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29 ta’ Ġunju  

San Pietru u San Pawl 
Solennità 

Liturġija tal-Kelma 
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Quddiesa tal-Vġili 
 

L-Ewwel Qari  
 

Qarrej 

Qari mil-Ktieb tal-Atti tal-Appostli 3:1-10 
 

Pietru u Ġwanni  
kienu telgħin lejn it-tempju għat-talb  
tat-tlieta ta’ wara nofsinhar.  
U xi wħud kienu qegħdin iġorru  
raġel magħtub minn twelidu,  
li kienu jqegħduh kuljum ħdejn il-bieb tat-tempju,  
li jgħidulu s-Sabiħ,  
biex jitlob il-karità  
lil dawk li jkunu deħlin fit-tempju.  
Xħin ra lil Pietru u lil Ġwanni deħlin fit-tempju  
talabhom il-karità.  
Pietru, flimkien ma’ Ġwanni,  
tefa’ għajnejh fuqu u qallu:  
«Ħares lejna.»  
Dak baqa’ jħares lejhom,  
jistenna li se jaqla’ xi ħaġa minn għandhom.  
Imma Pietru qallu:  
«Fidda u deheb ma għandix;  
imma dak li għandi se nagħtihulek:  
fl-isem ta’ Ġesù Kristu ta’ Nazaret, imxi!»  
U qabdu minn idu l-leminija u qajjmu.  
Minnufih riġlejh u l-għekiesi tiegħu ħadu saħħithom;  
u malajr qabeż fuq riġlejh u beda jimxi.  
U daħal magħhom fit-tempju,  
jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħar lil Alla.  
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Il-poplu kollu rah miexi u jfaħħar lil Alla;  
għarfu li hu kien l-istess wieħed li soltu  
kien jitlob il-karità ħdejn il-Bieb is-Sabiħ tat-tempju.  
U baqgħu mistagħġba u miblugħa b’dak li ġralu. 
 
Il-Kelma tal-Mulej. 
 
Ġemgħa 

Irroddu ħajr lil Alla. 



4 
 

Salm Responsorjali  
19:1-5 
 

Responsorju 

Mal-art kollha jasal leħenhom. 

 

Is-smewwiet ixandru l-glorja ta’ Alla,  
għemil idejh tħabbar il-firxa tas-sema. 
Jum lil ieħor jagħti l-aħbar,  
lejl lil ieħor iwassal it-tagħrif. ℟. 
 

Ma hemmx aħbar u anqas kliem,  
ma hemmx leħen li ma jinstemax. 
Ma’ l-art kollha jasal leħenhom,  
mad-dinja kollha jixtered kliemhom. ℟. 
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It-Tieni Qari  
 

Qarrej 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Galatin. 1:11-20 
 

Dan ngħarrafkom, ħuti:  
l-Evanġelju li ħabbartilkom jien  
m’huwiex Evanġelju tal-bnedmin.  
Għaliex jiena mhux mingħand bniedem  
irċevejtu jew tgħallimtu,  
imma kien irrivelat lili minn Ġesù Kristu.  
Intom smajtu bl-imġieba tiegħi  
meta kont għadni fir-reliġjon Lhudija,  
kif kont nippersegwita bis-sħiħ il-Knisja ta’ Alla  
u nfittex li nħarbatha;  
u kemm kont ’il quddiem  
fir-reliġjon Lhudija fost il-poplu tiegħi  
aktar minn sħabi kollha ta’ mpari,  
imġennen kif kont għat-tradizzjonijiet ta’ missirijieti. 
Imma meta Dak li għażilni sa minn ġuf ommi,  
u li sejjaħli permezz tal-grazzja tiegħu,  
għoġbu jirrivelali lil Ibnu  
biex inħabbru fost il-ġnus,  
minnufih,  
bla ma qgħadt infittex li nieħu parir  
mingħand bnedmin tad-demm u l-laħam,  
bla ma tlajt Ġerusalemm  
għand dawk li kienu appostli qabli,  
jiena mort fl-Għarabja,  
u mbagħad erġajt lura lejn Damasku.  
Imbagħad, tliet snin wara,  
tlajt Ġerusalemm inżur lil Kefa,  
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u bqajt miegħu ħmistax-il ġurnata;  
mill-appostli l-oħra ma rajt lil ħadd;  
iżda rajt lil Ġakbu, ħu l-Mulej.  
F’dan li qiegħed niktbilkom,  
nixhed quddiem Alla, m’iniex nigdeb. 
 
Il-Kelma tal-Mulej. 
 
Ġemgħa 

Irroddu ħajr lil Alla. 
 

Bilwieqfa. 

 
 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju   
 

 
Hallelujah.  Hallelujah 
 
Mulej, Inti taf kollox, Inti taf li nħobbok 
Ara Ġwanni 21:17 

 
Hallelujah 
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L-Evanġelju  
 

  Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. 21:15-19 
 

Wara li kielu xi ħaġa,  
Ġesù qal lil Xmun Pietru:  
«Xmun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn?»  
«Iva, Mulej,» wieġbu, «int taf li nħobbok.»  
Qallu: «Irgħa l-ħrief tiegħi.»  
Staqsieh għat-tieni darba:  
«Xmun bin Ġwanni, tħobbni int?»  
«Iva, Mulej,» wieġbu, «int taf li nħobbok.»  
Qallu: «Irgħa n-nagħaġ tiegħi.»  
Għat-tielet darba staqsieh: «Xmun bin Ġwanni, 
tħobbni?»  
Pietru ħass għafsa ta’ qalb  
għax staqsieh għat-tielet darba, ‘Tħobbni?’ u qallu:  
«Mulej, int taf kollox, inti taf li nħobbok.»  
Qallu Ġesù: «Irgħa n-nagħaġ tiegħi.  
Tassew tassew ngħidlek,  
meta kont żagħżugħ,  
kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid;  
imma meta tixjieħ,  
int tiftaħ idejk u ħaddieħor iħażżmek  
u jieħdok fejn ma tkunx trid!»  
Dan qalu biex ifisser b’liema mewta  
kien sejjer jagħti glorja lil Alla.  
Imbagħad Ġesù ssokta jgħidlu: «Ejja warajja.» 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
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Ġemgħa 

It-tifħir lilek, Kristu.
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Quddiesa tal-Jum 

 

L-Ewwel Qari 
 

Qarrej 

Qari mil-Ktieb tal-Atti tal-Appostli. 12:1-11 
 

Għall-ħabta ta’ dak iż-żmien,  
is-sultan Erodi medd idu  
fuq xi wħud mill-Knisja biex jaħqarhom.  
Huwa qabad lil Ġakbu, ħu Ġwanni,  
u qatagħlu rasu.  
Imbagħad, meta ra li dan għoġob lil-Lhud,  
qabad lil Pietru wkoll.  
Dan kien fi żmien il-festa tal-Ażżmi.  
Meta arrestah u tefgħu l-ħabs,  
bagħat erba’ gruppi ta’ erba’ suldati kull wieħed  
biex joqogħdu għassa tiegħu,  
bil-ħsieb li, wara l-Għid,  
iressqu quddiem il-poplu.  
Pietru, mela, kien arrestat fil-ħabs.  
Fl-istess ħin,  
il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla għalih bil-ħerqa.  
Fil-lejl stess ta’ qabel ma Erodi kellu joħroġ lil Pietru,  
dan kien rieqed bejn żewġ suldati,  
marbut b’żewġ ktajjen;  
u kien hemm għases oħra mal-bieb tal-ħabs.  
F’daqqa waħda deher anġlu tal-Mulej,  
u dawl idda mal-kamra.  
L-anġlu ta daqqa lil Pietru fuq ġenbu,  
qajjmu u qallu: «Qum malajr.»  
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U l-ktajjen waqgħu minn ma’ idejh.  
Imbagħad l-anġlu qallu:  
«Tħażżem u ilbes il-qorq.»  
U Pietru hekk għamel.  
U raġa’ qallu:  
«Dawwar il-mantar miegħek u ejja warajja.»  
Pietru ħareġ u mar warajh,  
bla ma ntebaħ li dak li kien qiegħed jiġri  
permezz tal-anġlu kien veru;  
stħajjel li kienet xi viżjoni.  
Għaddew  l-ewwel għassa,  
u t-tieni wkoll,  
u waslu ħdejn il-bieb tal-ħadid,  
li kien jagħti għall-belt,  
u dan infetaħ waħdu.  
Ħarġu, u mxew triq flimkien,  
meta f’daqqa waħda l-anġlu telaq minn ħdejh.  
Imbagħad Pietru ġie f’tiegħu u qal:  
«Issa naf tassew li l-Mulej bagħat l-anġlu tiegħu  
u ħelisni minn id Erodi  
u minn dak kollu li l-Lhud  
kienu qegħdin jistennew li jsir.» 
 

Il-Kelma tal-Mulej. 
 

Ġemgħa 

Irroddu ħajr lil Alla. 
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Salm Responsorjali  
33 
 

Responsorju 

Dawk li jibżgħu mill-Mulej, l-anġlu tiegħu jeħlishom 

 

Kull ħin inbierek il-Mulej;  
tifħiru dejjem fuq fommi. 
Bil-Mulej tiftaħar ruħi;  
jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. ℟. 
 

Xandru l-kobor tal-Mulej miegħi;  
ħa ngħollu ismu flimkien. 
Jien fittixt il-Mulej, u weġibni,  
minn kull biża’ tiegħi ħelisni. ℟. 
 

Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom,  
u ma jkollkomx għax tistħu. 
Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu,  
u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. ℟. 
 

L-anġlu tal-Mulej jgħasses madwar  
dawk li jibżgħu minnu, u jeħlishom. 
Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej;  
hieni l-bniedem li jistkenn fih. ℟. 
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It-Tieni Qari  
 

Qarrej 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Timotju. 
 4:6-8, 17-18 
 

Ngħid għalija,  
demmi ġa mxerred b’sagrifiċċju,  
u żmien it-tluq tiegħi wasal.  
Tqabadt it-taqbida t-tajba,  
temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi.  
Mill-bqija hemm merfugħa għalija  
l-kuruna tal-ġustizzja,  
li biha f’dak il-Jum iħallasni l-Mulej, l-Imħallef ġust,  
u mhux lili biss,  
imma wkoll lil dawk kollha  
li jkunu għexu fl-imħabba tad-Dehra tiegħu.  
Imma l-Mulej waqaf miegħi  
u tani l-qawwa biex, bis-saħħa tiegħi,  
il-kelma tixxandar sa l-aħħar  
u l-ġnus kollha jisimgħuha.  
Hekk jien sfajt meħlus minn ħalq l-iljun.  
Il-Mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni,  
sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema.  
Glorja lilu għal dejjem ta’ dejjem!  Ammen. 
 
Il-Kelma tal-Mulej. 
 
Ġemgħa 

Irroddu ħajr lil Alla. 
 

Bilwieqfa. 
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Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju   

 
Hallelujah.  Hallelujah 
 

Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi,  
u l-bibien tal-infern ma jegħlbuhiex. 
Mattew 16:18 
 

Hallelujah 
 

 
L-Evanġelju  
 
  Qari mill-Evanġelju skont San Mattew 
16:13-19 

 
Meta wasal fl-inħawi ta’ Ċesarija ta’ Filippu,  
Ġesù staqsa  lid-dixxipli tiegħu u qalilhom:  
«Min jgħidu n-nies li hu Bin il-bniedem?»  
U huma weġbuh:  
«Xi wħud, Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija;  
u oħrajn, Ġeremija jew wieħed mill-profeti.» 
«Imma intom min tgħidu li jien?» staqsiehom.  
U qabeż Xmun Pietru u qallu:  
«Inti l-Messija, Bin Alla l-ħaj.»  
U Ġesù wieġbu u qallu:  
«Hieni int, Xmun bin Ġona,  
għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam uriek dan,  
imma Missieri li hu fis-smewwiet.  
U jiena ngħidlek:  
Inti Pietru,  
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u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi,  
u s-setgħat ta’ l-infern ma jegħlbuhiex.  
Jiena nagħtik l-imfietaħ tas-Saltna tas-Smewwiet,  
u kull ma torbot fuq l-art  
ikun marbut fis-smewwiet,  
u kull ma tħoll fuq l-art  
ikun maħlul fis-smewwiet.» 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
 

Ġemgħa 

It-tifħir lilek, Kristu. 
 

Bilqiegħda.
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Talbiet tal-Ġemgħa 
 

Ċelebrant 

Missier, aħna u niċċelebraw il-festa solenni f’ġieh San 
Pietru u San Pawl, nitolbuk tkattar fina l-fidi, biex it-talb 
li nagħmlulek, ikun imnebbaħ mill-Ispirtu tiegħek, li jaf 
iktar minna x’inhu ta’ ġid għalina. 
 

Djaknu/Qarrej 

Saħħaħ il-Knisja fil-fidi fik, biex kull ma twettaq jibda fik 
u fik jintemm u tibqa’ dejjem mibnija fuq is-sisien sodi 
tal-Appostli San Pietru u San Pawl.  Nitolbu. 
 

Żomm taħt il-ħarsien tiegħek il-Maltin kollha biex 
jgħożżu dejjem il-fidi li wasslilna San Pawl Missierna, u 
jgħixuha bil-fedeltà kollha, f’kull qasam ta’ ħajjithom.  
Nitolbu. 
 

Kun ma’ dawk kollha li jwasslu l-Kelma tiegħek lit-tfal u 
ż-zgħażagħ, biex fuq l-eżempju ta’ San Pietru, jgħinuhom 
isiru jafuk u jħobbuk.  Nitolbu. 
 

Bierek il-familji kollha tagħna, biex jissaħħu dejjem iżjed 
fuq it-tagħlim tal-Appostli.  Nitolbu. 
 

Għin lil dawk li m’għadhomx jipprattikaw il-fidi tagħhom 
biex iduqu l-ħlewwa tal-fiduċja fik u jerġgħu lura fi 
ħdanek.  Nitolbu. 
 

Ċelebrant 

Missier fidil, ilqa’ dawn it-talbiet tagħna u, għat-talb ta’ 
San Pietru u San Pawl, għinna ningħaqdu iżjed miegħek 
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fil-fidi u fl-imħabba, aħna u nittamaw li għad ngħixu 
miegħek fil-ħajja ta’ dejjem.  Bi Kristu Sidna. 
 

Ġemgħa: Ammen. 


