
TALBA TAL-FIDILI 
 

TNEJN TAT-30 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Il-ħniena ta’ Ġesù lejn il-mara marida li jfejjaq fis-sinagoga turi kif Hu 
ġie fid-dinja biex jeqred l-opra tax-xitan u jagħti dinjità lil ulied Abraham. 
Nitolbu biex aħna ma nibqgħux miljiwa minħabba dnubietna, imma nqumu 
dritti bil-qawwa ta’ Kristu rxoxt li jagħtina maħfra u fejqan: 
R/. Iddrittra t-toroq mgħawwġa ta’ dnubietna, Mulej. 
 
1. Dawwal lill-Knisja tiegħek biex tkun kenn ta’ maħfra għall-midinbin, 
faraġ u fejqan għall-morda, u ħarisha fil-ħidma tagħha kontra x-xitan, 
nitolbu. R/. 
 
2. Int li sejjaħt lill-mara marida bint Abraham, ħares id-dinjità tan-nisa fid-
dinja biex jiġu trattati bid-dinjità u r-rispett li jixirqilhom, nitolbu. R/. 
 
3. Erfa’ mill-miżerja lil tant bnedmin li huma skjavi tal-vizzju, u agħtihom li 
jiksbu fiduċja u jqumu fuq saqajhom b’ħajja dinjituża u bl-għajnuna tal-
komunità li fiha jgħixu, nitolbu. R/. 
 
4. Wassal lil min hu mifrud mill-oħrajn biex ikollu sentimenti ta’ ħniena u 
ta’ maħfra, u jirbaħ il-kburija u l-ġudizzji inġusti, nitolbu. R/. 
 
5. Agħtina d-don tas-safa tal-qalb, biex nixbħu lilek u nimxu fl-imħabba li 
inti urejt meta ġejt fid-dinja biex issalva u tfittex lill-mitlufin, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Mulej Ġesù, inti tajt dinjità lill-mara marida fis-sinagoga, u daħħaltha 
ma’ wlied Abraham għax emmnet fik, qajjimna mill-mard spiritwali tagħna, 
tħalliniex inkunu skjavi tax-xitan, u agħtina l-esperjenza ferrieħa tal-
qawmien għall-ħajja. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

TLIETA TAT-30 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Is-saltna ta’ Alla hi bħal żerriegħa ċkejkna u bħall-ħmira li ttella’ l-
għaġna. Taħdem fis-skiet u fil-moħbi, imma tagħmel għeġubijiet fil-qalb ta’ 
dawk li jemmnu fl-Evanġelju. Nitolbu biex naħdmu bil-ħeġġa għat-tkabbir 
tas-saltna ta’ Alla fostna: 
R/. Tiġi saltnatek, Mulej. 
 
1. Għall-Knisja, biex tkun strument tat-tixrid tas-saltna ta’ Alla bix-xhieda 
tagħha fl-umiltà moħbija ta’ dawk li jemmnu u jgħixu l-kmandament tal-
imħabba, nitolbu. R/. 
 
2. Għal kull min għandu responsabiltà li jmexxi, biex jemmen fil-qawwa tal-
eżempju ta’ ħajja integra u jkun animatur ta’ valuri nobbli fis-soċjetà, 
nitolbu. R/. 
 
3. Għall-miżżewġin, biex jgħixu fir-rispett lejn id-dinjità ta’ xulxin u 
jesprimu fl-għaqda ta’ mħabbithom il-misteru tal-imħabba li Kristu għandu 
lejn il-Knisja tiegħu, nitolbu. R/. 
 
4. Għall-ġenituri biex ikunu veri edukaturi ta’ wliedhom, u jistennew bil-
paċenzja l-frott tal-eżempju tagħhom bil-fidi li Alla jkabbar it-tajjeb fi 
żmienu, nitolbu. R/. 
 
5. Għalina biex nemmnu fil-qawwa tal-Kelma li taħdem fis-skiet f’ħajjitna, u 
nsiru dixxipli tas-saltna ta’ Alla li tixtered u tikber fil-qlub ta’ dawk li 
jemmnu, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Agħmilna dixxipli tas-saltna tiegħek, Mulej Ġesù, biex nemmnu li ż-
żerriegħa li tikber u l-ħmira li ttella’ l-għaġna għandhom il-qawwa tal-fidi li 
nżergħet fina ċkejkna fil-magħmudija u tikber fina bil-qawwa tal-ħobż tal-
Kelma u tal-Ewkaristija. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. 
Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

ERBGĦA TAT-30 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Li timxi wara Ġesù jfisser li tgħaddi mill-bieb id-dejjaq taċ-ċaħda u s-
sagrifiċċju. Il-vera fedeltà ma tikkonsistix filli tgħid li inti ta’ Ġesù, imma 
filli tgħix skond il-kmandamenti tiegħu. Nitolbu biex nitgħallmu nimxu wara 
l-Mulej b’fidi qawwija u rieda sħiħa: 
R/. Mexxina fit-triq tas-salvazzjoni, Mulej. 
 
 
1. Biex il-Knisja tkun miftuħa ħalli tilqa’ fi ħdanha lill-bnedmin kollha li 
jersqu lejn Kristu bil-fidi, u ddawwal lil dawk li għadhom qed ifittxuh biex 
jaslu jsibu fih is-Salvatur tagħhom, nitolbu. R/. 
 
2. Biex fis-soċjetà tagħna jinqered il-jasar ta’ persuni li huma sfruttati fil-
kamp tax-xogħol, u biex min iħaddem jimxi bil-ħniena u b’sens ta’ ġustizzja 
lejn l-impjegati tiegħu, nitolbu. R/. 
 
3. Biex l-ulied jgħixu f’sens ta’ ubbidjenza u mħabba lejn il-ġenituri 
tagħhom, u dawn juru fiduċja u jgħinu lil uliedhom teenagers u żgħażagħ 
jikbru fi spirtu ta’ libertà u maturità umana, nitolbu. R/. 
 
4. Biex dawk li jbatu l-mard u l-ġuħ jew jagħmlu sagrifiċċji kbar jibqgħu 
jemmnu li t-triq tal-umiltà twassalhom biex jidħlu għall-festa tas-saltna ta’ 
Alla, nitolbu. R/. 
 
5. Biex aħna ngħixu b’tali mod li l-Mulej Ġesù jagħrafna meta niltaqgħu 
miegħu u jiftħilna beraħ il-bieb ta’ saltnatu wara t-triq id-dejqa tas-salib, 
nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: O Alla inti sejjaħtilna permezz tal-Evanġelju biex nidħlu fil-pussess tal-
glorja ta’ Kristu, għallimna ngħaddu mill-bieb id-dejjaq tal-umiltà u tas-
sagrifiċċju biex hekk niksbu l-ewwel post fl-ikla tas-saltna tiegħek. Bi Kristu 
Sidna. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

ĦAMIS TAT-30 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Ġesù jidħol f’solidarjetà mal-profeti li sofrew moħqrija u persekuzzjoni 
għax tkellmu favur il-verità, u jibki fuq in-nuqqas ta’ fidi tal-belt ta’ 
Ġerusalemm li ma laqgħet iż-żjara messjanika tiegħu. Nitolbu biex bħal 
Ġesù ma nibżgħux inbatu għall-verità tal-Evanġelju: 
R/. Agħmilna profeti tar-rieda tiegħek, Mulej. 
 
1. Għall-Knisja, biex tiġbor lil ulied ta’ Alla li huma mxerrdin bil-qawwa 
tal-messaġġ tal-missjunarji tagħha li jxandru l-Evanġelju lill-ġnus, nitolbu. 
R/. 
 
2. Għall-mexxejja tad-dinja, biex ma jimxux bħal Erodi li ried joqtol lil Ġesù 
għax kien profeta, u biex jisimgħu l-ilħna ta’ dawk li jitkellmu favur il-
ġustizzja u l-verità, nitolbu. R/. 
 
3. Għall-persuni ikkonsagrati, biex jagħtu xhieda tal-qawwa tat-talb u tal-
fidi, ħalli jidħlu għad-dinja bl-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu u bil-kuraġġ tax-
xandir tal-Kelma, nitolbu. R/. 
 
4. Għal kull min hu mħabbat mill-ħażin, biex jilbes il-kurazza tal-fidi u x-
xabla tal-Ispirtu li bihom jirbaħ lit-tnassis tax-xitan, nitolbu. R/. 
 
5. Għalina, biex bħal Ġesù nkomplu naħdmu l-ġid skond ir-rieda ta’ Alla sa 
l-aħħar nifs ta’ ħajjitna, ukoll quddiem il-persekuzzjoni, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Mulej Ġesù, inti bqajt tagħti xhieda għall-verità u tfejjaq u taħfer lil 
kulħadd ukoll quddiem it-theddida tal-mibegħda tal-ħżiena li wassluk fuq is-
salib, agħtina l-perseveranza fit-tajjeb u l-kuraġġ fil-qawwa tat-talb biex ma 
nwebbsux qalbna quddiem iż-żjara tiegħek fostna. Int li tgħix u ssaltan għal 
dejjem ta’ dejjem. R/. Amen.  



TALBA TAL-FIDILI 
 

ĠIMGĦA TAT-30 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: L-urġenza li jfejjaq lill-morda wasslet lil Ġesù biex ma jħarisx il-
preċetti iebsin dwar il-ħarsien tas-Sibt. Nitolbu biex aħna ma nibnux il-fidi 
tagħna fuq osservanzi ta’ preċetti u drawwiet, imma fuq il-ħniena lejn dawk 
li Kristu jbati fihom: 
R/. Ħa tkun il-ħniena s-sagrifiċċju tagħna, Mulej. 
 
1. Bierek lill-Papa fil-missjoni tiegħu li jxandar il-ħniena tiegħek lejn il-
midinbin u lejn dawk li jbatu mill-mard fil-ġisem jew fl-ispirtu, nitolbu. R/. 
 
2. Iftaħ il-moħħ u l-qalb tal-leġislaturi biex iħarsu lejn is-sitwazzjonijiet 
umani b’għajnejn ta’ ħniena u komprensjoni quddiem min jiżbalja, nitolbu. 
R/. 
 
3. Kattar il-ħidma ta’ karità ta’ dawk li jaqduk f’ħuthom il-bnedmin permezz 
ta’ ħidma ta’ volontarjat favur il-promozzjoni tad-dinjità tagħhom, nitolbu. 
R/. 
 
4. Agħti fejqan lill-morda u għinhom bil-missjoni ġeneruża ta’ dawk li 
jaħdmu fil-qasam tas-saħħa u fil-kura medika tagħhom fl-isptarijiet, nitolbu. 
R/. 
 
5. Agħtina li nkunu bla ħtija u bla għajb fil-jum tal-miġja tiegħek, biex 
nimtlew minn issa bil-frott tal-ġustizzja u nikkoperaw għat-tixrid tal-
Evanġelju, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Mulej Ġesù, int qbadt lir-raġel marid fis-sinagoga minn idu u tajtu l-
fejqan anke quddiem l-oppożizzjoni tal-fariżej li riedu jħarsu l-ittra tal-liġi. 
Għallimna biex aħna wkoll naqbdu lil ħutna li jbatu minn idejhom u 
ngħinuhom, biex hekk inħarsu l-vera liġi tal-imħabba li inti ġejt tagħtina. Int 
li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 



 
TALBA TAL-FIDILI 

 
SIBT TAT-30 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 

 
 
 
Ċel: Il-prudenza u l-umiltà huma s-sinjali ta’ dawk li jedukaw lilhom 
infushom fl-iskola ta’ Kristu, li ġie jgħallimna nkunu ċkejknin u nagħżlu l-
aħħar post. Nitolbuh biex nitgħallmu numiljaw ruħna biex Hu jerfagħna 
meta jkun il-waqt: 
R/. Agħtina qalb ħelwa u umli, Mulej. 
 
 
1. Agħti d-don tal-umiltà lis-saċerdoti tal-Knisja tiegħek, biex jagħrfu jaqdu 
lil ħuthom u jħarsu lejn il-ministeru pastorali mhux bħala unur imma bħala 
qadi, nitolbu. R/. 
 
2. Lil kull min hu magħżul biex jiggverna agħtih id-dehen li jħares lejn il-
missjoni tiegħu bħala waħda ta’ servizz lill-komunità, u li jkun lest li 
jqiegħed il-ġid komuni fuq kull interess personali jew ta’ partit, nitolbu. R/. 
 
3. Għin lill-ġenituri u edukaturi tat-tfal u ż-żgħażagħ biex iwassluhom ħalli 
jgħixu fi spirtu ta’ kordjalità u kortesija u jevitaw il-kompetizzjoni u t-
tellieqa għas-suċċess u l-karriera, nitolbu. R/. 
 
4. Farraġ lill-moribondi u anzjani tagħna, biex jirringrazzjaw lil Alla għall-
ġid li wettqu f’ħajjithom u jintelqu f’idejn ir-rieda tiegħu, nitolbu. R/. 
 
5. Iftħilna moħħna u qalbna biex naraw il-ġid u napprezzawh, jiġi minn fejn 
jiġi, konvinti li Alla kapaċi jinqeda b’kulħadd biex isalva lill-bnedmin, 
nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Mulej Ġesù, inti tistedinna għall-ikla tal-mejda tas-sema fl-Ewkaristija 
li qed niċċelebraw. Agħtina li nersqu lejk b’qalb niedma u ċkejkna, biex 
nagħrfu l-limiti tagħna, nitolbuk maħfra, u inti tqiegħdna fil-post ta’ ġieħ li 
rfajt għal dawk li jħobbuk. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. 
Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

IL-WIEĦED U TLETIN ĦADD MATUL IS-SENA (Ċ) 
 
 
Ċel: Alla juri ħniena ma’ kulħadd, u jagħlaq għajnejh għad-dnubiet tagħna 
jekk nindmu minnhom. Hu ma jistmerr l-ebda krejatura li ħoloq u bagħat lil 
Ibnu Ġesù biex ifittex u jsalva lill-bniedem mitluf. Nitolbuh biex bħal 
Żakkew ta’ Ġeriko, nindmu u naqilgħu l-maħfra tiegħu: 
R/. Mulej aħfrilna, għax aħna għemil idejk. 
 
1. Agħti d-don tal-umiltà lilna membri tal-Knisja, biex infittxu li narawk u 
ninżlu bil-ferħ mill-kburija tagħna, ħalli nilqgħuk f’darna u nagħmlu 
esperjenza tal-ħniena tiegħek, nitolbu. R/. 
 
2. Iddefendi d-dritt tal-ħajja mill-ewwel mumenti tat-tnissil tagħha sat-tmiem 
naturali tagħha, u dawwal lil-leġislaturi biex ma joħolqux liġijiet li bihom 
ma tiġix rispettata d-dinjità ta’ kull kreatura li inti ħlaqt, nitolbu. R/. 
 
3. Wassal għall-konverżjoni lil dawk li jaħkmu l-ġid billi jisirqu lill-foqra 
b’atti inġusti, u għinhom iqassmu b’ugwaljanza r-riżorsi u l-ġid li jinħoloq 
bl-għaraq ta’ ġbin il-ħaddiema u l-foqra tad-dinja, nitolbu. R/. 
 
4. Niżżel lill-kburin mill-għoli tas-suppervja tagħhom, biex jagħmlu l-
esperjenza tal-ferħ tal-umli li jilqgħuk f’darhom bħala t-tabib li jfejjaq mid-
dnub, nitolbu. R/. 
 
5. Għinna nistennew bit-tama l-miġja tiegħek filwaqt li nimpenjaw ruħna 
ħalli ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna u ta’ ħutna, nitolbu. R/. 
 
Ċel:  O Alla, f’Ibnek Ġesù inti ġejt biex tfittex u ssalva lil min hu mitluf. 
Agħmilna denji tas-sejħa tiegħek u wassal sal-milja tagħha r-rieda tagħna 
biex nagħmlu l-ġid, ħalli nagħrfu nilqgħuk bil-ferħ fi djarna u naqsmu ma’ 
ħutna l-foqra l-ġid tal-art u niksbu dak tas-sema. Bi Kristu Sidna. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

28 ta’ Ottubru 
FESTA TA’ SAN XMUN U SAN ĠUDA, APPOSTLI 

 
 
Ċel: Nitolbu lil Alla li jagħtina l-ħeġġa tal-appostlu San Xmun u l-fedeltà 
lejn Kristu u l-biża’ mqaddes mill-ġudizzju tiegħu li wera San Ġuda li staqsa 
lil Ġesù dwar id-dehra tiegħu fid-dinja waqt l-aħħar ċena, u meta kiteb l-ittra 
tiegħu lill-Knisja: 
R/. Ibni l-Knisja fuq is-sisien tal-Appostli tiegħek, Mulej. 
 
1. Agħmel li l-Knisja tiegħek tkun tempju qaddis li jinbena fuq is-sisien tal-
appostli, bil-ħidma tal-Papa u l-isqfijiet suċċessuri tagħhom, nitolbu. R/. 
 
2. Nissel fil-bnedmin il-biża’ qaddis tal-ġudizzju tiegħek, u kompli għinna 
fil-ġlieda tagħna kontra l-qawwa tad-dlamijiet f’dinja ta’ sekulariżmu li fiha 
ngħixu, nitolbu. R/. 
 
3. Farraġ lill-morda u agħtihom il-fejqan, kif fejjaqt lin-nies fil-pjanura ta’ 
Ġenessaret wara li għażilt it-tnax l-appostli tiegħek, nitolbu. R/. 
 
4. Imla’ liż-żgħażagħ bil-ħeġġa tal-appostli li mxew warajk u għażel 
minnhom lil dawk li jikkonsagraw ħajjithom għall-Evanġelju tiegħek, 
nitolbu. R/. 
 
5. Kif mort fis-skiet titlob qabel għażilt l-appostli, għallimna l-valur tat-talb 
u tal-ħeġġa apostolika fis-sejħa tagħna nisranija, nitolbu. R/. 
 
Ċel: Mulej Ġesù Kristu, inti ridt tibni l-Knisja tiegħek fuq is-sisien tal-
Appostli, agħtina li bl-interċessjoni ta’ San Xmun u San Ġuda aħna nsiru 
tempju ħaj tal-Ispirtu tiegħek u nersqu biex immissuk preżenti fil-Kelma u s-
Sagramenti, għax minnek toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd. Int li tgħix u 
ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

30 ta’ Ottubru 
SOLENNITÀ TAL-KONSAGRAZZJONI 

TAL-KNEJJES FRANĠISKANI 
 
 
Ċel: Fid-dehra ta’ Ġerusalemm tas-sema, li hi ommna, aħna nilmħu l-milja 
tal-qdusija tal-Knisja li tagħha aħna ġebel ħaj. Nitolbu lil Alla biex ninbnew 
bħala komunità ta’ fidi f’tempju ħaj bil-qima li aħna noffrulu f’dan il-post 
qaddis ikkonsagrat lil ismu: 
R/. Aħna nqimuk fit-tempju qaddis tiegħek, Mulej. 
 
1. Sawwab l-Ispirtu s-Santu fuq ir-ragħajja tal-Knisja tiegħek, biex 
iqaddsuna bix-xandir tal-Kelma, bil-qima liturġika u s-sagramenti, u bil-
ministeru ta’ ħniena u maħfra, nitolbu. R/. 
 
2. Wassal lill-umanità għall-paċi ta’ Ġerusalemm tas-sema, biex inti tixxotta 
d-dmugħ tat-tbatija tal-gwerer u l-vjolenza li jheddu d-dinjità tal-bnedmin u 
tgħin lill-mexxejja tal-ġnus isibu paċi dejjiema, nitolbu. R/. 
 
3. Kun il-kenn tal-membri batuti tal-komunità tagħna, l-aktar tal-morda u 
tal-foqra, u onġorhom bħal ġebel ħaj biex issaffihom u tqaddishom, nitolbu. 
R/. 
 
4. Għallimna d-dinjità u s-sbuħija tal-qima pubblika tal-Knisja fil-liturġija u 
fil-kura tal-knejjes tagħna, li huma d-djar tat-talb li fihom preżenti fostna 
b’mod speċjali, nitolbu. R/. 
 
5. Daħħalna bħala ċittadini tas-sema, aħna li ġejna ikkonsagrati fil-
magħmudija biex ninbnew flimkien fl-imħabba f’tempju ħaj li jagħti glorja 
lill-Missier, nitolbu. R/. 
 
Ċel: O Alla inti trid li aħna nissejħu Knisja u għamiltna poplu profetiku, 
saċerdotali u rjali li jagħtik qima fl-ispirtu u l-verità, qaddisna bħala tempju 
ħaj tal-glorja tiegħek biex il-Knisja tidher bħala omm li tilqa’ fi ħdanha l-
ġnus kollha u twassalhom lejn Ġerusalemm tas-sema. Bi Kristu Sidna. R/. 
Amen. 


