
TALBA TAL-FIDILI 
 

TNEJN TAL-24 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Ġesù jfaħħar liċ-ċenturjun pagan għall-fidi tiegħu u jfejjaqlu lill-qaddej 
tiegħu. Quddiem Alla jgħodd biss li wieħed ikollu fidi fil-qawwa divina li 
tfejjaq lill-bniedem, hi x’inhi l-kundizzjoni li fiha jinsab. Nitolbu biex aħna 
jkollna fidi bħal din: 
R/. Mulej, għinna fin-nuqqas ta’ fidi tagħna. 
 
1. Għall-Knisja biex tiċċelebra bil-fidi l-ikla Ewkaristika skond it-tagħlim 
mgħoddi lilha mill-appostli, biex turi fiha l-għaqda fl-imħabba ta’ dawk 
kollha li jemmnu fi Kristu, nitolbu. R/. 
 
2. Għal min jeżerċita karriera militari, biex jaqdi dmiru bil-fedeltà lejn 
pajjiżu f’sens ta’ ubbidjenza u servizz, u mingħajr ma jagħżel is-soluzzjoni 
faċli tal-użu tal-armi tal-gwerra, nitolbu. R/. 
 
3. Għal dawk li huma foqra u neqsin mill-meħtieġ għall-ħajja, għal min hu 
bla xogħol, biex ma jiġux diskriminati u mwarrbin minn soċjetà li tiftaħar li 
tgħix fil-ġid ekonomiku, nitolbu. R/. 
 
4. Għal dawk li jipprovdu impiegi lill-ħaddiema, biex jitrattawhom bid-
dinjità u mhux sempliċement bħala skjavi tal-produzzjoni, nitolbu. R/. 
 
5. Għalina biex meta nieħdu sehem fl-Ewkaristija l-imġieba tagħna ma tkunx 
ta’ skandlu għal min jarana nitqarbnu u ngħixu fil-firda u l-inġustizzja 
bejnietna, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Mulej Ġesù, nersqu lejk bil-fidi taċ-ċenturjun li ġie talbek il-fejqan tal-
qaddej tiegħu. Aħna ma jistħoqqilniex li inti tiġi taħt is-saqaf tagħna, imma 
għid biss kelma waħda u aħna nemmnu fik u nsibu l-fejqan li neħtieġu. Int li 
tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

TLIETA TAL-24 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: San Luqa hu l-uniku evanġelista li jirrakkonta l-miraklu ta’ Ġesù li 
jqajjem mill-mewt lil bin l-armla ta’ Najn. Ġesù jitħassar lill-omm 
imbikkma u jippremja l-fidi tagħha u ta’ dawk li kienu jġorru l-mejjet. 
Nitolbuh biex aħna naqilgħu maħfra u nqumu mill-mewt spiritwali tagħna: 
R/. Żur il-poplu tiegħek, Mulej. 
 
 
1. L-Ispirtu s-Santu jqajjem diversi kariżmi u ministeri fil-Knisja. Biex id-
doni ta’ servizz lill-komunità jkunu sinjali tal-għaqda fl-imħabba ta’ dawk 
kollha li jemmnu fi Kristu, nitolbu. R/. 
 
2. In-nies tar-raħal ta’ Najn urew solidarjetà mal-armla li tilfet lil binha. Biex 
in-nazzjonijiet jgħixu f’solidarjetà quddiem sitwazzjonijiet ta’ traġedji 
naturali, u jwarrbu d-differenzi ta’ bejniethom biex jgħinu lill-vittmi, 
nitolbu. R/. 
 
3. Ġesù tħassar lill-omm imnikkta għal binha mejjet. Biex il-Mulej jixxotta 
d-dmugħ ta’ ġenituri li tilfu lil uliedhom żgħażagħ minħabba mard, jew 
inċidenti tat-traffiku, jew bħala effett tad-droga, nitolbu. R/. 
 
4. Ġesù ma beżax imiss it-tebut u jitniġġes b’mod ritwali. Biex quddiem il-
ħtieġa urġenti ma nħallux li nintrebħu mill-ipokrisija ta’ osservanzi reliġjużi 
esterni li jnessuna l-valur tal-ħniena lejn min ibati, nitolbu. R/. 
 
5. In-nies ta’ Najn faħħru lil Alla għax profeta kbir qam fosthom u ġie jżur 
il-poplu tiegħu. Biex din l-Ewkaristija tkun sinjal tal-ferħ tagħna fil-preżenza 
ta’ Kristu, il-qawmien u l-ħajja ta’ dawk li jemmnu fih, nitolbu. R/. 
 
Ċel: Mulej Ġesù, inti l-profeta ta’ Alla l-għoli li ġejt iżżurna biex tfarraġna 
quddiem il-biża’ tal-mewt. Agħtina d-don tal-Ispirtu Qaddis tiegħek biex 
jixxotta kull demgħa minn għajnejna u jdaħħalna għall-ikla tal-mejda tas-
sema li tagħha hi sinjal din l-Ewkaristija li għaliha nġarbna. Int li tgħix u 
ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

ERBGĦA TAL-24 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Quddiem l-istedina ta’ penitenza ta’ Ġwanni l-Battista u l-aħbar it-tajba 
ta’ Ġesù n-nies baqgħu indifferenti. Aħna wkoll irridu nħarsu ruħna mill-
periklu tal-bruda spiritwali quddiem l-għeġubijiet li Alla jwettaq fil-ħajja 
tagħna. Nitolbu u ngħidu: 
R/. Ħa jmexxina l-Għerf tiegħek, Mulej. 
 
 
1. Biex l-insara jintagħrfu mill-imħabba li juru bejniethom u ma’ kulħadd, 
hekk li l-karità ssir il-qofol tal-perfezzjoni u l-marka distintiva ta’ dawk li 
jemmnu fi Kristu, nitolbu. R/. 
 
2. Biex il-mexxejja tal-politika u l-ekonomija mondjali ma jkunux 
indifferenti lejn il-krib tal-imsejknin u l-emarġinati, nitolbu. R/. 
 
3. Biex twarrab l-għira u l-mibegħda minn dawk il-persuni li mhumiex 
kapaċi jaraw it-tajjeb madwarhom, u moħħhom biss biex jikkritirkaw b’mod 
negattiv u jikkundannaw kull inizjattiva ta’ ġid, nitolbu. R/. 
 
4. Biex il-pubblikani u l-midinbin pubbliċi ta’ żminijietna jsibu dawl u 
kuraġġ biex iħossuhom milqugħin fil-komunità ta’ mħabba li Kristu bena 
permezz tal-Knisja tiegħu, nitolbu. R/. 
 
5. Biex aħna ma ngħixux fl-għama tan-nuqqas ta’ fidi meta ma narawx l-id 
ta’ Alla taħdem f’kull persuna umana maħluqa skond ix-xbieha tat-Trinità 
Qaddisa li hi relazzjoni ta’ mħabba, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Mulej Ġesù, il-kliem tiegħek huma spirtu u ħajja u inti għandek il-kliem 
tal-ħajja ta’ dejjem. Agħtina li nwieġbu bil-fidi tagħna għall-istedina tiegħek 
ta’ penitenza u għall-bxara t-tajba ta’ ferħ li ġejt tħabbrilna. Int li tgħix u 
ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

ĦAMIS TAL-24 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Il-maħfra ta’ Alla tiddependi mill-intensità tal-imħabba. Lill-mara 
midinba Ġesù jgħid li inħafrulha dnubietha għax ħabbet ħafna. Nitolbu biex 
aħna jkollna sinċerità tal-qalb biex naqilgħu ħniena u maħfra: 
R/. Mulej aħfrilna għax irridu nħobbuk. 
 
1. Għall-Knisja, biex tersaq bl-imħabba ta’ Kristu lejn dawk il-midinbin li 
sinċerament juru li jħobbu u li jridu jitbiegħu minn dnubiethom, nitolbu. R/. 
 
2. Għal dawk li jokkupaw pożizzjonijiet ta’ responsabiltà fis-soċjetà, biex 
filwaqt li jaħdmu għas-sigurtà taċ-ċittadini, jiggarantixxu l-ġustizzja u l-
ħniena lejn min jiżbalja, nitolbu. R/. 
 
3. Għal dawk in-nisa li huma vittmi ta’ prostituzzjoni, biex tintraddilhom id-
dinjità tagħhom u jagħmlu esperjenza awtentika ta’ mħabba, nitolbu. R/. 
 
4. Għall-persuni li huma emarġinati għax isofru minn fama ħażina u minn 
ġudizzji min-naħa ta’ min jippretendi li hu onest u safi fl-imġieba tiegħu, 
nitolbu. R/. 
 
5. Għalina biex ma niġġudikawx u nemmnu li Alla jaqra l-qalb tal-bniedem 
u jara l-ġewwieni tiegħu, biex hekk nagħtu xhieda tal-qawmien ta’ Kristu li 
jsejjaħ lil kull bniedem biex jindem u jemmen fl-Evanġelju, nitolbu. R/. 
 
Ċel: Mulej, Missier qaddis, inti bgħatt lil Ibnek Ġesù biex jiġbed lejh lil 
dawk li huma mtaqqlin bi dnubiethom, ħalli jsibu fih faraġ u mistrieħ għal 
ruħhom. Agħtina l-għerf tal-qalb li taf tħobb u taħfer, u ilqagħna mal-
ġemgħa tal-midinbin li għalihom Ibnek ġie bħala t-tabib tas-sema. Bi Kristu 
Sidna. R/. Amen.  



TALBA TAL-FIDILI 
 

ĠIMGĦA TAL-24 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: San Luqa hu l-evanġelista tal-ħniena ta’ Kristu lejn dawk li fi żmienu 
kienu emarġinati, fosthom in-nisa. Kienu n-nisa li qdew lil Ġesù fil-missjoni 
tiegħu ta’ evanġelizzazzjoni u baqgħu miegħu sal-mument tal-mewt fuq is-
salib. Nitolbu biex ngħixu b’qalb ġeneruża u bi spirtu ta’ servizz: 
R/. Mulej, għallimna naqduk. 
 
 
1. Biex il-mexxejja tal-Knisja jagħrfu dejjem iżjed ir-rwol uniku tal-mara fi 
ħdan il-komunità nisranija, u fil-vokazzjoni speċifika tagħha fil-ħajja tal-
familja, fil-ħajja ikkonsagrata u fis-soċjetà, nitolbu. R/. 
 
2. Biex il-liġijiet ċivili li jiggarantixxu ugwaljanza ġusta tal-mara mar-raġel 
fil-kamp tax-xogħol professjonali ma jittraskurawx ir-rwol uniku tagħha li 
tiddedika ħajjitha qabel xejn għad-don tal-maternità, nitolbu. R/. 
 
3. Biex il-komunità internazzjonali tbiegħed kull forma ta’ skjavitù moderna 
li jsofru n-nisa kemm f’pajjiżi foqra kif ukoll fil-bliet ta’ pajjiżi għonja, 
nitolbu. R/. 
 
4. Biex il-Mulej ibierek il-ħidma tan-nisa fil-volontarjat, fl-impenn politiku 
favur il-progress soċjali u fis-servizz mediku u paramediku lejn morda u 
anzjani, nitolbu. R/. 
 
5. Biex aħna jkollna ċertezza ta’ fidi fil-qawmien mill-imwiet, u mmorru ’il 
hemm mill-ħsibijiet żejda għall-ħajja materjali għax nemmnu li Kristu jrid 
jagħtina ħajja aħjar fis-saltna tiegħu, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Mulej Ġesù, int ridt li f’ħajtek ikollok nisa li jaqduk u jimxu warajk 
bħala dixxipli tiegħek, u hekk urejtna li ridt tgħarraf il-misteri tas-saltna 
tiegħek lil min hu umli. Agħtina spirtu ta’ servizz u qawwi t-tama tagħna li 
dak li nagħmlu ma’ ħutna fil-bżonn hu garanzija tal-ferħ li se niksbu fil-ħajja 
ta’ dejjem. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 



 
TALBA TAL-FIDILI 

 
SIBT TAL-24 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 

 
 
 
Ċel: Nitolbu, ħuti għeżież, biex aħna nħarsu l-Kelma ta’ Kristu f’qalb sħiħa 
u tajba u nipproduċu frott bil-perseveranza tagħna.: 
R/. Mulej, iżra fina l-Kelma tiegħek. 
 
 
1. Għin lill-isqfijiet u s-saċerdoti tal-Knisja tiegħek biex jiżirgħu l-Kelma 
tiegħek bil-fiduċja li inti taf tiġbor minnha l-frott skond il-qjies ta’ fidi ta’ 
kull wieħed, nitolbu. R/. 
 
2. Nissel fil-bnedmin rispett lejn il-persuna umana maħluqa skond ix-xbieha 
tiegħek, biex jidher ċar kif id-dnub tal-ewwel Adam infeda bid-demm 
tiegħek, it-tieni Adam, nitolbu. R/. 
 
3. Tħallix li x-xitan jisraq minn qlub il-bnedmin li jemmnu ż-żerriegħa tal-
Kelma li tħawwlet fihom bix-xandir tal-Bxara t-Tajba, nitolbu. R/. 
 
4. Ħeġġeġ il-qlub taż-żgħażagħ biex jilqgħu l-Kelma tiegħek u ħarishom 
mill-qtiegħ tal-qalb u l-apatija tad-dgħufija spiritwali, nitolbu. R/. 
 
5. Tħalliniex naqgħu vittmi ta’ tħassib żejjed għall-ġid materjali li joħnoq 
fina l-Kelma, imma għinna nagħmlu frott bid-don tal-fidi fil-Kelma tiegħek 
li ssalvana, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Agħtina, Mulej, li nimxu warajk imdawwlin mill-Kelma li inti tiżra’ 
f’qalbna, biex nagħmlu frott bl-għemejjel tajba tagħna. Int li tgħix u ssaltan 
għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

IL-ĦAMSA U GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA 
(Ċ) 

 
 
Ċel: Ġesù Kristu, għad li kien għani, ftaqar, biex aħna nistagħnew bil-faqar 
tiegħu. Hu jgħallimna l-valur tal-fedeltà fl-impenn tagħna ta’ mħabba u 
jwissina biex nitbiegħdu mill-kilba għall-ġid tal-art, li minnha jitwieldu l-
inġustizzji soċjali u l-firdiet bejn il-bnedmin. Nitolbu u ngħidu: 
R/. Mulej, agħtina l-faqar tal-ispirtu. 
 
1. Biegħed mill-Knisja u mill-ministri tagħha kull rabta żejda mar-rikkezzi, 
u għallimha tuża l-ġid materjali favur min hu fqir u batut, nitolbu. R/. 
 
2. Nissel f’dawk li jmexxu l-politika u l-ekonomija tad-dinja sentimenti ta’ 
ġustizzja fl-użu tar-riżorsi tad-dinja, biex titbiegħed id-diskriminazzjoni bejn 
pajjiżi għonja u pajjiżi foqra, nitolbu. R/. 
 
3. Lil dawk li jħaddmu l-professjoni tal-business u n-negozju għallimhom 
jagħtu valur ġust lill-flus u l-qliegħ, biex ikollhom kuxjenza soċjali favur 
dawk li ma jlaħħqux mal-istandards ekonomiċi tallum, nitolbu. R/. 
 
4. Ħares id-drittijiet ta’ min hu maħqur inġustament minħabba l-kilba għall-
flus ta’ min jispekula bla kuxjenza u jaħkem il-ġid għalih biss, nitolbu. R/. 
 
5. Agħtina fedeltà fir-rabta tagħna mal-veru ġid, biegħed minn qlubna l-
attakament għall-flus u għallimna l-valuri li tassew jagħtu sens u ferħ lil 
ħajjitna, nitolbu. R/. 
 
Ċel:  Missier, inti ssejaħilna biex inħobbuk u naqduk bħala l-uniku Mulej 
tagħna. Ikollok ħniena minna bħala bnedmin, eħlisna u salvana mir-rabta 
żejda mal-flus u l-ġid, u agħtina li nerfgħu idejna lejk fit-talb b’sentimenti 
ta’ safa u ħelsien spiritwali biex nagħtuk glorja bil-ħajja tagħna. Bi Kristu 
Sidna. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

14 ta’ Settembru 
FESTA TAL-EŻALTAZZJONI  

TAS-SALIB IMQADDES 
 
 

Ċel: Fuq is-salib Ġesù ġie merfugħ fil-għoli biex jiġbed lill-bnedmin kollha 
lejn il-qalb minfuda tiegħu. Għan-nisrani s-salib hu s-sinjal tar-rebħa ta’ 
Kristu fuq id-dnub u tas-salvazzjoni li biha niġu mmarkati fil-jum tal-
magħmudija tagħna. Induru lejn Kristu Msallab u nitolbuh: 
R/. Iġbidna lejn is-salib tiegħek, Mulej. 
 
1. Għin lill-Knisja fil-missjoni tagħha li turi lill-bnedmin li Alla hekk ħabb 
lid-dinja li ma jridx li huma jintilfu imma li jsibu ħniena jekk jerfgħu 
ħarsthom lejk, imsallab għalihom, nitolbu. R/. 
 
2. Bil-qawwa tas-salib tiegħek ġarraf il-ħitan tal-mibegħda bejn in-
nazzjonijiet u r-razez tal-bnedmin, u għaqqadhom flimkien bħal aħwa, 
nitolbu. R/. 
 
3. Int iċċekkint u obdejt sal-mewt tas-salib, iddefendi lil dawk li huma umli 
u mwarrbin jew meqjusin bla importanza, u agħtihom id-dinjità ta’ wlied 
Alla li ksibtilna bis-salib tiegħek, nitolbu. R/. 
 
4. B’salibek inti fdejt id-dinja. Kun il-kenn tal-foqra, il-fejqan tal-morda, il-
maħfra tal-midinbin li jistkennu taħt id-dell tas-salib tiegħek, nitolbu. R/. 
 
5. Aħna ġejna immarkati bis-sinjal tas-salib fil-magħmudija tagħna. 
Għallimna nerfgħu ħarsitna lejk merfugħ fuq is-salib biex insibu fil-ġrieħ 
tiegħek il-fejqan u l-maħfra li neħtieġu, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Mulej Ġesù Kristu, Bin Alla l-ħaj, li f’ismek tinżel għarkubbtejha kull 
kreatura fis-sema, fl-art u f’qiegħ l-art, iġbidna bil-fidi u l-imħabba lejn is-
salib glorjuż tiegħek, biex nagħmlu l-esperjenza tal-fidwa li biha inti ma 
tridx tikkundannana imma ssalvana. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ 
dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

15 ta’ Settembru 
Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija Addolorata 

 
 

Ċel: Induru lejn Kristu, li meta kien jgħix fuq din l-art, offra talb u suppliki 
b’leħen għoli u bid-dmugħ lil dak li seta’ jsalvah mill-mewt u kien mismugħ 
minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Nitolbuh bl-interċessjoni ta’ Ommu 
Marija, wieqfa taħt is-salib, u ngħidulu:  
R/. Ġesù, ikollok ħniena minna. 
 
1. Mulej, agħti lill-Knisja tiegħek li tingħaqad miegħek fit-tbatijiet tiegħek 
għas-salvazzjoni tal-bnedmin l-aktar fejn l-insara jridu jagħtu x-xhieda 
kuraġġuża tal-martirju li jsofru għall-fidi, nitolbu. R/. 
 
2. Mulej, fuq is-salib tiegħek int kissirt il-ħitan tal-firda u ġbidt lill-bnedmin 
kollha lejk, agħti l-paċi fejn hemm il-gwerer u taffi l-biki ta’ tant vittmi ta’ 
mibegħda u inġustizzja, nitolbu. R/. 
 
3. Mulej, Ommok Marija baqgħet sħiħa fil-fidi anke meta s-sejf tan-niket 
nifdilha ruħha taħt is-salib, ħa tkun hi l-omm kollha ħniena għal tant 
midinbin li jixtiequ jerġgħu jsibu l-ħbiberija miegħek, nitolbu. R/. 
 
4. Mulej, bl-interċessjoni ta’ Marija Addolorata, ieqaf mal-ommijiet 
imnikkta u li jbatu moħqrija minn żwieġhom, jew li huma abbandunati minn 
uliedhom fl-anzjanità u l-mard, nitolbu. R/. 
 
5. Mulej, għallimna nitgħallmu l-ubbidjenza lejn ir-rieda tal-Missier anke 
f’mumenti ta’ tbatija, kif għamlet Marija, li fuq is-salib tajtha bħala omm 
lid-dixxiplu l-maħbub u lil dawk li bħalu jieqfu bil-fidi fuq il-Kalvarju, 
nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Mulej Ġesù, int ridt li Ommok Marija tieqaf tbati taħt is-salib tiegħek, 
agħtina li bħalha ma nibżgħux nagħtu xhieda tiegħek fil-prova u fit-tbatija, 
biex aħna wkoll ninħaslu bid-demm qaddis tiegħek li salvana u li int xerridt 
għas-salvazzjoni tad-dinja. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. 
Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

17 ta’ Settembru 
FESTA TA’ MISSIERNA SAN FRANĠISK 
FL-GĦOTI TAL-ISTIMMATI MQADDSA 

 
 

Ċel: Induru bit-tifħir tagħna lejn Kristu msallab għalina, li ried iħallielna 
xbieba fidila tiegħu fil-ġisem fqajjar ta’ Missierna San Franġisk, meta 
immarkah bl-istimmati tal-passjoni tiegħu. Nitolbuh u ngħidulu: 
R/. Ġesù, naddafna bid-demm tal-ġrieħi tiegħek. 
 
1. Int li sejjaħt lil San Franġisk biex jimxi warajk fit-triq tas-salib, ħares lill-
Knisja tiegħek fil-missjoni tagħha li timmarka lill-bnedmin bis-sinjal tal-
fidwa tagħna permezz tal-Kelma u tas-Sagramenti, nitolbu. R/. 
 
2. Int li għamilt lil San Franġisk ħabbar tal-paċi li Kristu ġabilna fuq is-salib, 
fejjaq il-ġrieħi tal-gwerer u l-mibegħda minn qlub il-bnedmin, u speċjalment 
mill-mexxejja politiċi u militari li huma kawża tagħhom, nitolbu. R/. 
 
3. Int li ġbidt lejk lil San Franġisk fil-ħemda tal-kontemplazzjoni fuq La 
Verna, għin lill-patrijiet uliedu jwarrbu l-attiviżmu fieragħ li jtellifhom mill-
impenn ta’ talb u ta’ ħajja ta’ aħwa, nitolbu. R/. 
 
4. Int li ridt tgħaqqad miegħek lil San Franġisk fit-tbatijiet tal-passjoni 
tiegħek, bierek u farraġ lill-morda u lil kull min ibati u nissel fihom il-ferħ u 
l-konsolazzjoni tiegħek, nitolbu. R/. 
 
5. Int li imlejt bil-glorja lil San Franġisk meta żejjintu bl-istimmati mqaddsa, 
għinna nsibu kenn u maħfra fil-ġrieħi tiegħek biex aħna wkoll insiru 
strumenti ta’ ħniena mal-miġruħin li niltaqgħu magħhom, nitolbu. R/. 
 
Ċel: Mulej Ġesù Kristu, għallimna niftaħru bis-salib imqaddes tiegħek, li bih 
San Franġisk issallab għad-dinja f’ħajja radikali ta’ ċaħda u penitenza, biex 
hekk aħna nġorru bil-ferħ is-salib ta’ kuljum u nimxu warajk l-Imgħallem u 
l-Feddej tagħna. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 


