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Ir-Rit tal-bidu 

ANTIFONA TAD-DĦUL           (Salm16:6.8)
 Insejjaħlek, għax int tweġibni, o Alla: 
ressaq widintek lejja, isma’ kliemi. Bħal ħabba 
tal-għajn ħarisni; għad-dell ta’ ġwenħajk 
kenninni.

ATT PENITENZJALI
 Ħuti, ejjew nagħrfu ħtijietna, biex 
nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri 
qaddisa.
† Int, Mgħallem tajjeb tagħna: Mulej, ħniena... 
Mulej, ħniena.
† Int, Ragħaj tajjeb tagħna: Kristu, ħniena... 
Kristu, ħniena.
† Int, Sultan ħanin tagħna: Mulej, ħniena... 
Mulej, ħniena.

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox, jaħfrilna 
dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. 
Ammen.

Glorja ’l Alla fl-ogħla tas-smewwiet...

KOLLETTA
 O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, agħmel li 
norbtu dejjem ir-rieda tagħna ma’ tiegħek u 
naqdu s-setgħa tiegħek b’qalb safja. B’Ibnek 
Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla u miegħek jgħix 
u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu,  għal 
dejjem ta’ dejjem. Ammen.

L-EWWEL QARI (53:10-11)
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija
 Il-Mulej għoġbu jgħakksu bil-mard. Talli 
joffri ruħu b’sagrifiċċju ta’ riparazzjoni, huwa 
għad jara nisel u jtawwal jiemu; u r-rieda tal-
Mulej isseħħ bih.

Wara t-tbatija tiegħu għad jara d-dawl, 
jixba’ bit-tagħrif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika 
lill-qaddej tiegħu quddiem il-kotra, u l-ħażen 
tagħhom jitgħabba bih hu.
Il-Kelma tal-Mulej.                        

Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI (Salm 32)
Rit: Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek 
fuqna, kif fik hi t-tama tagħna!

Sewwa hi l-kelma tal-Mulej, 
kollox bil-fedeltà huwa għamel. 
Hu jħobb id-dritt u s-sewwa; 
bit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art. Rit...

Ara, għajnejn il-Mulej fuq dawk li jibżgħu 
minnu, 
fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu, 
biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom, 
u jaħjihom fi żmien il-ġuħ.  Rit...

Ruħna tixxennaq għall-Mulej, 
hu l-għajnuna u t-tarka tagħna. 
Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna,
kif fik hi t-tama tagħna.  Rit...

IT-TIENI QARI (4:14-16)
Qari mill-Ittra lil-Lhud
 Ħuti, meta aħna għandna l-qassis il-kbir, 
li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewwiet, 
Ġesù, Bin Alla, ħa nżommu sħiħa l-fidi tagħna 
u nistqarruha.

Għax aħna ma għandniex qassis kbir li 
ma jistax jagħder id-dgħufija tagħna, imma 

Ħa tkun, Mulej, 
it-tjieba tiegħek fuqna, 
kif fik hi 
t-tama 
tagħna!



għandna wieħed li kien imġarrab bħalna 
f’kollox, minbarra d-dnub.
 Ħa nersqu, mela, b’qalbna qawwija lejn it-
tron tal-grazzja, biex naqilgħu ħniena u nsibu 
f’waqtha l-grazzja li neħtieġu.
Il-Kelma tal-Mulej.  
                        Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU                  
Hallelujah. Hallelujah.                 (Mk10:45)
Bin il-bniedem, ma ġiex biex ikun moqdi, 
imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b’fidwa 
għall-kotra.  Hallelujah!

L-EVANĠELJU (10:35-45)
X Qari mill-Evanġelju skont San Mark 
(Is-silta bejn qawsejn tista’ ma tinqarax)
 (F’dak iż-żmien, Ġakbu u Ġwanni, ulied 
Żebedew, resqu lejh u qalulu: «Mgħallem, 
dak li sa nitolbuk irriduk tagħtihulna.» «Xi 
triduni nagħmlilkom?» staqsiehom. U huma 
weġbuh: «Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-
lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug fil-glorja 
tiegħek.»

Imma Ġesù qalilhom: «Ma tafux x’intom 
titolbu. Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li sa 
nixrob jien, u titgħammdu bil-magħmudija 
li biha sa nitgħammed jien?» «Għandna,» 
qalulu. Imbagħad qalilhom Ġesù: «Il-kalċi li 
sa nixrob jien tixorbuh, iva, u titgħammdu 
wkoll bil-magħmudija li biha sa nitgħammed 
jien; imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew 
fuq ix-xellug tiegħi, din mhijiex ħaġa tiegħi li 
nagħtiha jien, imma hi għal dawk li għalihom 
kienet imħejjija.»

L-għaxra l-oħra, meta semgħu dan, saħnu 
għal Ġakbu u għal Ġwanni. Imma) Ġesù 
sejħilhom u qalilhom: «Tafu intom, dawk in-
nies, li l-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet 
tal-pagani, jaħkmu fuqhom, u l-kbarat 
tagħhom iħaddmu s-setgħa tagħhom fuqhom. 
Fostkom ma għandux ikun hekk, imma min 
irid ikun kbir fostkom, għandu jkun qaddej 
tagħkom, u min irid ikun l-ewwel fostkom, 
għandu joqgħod ilsir ta’ kulħadd. Għax hekk 
ukoll Bin il-bniedem, hu ma ġiex biex ikun 

moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu 
b’fidwa għall-kotra.»
Il-Kelma tal-Mulej.                       

Tifħir lilek Kristu.

Jiena nemmen f’Alla wieħed...

TALBIET TA’ INTERĊESSJONI
Ħuti għeżież, nitolbu lill-Missier biex aħna 

nagħrfu l-imħabba kbira tiegħu għalina meta 
tana lil Ibnu stess b’sagrifiċċju għall-fidwa 
tagħna.
1. Biex fil-Knisja ħadd ma juża l-awtorità 
tiegħu biex jaħkem, imma biex jaqdi bl-
imħabba u bl-umiltà. Nitolbu...
2. Biex min għandu awtorità pubblika jużaha 
għas-servizz tal-bnedmin u mhux għall-
interessi ta’ partit. Nitolbu...
3. Biex il-morda u min ibati jilqgħu s-salib 
f’għaqda ma’ Kristu qaddej, u jsibu l-faraġ 
mill-fidi. Nitolbu...
4. Biex aħna nitgħallmu nġorru s-salib tagħna 
bi spirtu ta’ servizz l-aktar lejn ħutna fil-
bżonn. Nitolbu...

O Alla tal-paċi u tal-maħfra, fi Kristu, 
il-qassis il-kbir li daħal fis-smewwiet inti 
wrejtna l-qawwa tal-fidwa fis-sagrifiċċju tas-
salib. Agħti lilna li nsibu ħniena, biex nixorbu 
l-kalċi tar-rieda tiegħek u nieħdu sehem 
fl-ubbidjenza ta’ Ibnek li fdietna. Bi Kristu 
Sidna. Ammen.

TALBA FUQ L-OFFERTI
Agħtina, Mulej, li permezz tad-doni qaddisa 

tiegħek, naqduk bi spirtu ħieles, u li bil-grazzja 
tiegħek, nitnaddfu u nissaffew bis-saħħa ta’ 
dawn il-misteri li bihom naqduk. Bi Kristu 
Sidna. Ammen.

TALBA WARA T-TQARBIN
 Agħmel, Mulej, li bis-sehem li nieħdu fis-
sagramenti mqaddsa, nimxu ’l quddiem fit-
triq it-tajba, hekk li ninqdew sewwa bil-ġid 
tal-art u nikbru fil-għerf bil-ġid tas-sema. Bi 
Kristu Sidna. Ammen.



QUDDIESA GĦALL-EVANĠELIZZAZZJONI TAL-ĠNUS

ATT PENITENZJALI
 Ħuti, ejjew nagħrfu ħtijietna, biex 
nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri 
qaddisa.
† Int li kollok tjieba lqajt il-foqra u l-midinbin: 
Mulej, ħniena... Mulej, ħniena.
† Int li sejjaħt madwarek lill-bnedmin batuti 
u mwarrba minn kulħadd: Kristu, ħniena... 
Kristu, ħniena.
† Int li wegħidt il-ħajja ta’ dejjem lil kull 
min jemmen fi mħabbtek u jwieġeb għaliha: 
Mulej, ħniena... Mulej, ħniena.
 Iħenn għalina Alla li jista’ kollox, jaħfrilna 
dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. 
Ammen.

Glorja ’l Alla fl-ogħla tas-smewwiet...

KOLLETTA
 O Alla int trid li l-bnedmin kollha jsalvaw 
u jaslu li jagħrfu l-verità; ħares lejn il-ħsad il-
kbir tiegħek u ibgħat ħaddiema għalih, biex 
l-Evanġelju jixxandar lill-bnedmin kollha, sa 
ma l-poplu tiegħek jinġabar għall-kelma tal-
ħajja u jissaħħaħ bis-sagramenti tiegħek, u 
hekk jimxi ’l quddiem fit-triq tas-salvazzjoni 
u l-imħabba. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li 
hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien 
mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. 
Ammen.

L-EWWEL QARI (2:1-5)
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija
 Il-ħwejjeġ li ra Isaija, bin Għamos, dwar 
Ġuda u Ġerusalemm. Għad jiġri fl-aħħar jiem li 
l-għolja tad-dar tal-Mulej togħla ’l fuq mill-qċaċet 
tal-muntanji u tintrefa’ ’l fuq mill-għoljiet. Lejha 
għad jiġru l-ġnus kollha, kotra sħiħa ta’ popli 
għad jiġu u jgħidu: “Ħalli mmorRu u nitilgħu 
fuq il-għolja tal-Mulej, lejn id-dar ta’ Alla ta’ 

Ġakobb, biex jgħallimna t-triqat tiegħu u nimxu 
fil-mogħdijiet tiegħu. Għax minn Sijon toħroġ 
il-liġi u l-kelma tal-Mulej minn Ġerusalemm.” 
Il-Mulej jagħmel ħaqq bejn il-ġnus u jaqta’ 
s-sentenza bejn ħafna popli; u huma jibdlu 
x-xwabel tagħhom f’sikek tal-moħriet, u l-lanez 
tagħhom fi mnieġel. Ebda ġens ma jerfa’ x-xabla 
kontra ġens ieħor u s-sengħa tal-gwerra ma 
jitgħallmuhiex iżjed. Ejja, dar ta’ Ġakobb, ħalli 
nimxu fid-dawl tal-Mulej.
Il-Kelma tal-Mulej.     

Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI (Salm 97)
Rit: Il-Mulej għarraf is-salvazzjoni tiegħu 
lill-ġnus!

Għannu lill-Mulej għanja ġdida,
għax għamel l-għeġubijiet. 
Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu
u d-driegħ imqaddes tiegħu. Rit...

Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu, 
f’għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu.
Ftakar fi tjubitu u fil-fedeltà tiegħu 
għal dar Israel. Rit...

Raw it-truf kollha tal-art
is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna.
Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha,
infexxu fil-hena, ifirħu u għannu. Rit...

Għannu lill-Mulej biċ-ċetra,
biċ-ċetra u b’leħen il-għana; 
bit-trombi u b’leħen it-trombetti
għajtu bil-ferħ quddiem is-Sultan, il-Mulej! Rit...

IT-TIENI QARI (10:9-18)
Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani
 Jekk inti tistqarr b’fommok, “Ġesù hu 
l-Mulej,” u temmen f’qalbek li Alla qajmu 
mill-imwiet, inti ssalva. Wieħed jemmen 
f’qalbu biex ikollu l-ġustifikazzjoni u 

Ir-Rit tal-bidu 
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Kalendarju Liturġiku

jistqarr b’xofftejh biex ikollu s-salvazzjoni. 
L-Iskrittura tgħid, “Kull min jemmen fih ma 
jintilifx.” Ma hemm ebda għażla bejn Lhudi u 
Grieg; hu s-sid ta’ kulħadd, u għani ma’ dawk 
kollha li jsejħulu. Għax kull min isejjaħ isem 
il-Mulej isalva. Imma kif jistgħu jsejħu lil min 
ma jemmnux fih? Kif jistgħu jemmnu f’min 
ma semgħux bih? Kif jistgħu jisimgħu jekk ma 
jippritkawlhomx? Kif jistgħu jippritkaw jekk 
ma jkunux mibgħuta? Bħalma hemm miktub, 
“Kemm huma sbieħ riġlejn dawk li jħabbru 
l-ġid!” Iżda mhux kulħadd qagħad għall-
kelma ta’ Kristu. Imma, ngħid jien, jaqaw ma 
semgħux? Żgur li semgħu. L-Iskrittura tgħid, 
“Leħenhom xtered mal-art kollha, u l-kelma 
tagħhom laħqet truf id-dinja.” 
Il-Kelma tal-Mulej.  
                        Irroddu ħajr lil Alla.

Jiena nemmen f’Alla wieħed...

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU         
Hallelujah. Hallelujah.                  (Mt 28: 19-20)
Morru għallmu l-ġnus kollha, jgħid il-Mulej; 
jien magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien.
Hallelujah!

L-EVANĠELJU                    (28:16-20)
X Qari mill-Evanġelju skont San Mattew 
 F’dak iż-żmien: il-ħdax-il dixxiplu telqu 
lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn 
kien ordnalhom Ġesù. Kif rawh, inxteħtu 
quddiemu; imma xi wħud iddubitaw. Ġesù resaq 
ikellimhom u qalilhom: “Lili ngħatat kull setgħa 
fis-sema u fl-art. Morru, mela, għallmu l-ġnus 
kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missier u 
tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. U għallmuhom 
iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jien 
magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien.”
Il-Kelma tal-Mulej.                       

Tifħir lilek Kristu.

TALBA FUQ L-OFFERTI
 Mulej, ħares lejn il-wiċċ ta’ Kristu tiegħek, 
li ta lilu nnifsu b’fidwa għal kulħadd, u agħmel 
li permezz tiegħu, il-ġnus kollha, minn tarf 
għal ieħor tad-dinja, ifaħħru l-kobor ta’ 
ismek, u li kullimkien issirlek offerta waħda u 
l-istess. Bi Kristu Sidna. Ammen.

TALBA WARA T-TQARBIN
 Saħħaħna, Mulej, bid-don tal-fidwa; 
agħmel li l-fidi vera tibqa’ tixtered bla heda 
bis-saħħa ta’ din il-għajnuna tas-salvazzjoni 
ta’ dejjem. Bi Kristu Sidna. Ammen.

L-ewwel ġimgħa tas-salterju
It-Tnejn 18 ta’ Ottubru: San Luqa. Evanġelista 
(F). Qari: 2Timotju 4:9-17; Salm 144:10-13.17-
18; Luqa 10:1-9.
It-Tlieta 19 ta’ Ottubru: Ferja / San Ġwann 
de Brébeuf, Sant’Iżakk Jogues, presbiteri u 
sħabhom, martri (T) / San Pawl tas-Salib, 
presbiteru (T). Qari: Rumani 5:15.17-21; Salm 
39:7-10.17; Luqa 12:35-38.
L-Erbgħa 20 ta’ Ottubru: Ferja. Qari: Rumani 
6:12-18; Salm 123:1-8; Luqa 12:39-48.
Il-Ħamis 21 ta’ Ottubru f ’Malta Ferja; f ’Għawdex 
Santa Orsla, verġni u martri (TO). Qari: Rumani 
6:19-23; Salm 1:1-4.6; Luqa 12:49-53.
Il-Ġimgħa 22 ta’ Ottubru: Ferja / San Ġwann 
Pawl II, Papa (T). Qari: Rumani 7:18-25; Salm 
118:66.68.76-77.93-94; Luqa 12:54-59.
Is-Sibt 23 ta’ Ottubru: Ferja / San Ġwann ta’ 
Capestrano, presbiteru (T) / Sidtna Marija 
f ’jum is-Sibt (T). Qari: Rumani 8:1-11; Salm 
23:1-6; Luqa 13:1-9.
F = Festa; TO = Tifkira obbligatorja; T = Tifkira.
Il-kulur ħdejn id-data jindika l-kulur liturġiku tal-ġurnata.


