
It-III Ħadd fiż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla 

 
F’dan is-sussidju ssibu: 

1. Silta mill-Ittra Appostolika Aperuit Illis, u link li teħodkom għall-Ittra sħiħa ta’ Papa Franġisku 

2. Suġġerimenti għal-Liturġija tal-Kelma fil-Quddiesa tat-III Ħadd ta’ M.S. 

3. Salm Kantat tat-III Ħadd ta’ M.S. (B) 

4. Xi sitliet mill-Praenotanda tal-Missal Ruman dwar il-qari tal-Iskrittura fil-Liturġija tal-Kelma 

5. Suġġerimenti għal Lectio Divina bi tħejjija għall-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla 

6. Adorazzjoni Ewkaristika bi tħejija għall-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla 

7. Links għal materjal dwar il-Bibbja u t-talb bil-Bibbja 

  



Mill-Ittra Appostolika f’għamla ta’ “Motu Proprju” 
tal-Qdusija Tiegħu Franġisku 

“Aperuit Illis” 

li biha jitwaqqaf 
il-Ħadd Tal-Kelma Ta’ Alla 

1.     “Fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura” (Lq 24:45). Dan hu wieħed mill-aħħar ġesti li għamel 

Kristu Rxoxt, qabel it-Tlugħ tiegħu fis-Sema. Deher lid-dixxipli waqt li kienu miġbura flimkien, qasam 

magħhom il-ħobż u fetħilhom moħħhom għall-għerf tal-Kotba Mqaddsa. Lil dawk l-irġiel imbeżżgħin u 

qalbhom maqtugħa hu jurihom is-sens tal-Misteru tal-Għid: jiġifieri li, skont il-proġett etern tal-

Missier, Ġesù kellu jbati u jqum mill-imwiet biex joffri l-konverżjoni u l-maħfra tad-dnubiet (ara Lq 

24:26,46-47); u jwegħidhom l-Ispirtu s-Santu li jagħtihom il-qawwa li jkunu xhieda ta’ dan il-Misteru 

ta’ salvazzjoni (ara Lq 24:49). 

Ir-relazzjoni bejn l-Irxoxt, il-komunità ta’ dawk li jemmnu u l-Iskrittura Mqaddsa hi estremament 

importanti għall-identità tagħna. Mingħajr il-Mulej li jdaħħalna fiha, impossibbli nifhmu fil-profondità 

tagħha l-Iskrittura Mqaddsa, imma l-kuntrarju hu daqshekk ieħor minnu: mingħajr l-Iskrittura 

Mqaddsa nibqgħu ma nifhmux il-ġrajjiet tal-missjoni ta’ Ġesù u tal-Knisja tiegħu fid-dinja. Bir-raġun 

kollu San Ġirolmu seta’ jikteb: “Min ma jafx l-Iskrittura, ma jafx lil Kristu” (In Is., Prologu: PL 24,17). 

 

3.     Għalhekk, nistabbilixxi li t-III Ħadd fiż-Żmien ta’ Matul is-Sena jkun iddedikat għaċ-ċelebrazzjoni, 

ir-riflessjoni u t-tixrid tal-Kelma ta’ Alla […]. 

Il-komunitajiet għandhom isibu mod kif jgħixu dan il-Ħadd bħala jum solenni. Imma importanti li fiċ-

ċelebrazzjoni Ewkaristika ssir l-intronizzazzjoni tat-test sagru, biex hekk il-ġemgħa tista’ tara b’mod ċar 

il-valur normattiv li għandha l-Kelma ta’ Alla. F’dan il-Ħadd, b’mod partikulari, jiswa li wieħed juri 

b’mod iżjed ċar il-proklamazzjoni tagħha u jadatta l-omelija biex jixħet dawl fuq il-qadi tal-Kelma ta’ 

Alla. L-Isqfijiet f’dan il-Ħadd jistgħu jiċċelebraw ir-rit tal-Lettorat jew jafdaw ministeru simili, biex 

ifakkru fl-importanza tax-xandir tal-Kelma ta’ Alla fil-liturġija. Fil-fatt, hu fundamentali li ma jinħela 

ebda sforz biex jiġu mħejjija xi fidili sabiex ikunu ħabbara veri tal-Kelma permezz ta’ tħejjija xierqa, kif 

jiġri kważi bi drawwa għall-akkoliti jew il-ministri straordinarji tat-Tqarbin. Bl-istess mod, il-kappillani 

jistgħu jsibu modi kif iqassmu l-Bibbja, jew xi ktieb tagħha, lill-ġemgħa kollha ħalli jagħfsu iktar fuq l-

importanza li jissoktaw fil-ħajja ta’ kuljum il-qari, l-approfondiment u t-talb bl-Iskrittura Mqaddsa, 

b’riferiment partikulari għal-Lectio divina. 

 

 

 

 

Aqra l-Ittra Appostolika sħiħa minn hawn: 

http://laikos.org/aperuit_illis_mt.htm 
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Il-Quddiesa tat-III Ħadd fiż-Żmien Ordinarju 

xi suġġerimenti 

Dawn is-suġġerimenti għandhom riferiment partikulari għall-Quddiesa l-aktar solenni tal-Ħadd, imma 

uħud minnhom jistgħu jkunu adottati għal kull Quddiesa ta’ dan il-Ħadd. 

1. Ir-riti tal-bidu 

 Fil-purċissjoni tal-bidu jimxu wkoll il-letturi u s-salmista li jkunu se jaqraw is-siltiet tal-

Iskrittura f’dik il-quddiesa. 

 Id-djaknu, jew xi ħadd mil-letturi, iġorr il-lezzjonarju merfugħ, li jiġi intronizzat fuq l-altar. 

 Il-kant ikun marbut mat-tema tas-smigħ jew tal-Kelma ta’ Alla (Il-Kelma tiegħek, Ejjew 

niċċelebraw, Din hi l-kelma tal-ħajja, Shema Israel). 

 

2. Il-liturġija tal-Kelma 

 Wara l-kolletta, qabel l-ewwel qari, jitkanta innu ta’ tħejjija għas-smigħ tal-Kelma ta’ Alla 

(wieħed mill-innijiet issuġġeriti hawn fuq). 

 Ix-xandir tal-qari jiġi kkurat kemm jista’ jkun, b’letturi magħżula u mħejjija, bis-salm 

kantat, bi stedina għas-skiet wara kull qari u wara l-omelija, bl-akklamazzjoni ta’ qabel il-

Vanġelu kantata b’mod solenni (ara praenotanda tal-Missal Ruman). 

 Wara x-xandir tal-Vanġelu, is-saċerdot li jippresiedi jista’ jagħti l-barka lill-ġemgħa bil-

Ktieb tal-Kelma ta’ Alla. 

 L-omelija tkun dwar il-Kelma ta’ Alla. Jistgħu jsiru riferimenti għal xi ġesti u simboli wżati 

dejjem fis-smigħ tal-Kelma ta’ Alla: meta tinqara l-Iskrittura fil-Liturġija huwa Kristu li 

jitkellem u l-inċens juri din il-preżenza; is-sinjal tas-salib fuq il-ġbin, il-fomm u l-qalb qabel 

is-smigħ tal-Evanġelju juri d-disponibiltà għas-smigħ u l-ħarsien tal-Kelma ta’ Alla; it-tiżjin 

u l-bewsa tal-Evanġelarju turi l-qima li nuru lix-xandir u s-smigħ tal-Kelma li salvatna... 

 

3. Ir-riti tal-għeluq 

 Fl-avviżi, issir stedina mġedda lill-poplu ta’ Alla għall-mumenti li, fil-ħajja ordinarja tal-

komunità, huma riservati għas-smigħ u r-riflessjoni fuq il-Kelma ta’ Alla. 

 Wara l-barka u qabel il-mandat tal-aħħar, tingħata simbolikament lil xi nies kopja tal-

Bibbja jew ta’ xi ktieb mill-Bibbja. 

 

Dwar il-Kelma ta’ Alla fil-Liturġija, 

wieħed jista’ jaqra din in-nota mill-Kongregazzjoni tal-Kult Divin, 

tas-17 ta’ Diċembru 2020. 
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http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20201217_nota-domenicadellaparoladidio_en.html
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Mill-Praenotanda tal-Missal Ruman 

IL-QARI U T-TIFSIR TAL-KELMA TA’ ALLA 

9.     Hija u tinqara l-Iskrittura mqaddsa fil-

Knisja, Alla nnifsu jkun ikellem lill-poplu tiegħu, 

u Kristu jkun preżenti fil-kelma tiegħu u jxandar 

il-Bxara t-tajba. 

Għalhekk il-qari tal-kelma ta’ Alla hu wieħed 

mill-aqwa elementi tal-liturġija, u kulħadd 

għandu jisimgħu bil-qima. Permezz tal-qari 

mill-Iskrittura mqaddsa Alla jxandar il-kelma 

tiegħu lill-bnedmin ta’ kull żmien, u b’mod li 

kulħadd jista’ jifhmu. Iżda dan ix-xandir jagħti 

frott iżjed bit-tifsir ħaj tal-kelma ta’ Alla, jiġifieri 

bl-omelija bħala parti mill-azzjoni liturġika. 

IS-SKIET 

23.     Is-skiet qaddis ukoll huwa parti miċ-

ċelebrazzjoni, u għandu jinżamm f’ħinu u 

f’waqtu. Il-ħsieb tiegħu hu marbut maċ-

ċirkustanza li fih jinżamm, jiġifieri, waqt l-att 

penitenzjali u wara kull sejħa għat-talb, 

kulħadd jinġabar ftit fih innifsu; wara l-qari tal-

lezzjonijiet u l-omelija wieħed jieqaf ftit jaħseb 

fuq li jkun sema’; wara t-tqarbin, kulħadd fis-

skiet ta’ qalbu jfaħħar u jitlob lil Alla. 

IL-LITURĠIJA TAL-KELMA 

33.     Il-lezzjonijiet bibliċi u l-biċċiet ta’ 

bejniethom huma l-aqwa parti tal-liturġija tal-

kelma. L-omelija, il-Kredu, u t-talba universali 

jew talba tal-fidili, jgħinu biex il-liturġija tal-

kelma tiftiehem aħjar u biex jagħlqu ċ-

ċelebrazzjoni tagħha. B’dawn il-lezzjonijiet 

bibliċi, imfissra fl-omelija, Alla jkellem lill-poplu 

tiegħu, jurih il-misteru tal-fidwa u s-salvazzjoni, 

u joffrilu ikel spiritwali; Kristu nnifsu jkun 

preżenti fost il-fidili bil-kelma tiegħu. Permezz 

ta’ dawn il-biċċiet li jingħadu jew jitkantaw 

bejn il-lezzjonijiet, il-poplu juri li qiegħed 

jaċċetta l-kelma ta’ Alla; fil-Kredu, huwa 

jistqarr il-fidi sħiħa tiegħu f’din il-kelma; u, 

wara li bl-istess kelma jkun ħa l-ikel spiritwali 

tiegħu, huwa jdur lejn Alla fit-talba universali u 

jitlob għall-bżonnijiet tal-Knisja kollha u għas-

salvazzjoni tad-dinja. 

IL-LEZZJONIJIET BIBLIĊI 

34.     Bil-qari mill-Bibbja l-Knisja tħejji l-mejda 

tal-kelma ta’ Alla lil uliedha u tiftħilhom 

quddiemhom it-teżori tal-Iskrittura mqaddsa. 

Skont it-tradizzjoni, il-qari tal-lezzjonijiet 

mhuwiex uffiċċju presidenzjali, iżda 

ministerjali; għalhekk ordinarjament jaqbel 

jekk l-Evanġelju jinqara mid-djaknu jew, fin-

nuqqas tiegħu, minn presbiteru ieħor, filwaqt li 

l-lezzjonijiet l-oħra jinqraw mil-lettur. Jekk 

imbagħad ma jkunx hemm djaknu jew 

presbiteru ieħor, l-Evanġelju jinqara miċ-

ċelebrant stess. 

35.     Il-liturġija stess turina x’ġieħ kbir 

jistħoqqlu l-qari tal-Evanġelju. Infatti hi stess 

troddlu ġieħ aqwa minn dak li tagħti lil-

lezzjonijiet l-oħra, ġieħ li hija turih b’dawn il-

modi: a) il-ministru li jkun se jxandru jħejji ruħu 

għalih b’barka jew talba speċjali; b) il-fidili 

jqumu bilwieqfa biex jisimgħuh, u jwieġbu b’xi 

akklamazzjonijiet biex juru u jistqarru li Kristu 

jkun preżenti fosthom u qiegħed ikellimhom; u 

ċ) l-istess ktieb tal-Evanġleju jingħatawlu sinjali 

ta’ ġieħ. 

IL-KANT BEJN IL-LEZZJONIJIET 

36.     Wara l-ewwel lezzjoni jiġi s-salm 

responsorjali, jew gradwal, li hu parti integrali 

mil-liturġija tal-kelma. Is-salm ordinarjament 

jittieħed mil-lezzjonarju, għax hemm rabta 

kbira bejn il-lezzjoni u s-salm magħżul għaliha, 

u għalhekk il-għażla tas-salm hija marbuta mal-

lezzjonijiet. Madanakollu, biex it-tweġib 

salmodiku jkun jista’ jsri aktar bil-ħeffa mill-

poplu, għar-responsorji u s-salmi ġew 

magħżula xi testi skont iż-żmien tas-sena u 

skont l-ordni tal-Qaddisin; dawn it-testi jistgħu 

jintużaw minflok it-test li jikkorrispondi għal-

lezzjoni, kull meta s-salm jingħad kantat. 

Il-kantur tas-salm, jew salmista, igħid il-versett 

tas-salm mill-ambone jew post ieħor xieraq, 

waqt li l-ġemgħa kollha tkun bilqiegħda tisma’, 

anzi ordinarjament tagħmel ukoll il-parti 

tagħha billi tgħid ir-ritornell, sakemm is-salm 



ma jingħadx sħiħ mill-bidu tal-aħħar, bla 

ritornell. 

Jekk it-test jitkanta, jista’ jintuża jew is-salm 

responsorjali mniżżel fil-lezzjonarju, jew il-

gradwal mill-Gradwal Ruman, inkella s-salm 

responsorjali jew hallelujatiku mill-Gradwal 

sempliċi. 

37.     Wara t-tieni lezzjoni tiġi l-Hallelujah jew 

kant ieħor, kif jitlob iż-żmien liturġiku. 

a) l-Hallelujah tidħol dejjem, barra r-Randan. 

Jibdieha kulħadd flimkien, jew il-grupp tal-kant 

biss, jew il-kantur waħdu, u, skont il-każ, 

tirrepeti ruħha. Il-versett jittieħed mil-

lezzjonarju jew mill-Gradwal. 

b) il-kant l-ieħor jikkonsisti fil-versett qabel l-

Evanġelju, jew salm ieħor, jew tratt, kif jinstabu 

fil-lezzjonarju jew fil-Gradwal. 

38.     Meta qabel l-Evanġelju hemm lezzjoni 

waħda biss: 

a) fiż-żmien li fih tingħad l-Hallelujah, jista’ 

jintuża jew is-salm bir-ritornell Hallelujah, jew 

is-salm u l-Hallelujah bil-versett tagħha, jew is-

salm responsorjali biss jew l-Hallelujah biss. 

b) fiż-żmien li fih l-Hallelujah ma tingħadx, jista’ 

jintuża jew is-salm responsorjali jew il-versett 

qabel l-Evanġelju. 

39.     Is-salm ta’ wara l-lezzjoni, jekk ma 

jitkantax, jinqara b’mod reċitativ; iżda l-

Hallelujah u l-versett qabel l-Evanġelju, jekk ma 

jitkantawx, jistgħu jitħallew barra. 

40.     Is-sekwenza mhijiex obbligatorja ħlief fil-

Għid il-Kbir u f’Għid il-Ħamsin. 

L-OMELIJA 

41.     L-omelija hi parti mil-Liturġija, 

irrikmandata ħafna mill-Knisja; hija tagħti 

għajnuna meħtieġa lill-ħajja nisranija. Jinħtieġ 

li l-omelija tkun it-tifsir ta’ xi aspett mil-

lezzjonijiet bibliċi li jkunu għadhom kemm 

inqraw, jew minn test ieħor tal-Ordinarju jew 

tal-Proprju tal-Quddiesa tal-ġurnata; dan it-

tifsir jingħata fid-dawl tal-misteru li jkun 

qiegħed jiġi ċċelebrat, jew skont il-bżonn 

pastorali tas-semmiegħa. 

42.     Fil-Ħdud u l-festi kkmandati l-omelija ssir 

f’kull Quddiesa li fiha jieħ-u sehem il-poplu; 

tajjeb li ssir ukoll fil-ġranet l-oħra, l-aktar matul 

l-Avvent u r-Randan u fi żmien il-Għid, kif ukoll 

f’festi u okkażjonijiet oħra li fihom il-frekwenza 

tan-nies fil-knisja tkun akbar mis-soltu. 

L-omelija ordinarjament jagħmilha ċ-ċelebrant 

stess. 
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Indikazzjonijiet għal Lectio Divina 

li tista’ tiġi ċċelebrata matul il-ġimgħa ta’ qabel 

 

Jixraq li matul il-ġimgħa ta’ qabel il-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla ssir ċelebrazzjoni ta’ smigħ u talb bil-Kelma 

ta’ Alla, b’mod partikulari permezz ta’ Lectio Divina. 

F’dawk il-komunitajiet li fihom hemm diġà appuntament regolari tas-smigħ tal-Kelma ta’ Alla – bħalma 

huma l-gruppi tal-Lectio Divina, komunitajiet ewkaristiċi, jew simili – ikun jixraq li għal din il-ġimgħa l-

laqgħa ssir b’mod aktar ċelebrattiv, fi knisja, u bi stedina mġedda għal kulħadd. 

 

Jixraq ukoll li qabel iċ-ċelebrazzjoni nfisha jkun hemm mument ta’ istruzzjoni dwar x’inhi l-Bibbja, it-

taqsim tagħha, x’inhi l-fidi tal-Knisja dwarha u xi ħjiel dwar kif wieħed jista’ jitlob bil-Bibbja. 

 

Għal din iċ-ċelebrazzjoni, jaqbel li tintgħażel silta b’riferiment dirett għall-istess Kelma ta’ Alla. Flok 

silta jista’ jintgħażel vers wieħed biss, b’tali mod li l-komunità tkun tista’ tiskopri t-teżori numerużi 

moħbija f’vers wieħed, u hekk tapprezza aktar l-Iskrittura mqaddsa, tirrifletti u fuq kollox tirringrazzja 

lil Alla għad-don tal-Kelma tiegħu.  

Dawn huma xi suġġeriment ta’ siltiet/versi meħuda mill-Vanġeli, imma jistgħu jinstabu oħrajn meħuda 

mit-Testment il-Qadim jew mill-kitbiet l-oħra tat-Testment il-Ġdid: 

 Mark 1,27 : U lkoll stagħġbu, u bdew jistaqsu lil xulxin u jgħidu: “Dan x’inhu? X’tagħlim ġdid 

mogħti bis-setgħa! Sa lill-ispirti ħżiena jikkmanda, u huma joqogħdu għalih!” 

 Mattew 4,4 : il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. 

 Mattew 8,8 : Sinjur, ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda int għid kelma biss, u l-

qaddej tiegħi jfiq. 

 Luqa 4,21-22a : U beda jgħidilhom: “Din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu.” U lkoll laqgħu 

kliemu u stagħġbu għall-kliem mimli ħlewwa li kien ħiereġ minn fommu. 

 Luqa 24,45-47 : Imbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura. U qalilhom: “Hekk kien 

miktub, li l-Messija jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet, u li l-indiema għall-maħfra tad-dnubiet 

tixxandar f’ismu lill-ġnus kollha, ibda minn Ġerusalemm.” 

 Ġwanni 6,68-69 : Wieġbu Xmun Pietru: “Mulej, għand min immorru? Inti għandek il-kliem tal-

ħajja ta’ dejjem, u aħna emminna u għarafna li inti l-Qaddis ta’ Alla.” 
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Adorazzjoni Ewkaristika 

bi tħejjija għall-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla 

 

Dawn il-partijiet li ġejjin jistgħu jintużaw waqt l-Adorazzjoni, u magħhom jiżdiedu mumenti ta’ kant u 

skiet skont ma jkun opportun. 

 

Talb ta’ tifħir fil-bidu tal-Adorazzjoni 

Għażiż Ġesù, mill-Iskrittura Mqaddsa rċivejna l-fidi fik, preżenti fl-Ewkaristija, li huwa ġismek 

mogħti għall-ħajja tad-dinja. Aħna nadurawk. Glorja... 

Għażiż Ġesù, l-Iskrittura Mqaddsa turina li int il-feddej tagħna, dak li ħlistna mis-setgħa tad-

dlam u daħħaltna fis-Saltna tiegħek tad-dawl. Aħna nadurawk. Glorja... 

Għażiż Ġesù, permezz tal-Iskrittura Mqaddsa inti tibqa’ ssejħilna biex niġu għandek, aħna li 

aħna mħabbta u mtaqqla, biex fik insibu s-serħan. Aħna nadurawk. Glorja... 

Għażiż Ġesù, l-Iskrittura Mqaddsa ddawlilna t-triq, tgħallimna l-għerf, tfarraġna fl-għejja u 

tistedinna għat-talb. Aħna nadurawk. Glorja... 

Għażiż Ġesù, l-Iskrittura Mqaddsa xxandar il-glorja tiegħek, li flimkien mal-Missier u mal-

Ispirtu s-Santu, inti Alla veru. Aħna nadurawk. Glorja... 

 

L-ewwel riflessjoni: Kelma li tgħajjex 

Introduzzjoni 

L-Insara dejjem taw qima lill-Iskrittura Mqaddsa, bħalma taw qima lill-Ġisem stess ta’ Kristu, 

hekk li tmantnew mhux biss mill-mejda tal-Ewkaristija imma wkoll mill-mejda tal-Kelma ta’ 

Alla. Il-Kelma ta’ Alla fil-fatt hija wkoll ikel u tagħti l-ħajja. 

Silta 

Eżekjel 1,28b-2,2; 3,1-3 

U smajt il-leħen ta’ wieħed jitkellem u jgħidli: “O bniedem, qum fuq riġlejk, ħa nkellmek.” U 

daħal fija l-ispirtu u waqqafni fuq riġlejja; u smajt x’kien qiegħed jgħidli. 

U qalli: “O bniedem, kul dak kollu li ssib; kul dan il-ktieb, u mbagħad mur u kellem lil dar Iżrael.” 

Jien ftaħt ħalqi, u hu temmagħni dak il-ktieb. U qalli: “O bniedem, ħa jibilgħu l-istonku tiegħek, 

u jimtela l-ġewwieni tiegħek b’dan il-ktieb li qiegħed nagħtik.” Jien kiltu, u f’ħalqi ħassejtu ħelu 

għasel. 

Riflessjoni 

Il-Kelma ta’ Alla bħala ikel 

Salm 18, 8.9. 10.11 

R/. (9a): Il-preċetti tal-Mulej dritti, u jferrħu l-qalb 

Il-liġi tal-Mulej perfetta, 

u tagħti l-ħajja; 



ix-xhieda tal-Mulej hi sewwa, 

u tgħallem lil min ma jafx. R/. 

Il-preċetti tal-Mulej dritti, 

u jferrħu l-qalb; 

il-kmandament tal-Mulej safi, 

u jdawwal l-għajnejn. R/. 

Il-biża’ tal-Mulej sinċier, 

u jibqa’ għal dejjem; 

il-ġudizzji tal-Mulej sewwa, 

u mseddqa għalkollox. R/. 

Egħżeż mid-deheb, 

mid-deheb l-aktar fin, 

oħla mill-għasel 

u mill-qtar tax-xehda. R/. 

 

It-tieni riflessjoni: Kelma li ddawwal 

Introduzzjoni 

Il-Kelma hija dawl: tikxef dak li hemm moħbi. Aħna nagħrfu lil Alla għax kien hu stess li kellimna 

dwaru nnifsu. Aħna nagħrfu x’hemm fil-qalb tagħna meta nisimgħu l-Kelma ta’ Alla. Bil-Kelma 

ta’ Alla, mhux biss nifhmu b’moħħna, imma fuq kollox nemmnu b’qalbna fil-preżenza tal-Mulej 

Irxoxt fil-ħajja tagħna, fil-preżenza tiegħu fl-Ewkaristija. 

Silta 

Lhud 4,12-13 

Il-kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija, taqta’ aktar minn xabla b’żewġt ixfar; hija tinfed sa tifred 

minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu u l-ġogi u l-mudullun; u tgħarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb. 

Xejn ma hemm fil-ħolqien li hu moħbi għalih, imma kollox hu miftuħ għal għajnejn Alla, li lilu 

rridu nagħtu kont. 

Riflessjoni 

Il-Kelma ta’ Alla bħala dawl 

Salm 118 (119), 29.72.89.101.104.163 

R/. (105a): Fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek, Mulej 

Biegħed minni triq il-gideb; 

agħtini fi tjubitek il-liġi tiegħek. 

Aħjar għalija l-liġi ta’ fommok 

mill-eluf ta’ flejjes tad-deheb u l-fidda. R/. 

Għal dejjem, Mulej, il-kelma tiegħek; 

hi mwaqqfa fis-sod fis-smewwiet. 

Minn kull triq ħażina nwarrab riġlejja, 

biex inħares il-kelma tiegħek. R/. 

Jien ksibt id-dehen bil-preċetti tiegħek; 



għalhekk nobgħod kull triq qarrieqa. 

Il-qerq nobogħdu u nistkerrhu, 

imma l-liġi tiegħek inħobbha. R/. 

It-tielet riflessjoni: Kelma li turina lil Kristu 

Introduzzjoni 

Dak kollu li nkiteb fl-Iskrittura Mqaddsa sab il-milja tiegħu f’Ġesù u l-wegħdiet kollha seħħew 

fil-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Bħalma kien jgħid San Ġirolmu, min ma 

jafx l-Iskrittura ma jafx lil Ġesù. Hija l-Kelma ta’ Alla li tfissrilna l-misteru ta’ Ġesù, l-Iben ta’ Alla 

li sar bniedem, li fdiena, u li baqa’ magħna fl-Ewkaristija sa ma jerġa’ jiġi fil-glorja. 

Silta 

Luqa 24,44-49 

Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Meta kont għadni magħkom għedtilkom dawn il-kelmiet, ‘Jeħtieġ 

li jseħħ kulma nkiteb fuqi fil-Liġi ta’ Mosè, fil-Profeti u fis-Salmi.’” Imbagħad fetħilhom 

moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura. U qalilhom: “Hekk kien miktub, li l-Messija jbati u fit-tielet 

jum iqum mill-imwiet, u li l-indiema għall-maħfra tad-dnubiet tixxandar f’ismu lill-ġnus kollha, 

ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta’ dan. U jiena, araw, nibgħat fuqkom lil dak li wiegħed 

Missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt, sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu.” 

Riflessjoni 

Il-Kelma ta’ Alla li seħħet fi Kristu 

Salm 94 (95), 6-7.8-9.10-11 

R/. (8): Isimgħu leħen il-Mulej: la twebbsux qalbkom 

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu, 

għarkupptejna quddiem 

il-Mulej li ħalaqna! 

Għaliex hu Alla tagħna, 

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u 

n-nagħaġ tiegħu. R/. 

Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

“La twebbsux qalbkom bħal f’Meriba, 

bħal dakinhar f’Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom, 

għalkemm raw dak li jien għamilt. R/. 

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel; 

u jien għedt: “Qalbu mħassra dan il-poplu, 

u triqati ma jagħrfux”. 

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi: 

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi”. R/. 

Lura għall-indiċi 

  



Materjal dwar il-Bibbja u t-talb bil-Bibbja 

 

1. LAIKOS.ORG 

D’din il-link wieħed jista’ jsib diversi riżorsi bibliċi, fosthom set ta’ videos b’mistoqsija u risposta dwar 

il-Bibbja, u Dizzjunarju Bibliku li qed jikteb Dun Pawl Sciberras. 

https://laikos.org/aperuit_illis_ps.htm  

 

2. HOW TO READ THE BIBLE 

The Bible Project hija inizzjattiva ta’ xi biblisti żgħażagħ ta’ denominazzjoni kristjana mhix kattolika. 

B’mod perjodiku jippubblikaw filmati qosra li jesploraw xi ktieb mill-Bibbja, xi tema li jitrattaw il-Kotba 

Mqaddsa, jew tifsira ta’ kelma waħda. Huma jiddeskrivu l-missjoni tagħhom b’dan il-mod: “Our 

mission is to help people experience the Bible as a unified story that leads to Jesus. We are a crowd-

funded non-profit, creating videos that walk through the narrative of the Bible, book-by-book and 

theme-by-theme.” 

Serje ta’ filmati minnhom jisimha proprju: “How to read the Bible” – speċi ta’ kors qasir u divulgattiva 

ta’ introduzzjoni għall-Bibbja. Tista’ ssibu hawn:  

https://www.youtube.com/watch?v=ak06MSETeo4&list=PLH0Szn1yYNedn4FbBMMtOlGN-

BPLQ54IH 

 

3. INTRODUZZJONI GĦALL-LECTIO DIVINA 

Fr. Josh Johnson: https://www.youtube.com/watch?v=gKYEOc3ik9k 

Fr. James Martin S.J.: https://www.youtube.com/watch?v=i27FqIyk2qY 

 

 

 

Lura għall-indiċi 
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