
TALBA TAL-FIDILI 
 

TNEJN TAL-34 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: L-għajnejn penetranti ta’ Ġesù jinnutaw lill-armla fqira li tixħet fit-
teżor tat-tempju dak kollu li kellha biex tgħix. Hu jfaħħar l-għotja totali ta’ 
din il-mara, b’differenza mix-xeħħa tal-għonja, biex jgħallimna kemm Alla 
jħobb lill-fqajrin li jintelqu totalment f’idejn il-providenza tiegħu. Nitolbu u 
ngħidu: 
R/. Agħmilna ġenerużi fl-istennija tal-miġja tiegħek. 
 
1. Iftaħ idejn ir-ragħajja u l-membri kollha tal-Knisja, biex jgħinu minn 
ġidhom lill-fqajrin ta’ żminijietna, b’sinjal tal-istennija tal-veru ġid li ma 
jgħaddix fis-saltna tiegħek, nitolbu. R/. 
 
2. Lill-mexxejja ta’ pajjiżi għonja u lil dawk li jikkontrollaw l-ekonomija 
mondjali nissel fihom kuxjenza favur il-ġustizzja lejn l-umanità li tbati u 
tgħix fil-miżerja ħtija tal-egoiżmu tas-sistemi li jmexxu, nitolbu. R/. 
 
3. Żomm idejk fuq ir-romol li iddedikaw ħajjithom biex irabbu l-familja 
b’sagrifiċċji u ċaħdiet, b’qalb mimlija mħabba u karità, nitolbu. R/. 
 
4. Nissel fil-membri tal-Knisja s-sens ta’ dmir biex jgħinu mill-ġid tagħhom 
lill-istess Knisja ħalli tkun tista’ taqdi l-missjoni tagħha ta’ 
evanġelizzazzjoni, u l-aktar favur il-promozzjoni umana, nitolbu. R/. 
 
5. Agħtina li nimxu warajk, Ħaruf issagrifikat għalina, biex ngħixu fl-ispirtu 
tal-ferħ tal-istennija tal-miġja tiegħek fostna, il-mifdijin tad-dinja, nitolbu. 
R/. 
 
 
Ċel: Mulej Ġesù, fil-magħmudija inti immarkajtna bl-isem tiegħek u tal-
Missier. Agħtina li, bil-qalb ġeneruża u bil-faqar fl-ispirtu, aħna nishru u 
nkunu lesti biex niltaqgħu miegħek, li tiġi biex issejħilna fis-siegħa li ma 
nobsrux. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

TLIETA TAL-34 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Is-sinjali tal-aħħar żminijiet huma diġà fostna, jekk aħna nkunu kapaċi 
naraw il-preżenza tal-Mulej Ġesù fl-istorja tal-umanità. Hekk aħna l-insara 
mhux nibżgħu mit-tmiem tad-dinja, imma nerfgħu rasna bil-ferħ għax nafu li 
tkun qrib is-salvazzjoni tagħna. Nitolbu u ngħidu: 
R/. Żommna fidili lejk sal-mewt, Mulej. 
 
1. Agħti kuraġġ lir-ragħajja tal-Knisja biex juru t-tifsir profond tas-sinjali 
taż-żminijiet li l-umanità tgħaddi minnhom u jorjentawha għal-laqgħa 
definittiva tagħha miegħek, nitolbu. R/. 
 
2. Wassal lin-nies tax-xjenza u t-teknika biex, filwaqt li jiżviluppaw l-
orizzonti wiesgħa tal-bniedem f’kull qasam ta’ progress, ma jinsewx li r-
realtà preżenti u l-univers kollu għad jaslu fit-tmiem tal-mixja tagħhom, 
nitolbu. R/. 
 
3. Lil dawk li jfittxu bil-kurżità li jaħkmu l-futur permezz ta’ profeti foloz u 
qawwiet okkulti, uriehom li int biss is-sid tal-istorja u tad-destin tal-
bniedem, u li fik biss hemm is-salvazzjoni, nitolbu. R/. 
 
4. Iddefendi lill-miljuni ta’ bnedmin li jsofru mill-gwerer, ġuħ u traġedji 
naturali, u ibgħatilhom l-għajnuna biex jirbħu l-biża’ u jgħixu bit-tama 
f’ġejjieni aħjar, nitolbu. R/. 
 
5. Agħtina li nkunu lesti meta ż-żmien joqrob biex niltaqgħu miegħek, u bil-
qawwa ta’ din l-Ewkaristija, wassal fit-tmiem il-ħsad tal-qamħ u l-għasir tal-
għeneb tal-umanità fil-jum li fih tiġi fil-glorja, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Mulej Ġesù, ejja biex tagħmel ħaqq mid-dinja. Quddiem is-sinjali ta’ 
mewt u qerda li jbeżżgħuna, agħtina l-qawwa u l-kuraġġ biex nibqgħu fidili 
lejk sal-mewt, biex inti tagħtina l-kuruna tal-glorja. Int li tgħix u ssaltan għal 
dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

ERBGĦA TAL-34 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Wieħed mis-sinjali tal-aħħar żminijiet hi l-persekuzzjoni kontra dawk 
kollha li huma dixxipli ta’ Kristu. L-istorja tal-insara kienet dejjem 
immarkata mill-persekuzzjoni, għax hu l-Mulej stess li jurina li dan irid 
iseħħ bl-eżempju tal-għotja ta’ ħajtu. Nitolbu biex aħna nibqgħu sħaħ sal-
aħħar: 
R/. Agħtina li nsalvaw bil-perseveranza. 
 
 
1. Qawwi lill-Knisja fil-fedeltà tagħha lejk quddiem il-persekuzzjoni li ssofri 
fil-persuna ta’ insara ħutna minn idejn dawk li jobogħdu l-Evanġelju 
tiegħek, nitolbu. R/. 
 
2. Rażżan il-qerq ta’ min iħaddem it-terrur u l-vjolenza biex inissel firda u 
mibegħda fost il-bnedmin, l-aktar meta jagħmel dan billi jinqeda bir-
reliġjon, nitolbu. R/. 
 
3. Saħħaħ fil-fehma tagħhom lil dawk li ma jsibux għajnuna biex jgħixu l-
fidi tagħhom saħansitra mill-istess għeżież u ħbieb tagħhom, u għallimna 
nidhru fl-impenn tagħna favur l-Evanġelju fis-sekulariżmu tallum, nitolbu. 
R/. 
 
4. Farraġ lill-morda u lil kull min ibati, biex joffru l-eżistenza tagħhom b’att 
ta’ adorazzjoni lejk li tħares lejn il-fedeltà tal-fqajrin tiegħek, nitolbu. R/. 
 
5. Permezz ta’ din l-Ewkaristija agħtina li nkantawlek it-tifħir ta’ poplu ta’ 
mifdijin li ġie meħlus mill-ħażen tal-jasar antik u jgħix fil-libertà ta’ wlied 
Alla, nitolbu. R/. 
 
Ċel: Mulej Ġesù, quddiem il-misteru tas-salib inti wejtna li aħna rridu 
nilqgħu l-istess missjoni tiegħek u niġu ippersegwitati minħabba l-fidi 
tagħna. La tħalliniex naqtgħu qalbna u nerġgħu lura mill-impenn tagħna li 
nuru lid-dinja li kull ma jiġri hu sinjal tal-fatt li l-miġja tiegħek hi fil-qrib. 
Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

ĦAMIS TAL-34 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Il-Mulej ħabbar il-qerda ta’ Ġerusalemm bħala sinjal konkret tal-aħħar 
żminijiet. Kull ġrajja fl-istorja hi sinjal tal-miġja ta’ Kristu fil-glorja, u 
għaldaqstant in-nisrani ma jibżax quddiem it-taqlib tal-istorja u tan-natura, 
imma jerfa’ rasu lejn is-sema għax jaf li l-ħelsien tiegħu hu fil-qrib. Mimlijin 
fiduċja nitolbu: 
R/. Erfagħlna ħarsitna lejn il-miġja tiegħek, Mulej. 
 
1. Qawwi x-xhieda tal-Knisja tiegħek meta titkellem fuq in-novissimi, 
f’dinja li ma tridx temmen iżjed fil-premju tal-ġenna, fil-kastig tal-infern, fil-
laqgħa tiegħek fil-mument tal-mewt u fil-ġudizzju universali, nitolbu. R/. 
 
2. Iftaħ għajnejn il-bnedemin biex jagħrfu jaraw fit-taqlib tan-natura s-sinjal 
tal-ħolqien fl-uġieħ tal-ħlas minħabba n-nuqqas ta’ paċi fil-qalb tal-umanità, 
nitolbu. R/. 
 
3. Biegħed mid-dinja l-flaġell tal-gwerer li fihom jinqatlu miljuni ta’ persuni 
innoċenti u li ma jistgħux jiddefendu lilhom infushom, nitolbu. R/. 
 
4. Tħallix li ż-żgħażagħ tagħna jgħixu fl-aljenazzjoni ta’ ħajja bla valuri li 
tnessiehom l-iskop finali tal-mixja tal-bniedem fl-istorja u l-laqgħa miegħek 
fl-aħħar żminijiet, nitolbu. R/. 
 
5. Qawwina bil-kuraġġ biex nerfgħu rasna lejk u nistennew bil-fidi l-miġja 
tiegħek, għax nemmnu li s-salvazzjoni tagħna hi fil-qrib, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Mulej Ġesù, inti tistedinna għall-ikla tal-għerusija tiegħek magħna, 
membri tal-Knisja tiegħek, fl-aħħar żminijiet. Qaddisna b’din l-Ewkaristija, 
li hi rahan tal-ferħ li għad inħossu meta niġu mistednin darba għal dejjem 
għall-ikla tas-sema. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen.  



TALBA TAL-FIDILI 
 

ĠIMGĦA TAL-34 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Il-kelma ta’ Kristu hi l-unika realtà li tibqa’ għal dejjem u tirbaħ kull 
ġrajja u kull żmien. Meta aħna nibqgħu fidili mal-kelma ta’ Kristu aħna 
nkunu lesti biex nilqgħuh meta jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaqq mid-dinja. 
Kull ma ngħaddu minnu fl-istorja ta’ ħajjitna hu biss sinjal taż-żmien tal-
miġja tiegħu. Nitolbuh u ngħidulu: 
R/. Ħarisna bil-kelma tiegħek li tibqa’ għal dejjem. 
 
1. Biex ir-ragħajja tal-Knisja ma jieqfux ixandru l-kelma ta’ salvazzjoni li hi 
l-unika garanzija ta’ tama f’dinja li titlef il-fidi u l-valur tal-imħabba lejn il-
proxxmu, nitolbu. R/. 
 
2.  Biex ix-xewqat ta’ paċi ta’ tant bnedmin jiġu realizzati fid-dehra tal-belt 
ta’ Ġerusalemm tas-sema li fiha Alla jixxotta kull demgħa minn għajnejna, 
nitolbu. R/. 
 
3. Biex l-insara juru bl-għemil il-fidi tagħhom fil-ġudizzju universali ta’ 
Kristu, li fih jitkeċċa ’l barra x-xitan u jitwieldu smewwiet ġodda u art ġdida, 
nitolbu. R/. 
 
4. Biex il-mejtin tagħna jidhru quddiem il-ħniena ta’ Kristu li jagħmel ħaqq 
skond l-għemil ta’ kull bniedem u ma jinsiex it-tajjeb ta’ kull wieħed u 
waħda minna, nitolbu. R/. 
 
5. Biex aħna naħsbu ta’ spiss fuq il-mewt mhux bħala mument ta’ tmiem tal-
ħajja, imma bħala bidu u twelid ġdid li fih insibu l-paċi u l-ferħ li nittamaw 
fil-ħelsien ta’ wlied Alla, nitolbu. R/. 
 
Ċel: Ruħna tixxennaq għalik, Mulej Ġesù, u sakemm għadna f’din il-ħajja 
aħna għandna r-rahan tal-ferħ u l-paċi tiegħek fiċ-ċelebrazzjoni tal-
Ewkaristija. Agħtina li, bil-qawwa tal-Kelma setgħana tiegħek u tal-ikel tas-
sema, aħna nħejju ruħna għall-miġja tas-saltna tiegħek. Int li tgħix u ssaltan 
għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 
 



 
TALBA TAL-FIDILI 

 
SIBT TAL-34 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 

 
 
 
Ċel: F’dan l-aħħar jum tas-sena liturġika, Ġesù jwissina biex ma naljenawx 
ruħna u nitilfu d-direzzjoni tal-ħajja tagħna. Biex nagħmlu hekk jeħtieġ li 
nishru dejjem u nitolbu biex inkunu nifilħu nieqfu quddiem Bin il-bniedem 
fil-jum tal-miġja glorjuża tiegħu. Nitolbuh u ngħidulu: 
R/. Erfagħlna rasna biex naraw is-salvazzjoni tiegħek. 
 
1. Uri lill-Knisja tiegħek quddiem il-ġnus bħala l-belt tal-paċi li fiha inti, 
Ħaruf bla tebgħa, trid iddaħħal u ssalva lill-bnedmin bid-dawl tal-Kelma 
tiegħek, nitolbu. R/. 
 
2. Qajjem lid-dinja tagħna min-nagħsa ta’ ħajja bla valuri u mogħtija biss 
għall-pjaċir u l-ħarba ta’ kull sagrifiċċju, nitolbu. R/. 
 
3. Agħti lill-persuni ikkonsagrati li jgħixu bħala sinjali profetiċi tal-valur tat-
talb perseveranti u mimli fidi, fl-istennija mimlija tama tal-miġja tiegħek, 
nitolbu. R/. 
 
4. Imla lill-moribondi bil-faraġ li inti ġej dalwaqt u li se tagħmilhom denji li 
jidhru bla biża’ quddiem it-tron tal-ġudizzju mimli ħniena tiegħek, nitolbu. 
R/. 
 
5. Eħlisna minn kull deni li jbiegħedna milli narawk preżenti fostna u nishru 
bil-fidi ħalli nidhru quddiemek fl-aħħar jum, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Ejja, Mulej Ġesù, u kun l-imħallef ħanin tagħna li qegħdin insejħulek 
bil-fidi. Tħalliniex niskru bil-pjaċiri li toffrilna d-dinja biex, imqawwijin bil-
perseveranza fit-talb, inkunu nifilħu nidhru quddiemek li ġej dalwaqt biex 
tagħmel ħaqq mid-dinja. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. 
Amen. 

 


