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Ir-Rit tal-bidu 

ANTIFONA TAD-DĦUL                  (Salm 104:3-4)
Tifraħ il-qalb ta’ dawk li jfittxu l-Mulej! 

Ħabirku biex tagħrfu l-Mulej u l-qawwa 
tiegħu, fittxu ’l wiċċu l-ħin kollu. 

ATT PENITENZJALI
 Ħuti, ejjew nagħrfu ħtijietna, biex 
nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri 
qaddisa.
 Nistqarr ’l Alla li jista’ kollox, u 
lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-
ħsieb, bil-kliem, bl-għemil, u billi ħallejt 
dmirijieti: ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-
ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-
imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġli 
u ’l-Qaddisin kollha, u lilkom, ħuti, biex 
titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.
 Iħenn għalina Alla li jista’ kollox, jaħfrilna 
dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. 
Ammen.
† Mulej, ħniena... Mulej, ħniena.
† Kristu, ħniena... Kristu, ħniena.
† Mulej, ħniena... Mulej, ħniena.

Glorja ’l Alla fil-għoli tas-smewwiet...

KOLLETTA
 O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, kattar fina 
l-fidi, it-tama u l-imħabba, u agħmel li nħobbu 
l-kmandamenti tiegħek biex ikun jistħoqqilna 
dak li twegħedna. 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 (31:7-9)
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija

Dan jgħid il-Mulej: «Għannu bil-ferħ 
għal Ġakobb, sellmu lill-ewlieni fost il-ġnus. 
Xandru, faħħru u niedu: “Il-Mulej salva 
l-poplu tiegħu, il-fdal ta’ Israel.”

Arani, sa nġibhom minn art it-Tramuntana, 
niġborhom minn truf l-art, ilkoll kemm huma, 
l-għomja u z-zopop, in-nisa bit-tfal u n-nisa 
fil-ħlas: kotra kbira terġa’ lura hawn.

Jiġu bil-biki, imma nfarraġhom jiena u 
nġibhom lura. Immexxihom lejn l-ilma ġieri, 
minn mogħdijiet watja biex ma jitfixklux. 
Għax jien missier għal Israel, u Efrajm hu ibni 
l-kbir.»
Il-Kelma tal-Mulej.                        

Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI (Salm 125)
Rit: Kbir f’għemilu l-Mulej magħna!

Meta l-Mulej reġġa’ lura l-imjassra ta’ Sijon,
konna qisna mitlufa f’ħolma; 
imbagħad bid-daħk imtela fommna,
u bl-għajjat ta’ ferħ ilsienna. Rit...

Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus:
«Kbir f’għemilu l-Mulej magħhom.»
Kbir f’għemilu l-Mulej magħna! 
U aħna bil-ferħ imtlejna.  Rit...

Biddel, Mulej, xortina
bħall-widien tan-Negeb!
Dawk li jiżirgħu fid-dmugħ
jaħsdu bl-għana ta’ ferħ. Rit...



Huma u sejrin, imorru jibku,
iġorru ż-żerriegħa għaż-żrigħ. 
Iżda huma u ġejjin lura, jiġu b’għana ta’ ferħ, 
iġorru l-qatet f’idejhom. Rit...

IT-TIENI QARI (5:1-6)
Qari mill-Ittra lil-Lhud

Kull qassis kbir meħud minn fost il-
bnedmin, hu mqiegħed għall-bnedmin f’dak li 
għandu x’jaqsam ma’ Alla, biex joffri doni u 
sagrifiċċji għad-dnubiet.

Hu dak li jista’ jagħder ’il dawk li ma jafux u 
li jiżbaljaw, għax huwa mlibbes bid-dgħufija; u 
minħabba f’hekk għandu joffri sagrifiċċji għad-
dnubiet tiegħu wkoll, bħalma joffrihom għad-
dnubiet tal-poplu. Ħadd m’għandu jieħu b’idejh 
dal-ġieħ għalih innifsu, imma biss min hu 
msejjaħ minn Alla, sewwasew kif kien imsejjaħ 
Aron. Għax hekk ukoll Kristu ma tax lilu nnifsu 
l-ġieħ li jkun il-qassis il-kbir, imma dan tahulu 
Alla, li qallu: «Ibni int; illum jien nissiltek.» U kif 
jgħid ukoll band’oħra: «Int qassis għal dejjem 
skont l-ordni ta’ Melkisedek.»
Il-Kelma tal-Mulej.  
                        Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU                  
Hallelujah. Hallelujah.                    (2 Tim 1:10)
Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesù qered il-mewt 
u dawwal il-ħajja permezz tal-Evanġelju. 
Hallelujah!

L-EVANĠELJU (10:46-52)
X Qari mill-Evanġelju skont San Mark 
 F’dak iż-żmien, waqt li Ġesù kien ħiereġ 
minn Ġeriko flimkien mad-dixxipli tiegħu u 
ma’ kotra kbira ta’ nies, kien hemm wieħed 
tallab agħma, jismu Bartimew, bin Timew, 
bilqiegħda mal-ġenb tat-triq. Dan, meta sama’ 
li kien Ġesù ta’ Nazaret, qabad jgħajjat u jgħid: 
«Ġesù, bin David, ikollok ħniena minni!»

Kien hemm ħafna li bdew jgħajtu miegħu 
biex jiskot imma hu aktar beda jgħajjat: «Bin 
David, ikollok ħniena minni!»

Ġesù waqaf u qal: «Sejħulu.» Huma sejħu 
l-agħma u qalulu: «Agħmel il-qalb! Qum, 

qiegħed isejjaħlek.» Dak tajjar il-mantar 
minn fuqu, qabeż fuq riġlejh u mar ħdejn 
Ġesù. U Ġesù kellmu u qallu: «Xi tridni 
nagħmillek?» «Li nerġa’ nara, Rabbuni,» 
wieġbu l-agħma. U Ġesù qallu: «Mur, il-fidi 
tiegħek fejqitek.» U minnufih raġa’ beda 
jara, u baqa’ miexi warajh fit-triq.
Il-Kelma tal-Mulej.                    
                 Tifħir lilek Kristu.

Jiena nemmen f’Alla wieħed...

TALBIET TA’ INTERĊESSJONI
Ħuti għeżież, bħar-raġel agħma ta’ 

Ġeriko nduru lejn il-Missier u nitolbuh 
idawwalna u jifħtilna moħħna għall-fidi 
f’Ġesù, Bin David, is-salvatur tagħna.
1. Għall-Knisja biex tkun sinjal ta’ dawl 
u tama għall-bnedmin li jfittxu l-verità. 
Nitolbu...
2. Għal min jinsab dubjuż fil-fidi tiegħu, 
għall-popli li għadhom fid-dlam tan-nuqqas 
ta’ fidi. Nitolbu...
3. Għal persuni b’diżabilità, l-aktar għal 
min ma jarax, u għal kull min ma jistax 
isib xaqq dawl biex joħroġ mill-problemi 
tiegħu. Nitolbu...
4. Għalina biex niddawlu bil-Kelma ta’ 
Kristu ħalli ngħixu b’impenn il-wegħdiet 
tal-magħmudija tagħna u nimxu warajh bil-
ferħ. Nitolbu...

O Alla, inti dawl għall-għomja li f’Ibnek 
il-waħdieni tajtna l-qassis il-kbir li jħenn 
għal kull min jinsab maħqur u fid-dlam. 
Agħti widen għat-talb tagħna, u agħmel li 
l-bnedmin kollha jagħrfu f’Ġesù Bin David 
it-tjubija tal-imħabba ħalli jiddawlu bil-
Kelma tiegħu u jimxu ferħana warajh fit-
triq tas-salib. Bi Kristu Sidna. Ammen.

TALBA FUQ L-OFFERTI
Ħares, Mulej, lejn din l-offerta li qegħdin 

nagħmlu lill-kobor tiegħek, biex is-servizz 
tagħna jkun tal-akbar glorja għalik. Bi Kristu 
Sidna. Ammen.



QUDDIESA TAL-KONSAGRAZZJONI TAL-KNISJA

Ir-Rit tal-bidu 

ANTIFONA TAT-TQARBIN (Ef 5:2)
 Kristu ħabbibna miegħu u ta lilu nnifsu 
għalina offerta u sagrifiċċju jfuħu quddiem 
Alla. 

TALBA WARA T-TQARBIN
Nitolbuk, Mulej, li s-sagramenti tiegħek 

jagħtuna l-grazzji li fihom jinsabu, biex 
’il quddiem niksbu fis-sewwa dak li issa 
qegħdin nagħmlu taħt xbihat. Bi Kristu Sidna. 
Ammen.

ANTIFONA TAD-DĦUL           (Salm 67:36)
 Tal-biża’ Alla fit-tempju tiegħu! Hu Alla 
ta’ Israel, li jagħti qawwa u setgħa lill-poplu 
tiegħu. Imbierek Alla!

Glorja ’l Alla fil-għoli tas-smewwiet...

KOLLETTA
 O Alla int, ta’ kull sena, tfakkarna fil-jum 
tal-konsagrazzjoni ta’ dan it-tempju qaddis 
tiegħek; isma’ t-talb li qegħdin nagħmlulek, 
u agħtina li hawnhekk naqduk dejjem b’qalb 
safja u niksbu fidwa sħiħa. 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 (8:22-23.27-30)
Qari mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten
 F’dak iż-żmien: Salamun, wieqaf quddiem 
l-altar tal-Mulej, bil-ġemgħa kollha ta’ Israel 
quddiemu, fetaħ dirgħajh lejn is-sema u qal: 
“Mulej, Alla ta’ Israel, m’hemmx Alla ieħor 
bħalek, la ’l fuq fis-sema u anqas hawn isfel 
fl-art, int li żżomm sħaħ il-patt u l-imħabba 
mal-qaddejja tiegħek li jimxu quddiemek 
b’qalbhom kollha. 
 Imma, tassew li Alla sa jgħammar fuq l-art? 
Ara, la s-sema u anqas l-ogħla smewwiet ma 
jesgħuk, u wisq anqas din id-dar li bnejt jien! 
Agħti widen għat-talba tal-qaddej tiegħek 
u għat-tħannin tiegħu, Mulej, Alla tiegħi: 

ismagħha l-għajta u t-talba li l-qaddej tiegħek 
qiegħed jagħmel quddiemek il-lum. Lejl u 
nhar ħa jkunu għajnejk miftuħa fuq din id-
dar, fuq il-post li għalih int għidt, “Ismi jkun 
hemm,” biex tisma’ t-talba li l-qaddej tiegħek 
qiegħed jagħmillek f’dan il-post. Isma’, mela, 
it-talb umli tal-qaddej tiegħek u tal-poplu 
tiegħek Israel meta jitolbuk f’dan il-post; 
ismagħha int, minn fejn tgħammar, mis-sema, 
agħti widen u aħfer.”
Il-Kelma tal-Mulej.                       
                           Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI (Salm 83)
Rit: Kemm hi għażiża d-dar tiegħek, Mulej 
tal-eżerċti!

Tixxennaq u tinfena ruħi
għat-tempju tal-Mulej:
ngħanni ferħan b’ruħi u ġismi
lil Alla l-Ħaj. Rit...

Sa l-għasfur isib fejn jgħammar,
u l-ħuttafa ssib il-bejta ħdejn l-altari tiegħek:
hemm hi tqiegħed iż-żgħar tagħha,
Mulej tal-eżerċti, Sultan u Alla tiegħi! Rit...

Henjin dawk li jgħammru f’darek;
huma jfaħħruk għal dejjem.
Ħares, o Alla, tarka tagħna,
ħares lejn is-Sultan, il-Midluk tiegħek. Rit...

Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek
aħjar minn elf jum f’post ieħor;
aħjar noqgħod fuq il-għatba ta’ dar Alla tiegħi!
milli ngħammar fit-tined tal-ħżiena. Rit...
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Kalendarju Liturġiku
It-tieni ġimgħa tas-salterju

It-Tnejn 25 ta’ Ottubru: Ferja. Qari: Rumani 
8:12-17; Salm 67:2.4.6-7.20-21; Luqa 13:10-17.
It-Tlieta 26 ta’ Ottubru: Ferja. Qari: Rumani 
8:18-25; Salm 125:1-6; Luqa 13:18-21.
L-Erbgħa 27 ta’ Ottubru: Ferja. Qari: Rumani 
8:26-30; Salm 12:4-6; Luqa 13:22-30.
Il-Ħamis 28 ta’ Ottubru: San Xmun u San 
Ġuda, Appostli (F). Qari: Efesin 2:19-22; Salm 
18:2-5; Luqa 6:12-19.
Il-Ġimgħa 29 ta’ Ottubru: Ferja. Qari: Rumani 
9:1-5; Salm 147:12-15.19-20; Luqa 14:1-6.
Is-Sibt 30 ta’ Ottubru: Ferja / Sidtna Marija 
f ’jum is-Sibt (T). Qari: Rumani 11:1-2.11-
12.25-29; Salm 93:12-15.17-18; Luqa 14:1.7-11.
F = Festa; T = Tifkira.
Il-kulur ħdejn id-data jindika l-kulur liturġiku tal-ġurnata.

IT-TIENI QARI (3:9b-13.16-17)
Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin
 Ħuti: Intom il-bini ta’ Alla. Skont il-grazzja 
li tani Alla, jien, bħal bennej għaqli, qegħidt il-
pedament. Ħaddieħor bena fuqu. Iżda wieħed 
għandu jara kif jibni fuqu. Pedament ieħor ħadd 
ma jista’ jqiegħed ħlief dak li diġà tqiegħed, Ġesù 
Kristu. Jibni x’jibni xi ħadd fuq dan il-pedament, 
deheb, fidda, ħaġar prezzjuż, injam, ħuxlief, 
tiben, ix-xogħol ta’ kulħadd għad jidher; il-Jum 
għad jurih, għax bin-nar jinkixef, u n-nar iġarrab 
x’jiswa x-xogħol ta’ kull wieħed.
 Ma tafux li intom tempju ta’ Alla, u li 
l-Ispirtu ta’ Alla jgħammar fikom? Jekk xi 
ħadd jeqred it-tempju ta’ Alla, Alla jeqred lilu. 
Għax qaddis hu t-tempju ta’ Alla, li hu intom.
Il-Kelma tal-Mulej.  
                        Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU                
Hallelujah. Hallelujah.                    (Mt 16:18)
Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni 
l-Knisja tiegħi, u s-setgħat tal-infern ma 
jegħlbuhiex. Hallelujah!

L-EVANĠELJU (16:13-19)
X Qari mill-Evanġelju skont San Mattew 
 F’dak iż-żmien: Meta wasal fl-inħawi ta’ 
Ċesarija ta’ Filippu, Ġesù staqsa lid-dixxipli 
tiegħu u qalilhom: “In-nies min jgħidu 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 inti, Xmun, 
bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u 
l-laħam uriek dan, imma Missieri li hu fis-
smewwiet. U jiena ngħidlek: Inti Pietru, u 
fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u 
s-setgħat tal-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.                       

Tifħir lilek Kristu.

Jiena nemmen f’Alla wieħed...

TALBA FUQ L-OFFERTI
 Mulej, aħna u nfakkru l-jum li fih għoġbok 
timla din id-dar tiegħek bil-glorja u l-qdusija, 
nitolbuk tagħmel li aħna stess inkunu offerta 
li dejjem togħġbok. Bi Kristu Sidna. Ammen.

TALBA WARA T-TQARBIN
 Agħti, Mulej, lill-poplu qaddis tiegħek il-frott 
u l-hena tal-barka mis-sema, biex iħoss il-ġid 
spiritwali tal-qima li offrielek bis-servizz tiegħu 
fil-festa tal-lum. Bi Kristu Sidna. Ammen.


