TALBA
Mulej, Alla tagħna,
Inti fil-kobor tal-ħniena tiegħek,
Tagħżel minn fost il-bnedmin,
Bnedmin bħalhom
Biex iservuhom u jgħinuhom jiksbu
U jżommu d-don tal-fidi w il-paci tiegħek
Aħna nizzuk ħajr għall-grazzja
Li għogbok tagħzel minn fostna l-Maltin
Lil ħuna l-BEATU NAZJU FALZON,
Li bit-tagħlim u l-ħidma tiegħu
Kien ta’għajnuna għall-Maltin
u s-suldati ta’zmienu
Bit-talb tiegħu, ħa jkun illum ta’ konfort
Għalina l-Maltin u għal kull min jersaq lejh
Nitolbuk li jekk din hi r-rieda tiegħek
Jigi magħdud mal-Qaddisin tiegħek.

TALBA
MalBeatu Nazju Falzon

O Alla li taf u tara kollox, nitolbuk
O Alla li tista kollox
O Alla tajjeb
O Alla li tħobb it-tajjeb O
Alla li għallimtna nitolbu O
Alla li tridna nitolbu

Mulej hniena
“
“
“
“
“

Mulej aħfer in nuqqasijiet tagħna
Mulej naddafna minn dnubietna
Mulej imliena bit-tieba tiegħek

Henn ghalina
“
“

Mulej qaddisna
Aghtina l-grazzja li ngħixu fil-paci tiegħek
Aghtina l-grazzja li ngħixu fil-paci mal-bnedmin
Mulej jien naħfer lil kull min naqasni
Mulej jien inħobb lil min jobgħodni
Mulej bierek lili u lil min naqasni

Irrepeti

Mulej jiena nemmen fik
Mulej jiena nemmen fi kliemek
Mulej jiena nemmen fis-Sagramenti tiegħek
Mulej jiena nemmen fis-setgħa tiegħek
Mulej jiena nittama fik
Mulej jiena nittama fil-għajnuna tiegħek
Mulej jiena ngħix fil-tama tal-grazzja tiegħek

Irrepeti

Mulej jien nħobb lilek
Mulej jiena nħobb kliemek
Mulej jien nħobb l-ispirtu Tiegħek
Mulej jiena nafda fik
Mulej jiena nafda fik
Mulej jiena nafda fik
Mulej li ngharaf ningħaqad mar-rieda tiegħek

Għaliex inti Alla
Għaliex inti veru
Għaliex inti tajjeb
Għaliex inti thobbni

Irrepeti

Ieqaf dejjem magħna

Anglu Kustodju

Ħarisna

Beatu Nazju Falzon

Ahna nafdaw fik

Ħaruf ta’ Alla li tnehhi d-dnubiet tad-dinja.
Ħaruf ta’ Alla li tnehhi d-dnubiet tad-dinja.
Ħaruf ta’ Alla li tnehhi d-dnubiet tad-dinja.

Ħenn għalina
Henn għalina
Aghtina l-Paċi

Irrepeti

Bierek lill-familja tiegħi
Nitolbok
Bierek il-knisja tiegħek
Bierek lil dawk li ghandhom bżonn it-talb tiegħi
Bl-interċessjoni tal-Beatu Nazju Falzon ismagħna
Bl-interċessjoni tieghu kattarna fit-tjubija
Bl-interċessjoni ilqa’ t-talb tagħna
Bl-intercessjoni tat-talb tiegħu għaqqadna miegħek
Bl-interċessjoni tat-talb tiegħu fejjaq il-morda tagħna
Bl-interċessjoni tiegħu agħmel is-sinjal li qegħdin nitolbu
Marija omm Ġesù agħmilna qaddisin
Marija omm Ġesù agħmilna qaddisin
Marija omm Ġesù agħmilna qaddisin

San Pawl Missierna

San Ġorġ Preca u ħutna l-Beati Maltin Nazju Falzon u Adeodata
Pisani, kunu ma Malta u ma’ ħutna l-Maltin kollha

Irrepeti

Mulej jiena nitolbok
Li nkun tajjeb
Li ngħix fil-grazzja tiegħek
Li ngħix marbut mat-tagħlim tiegħek
Li ngħix il-paci tiegħek

San Ġuzepp maghzul minn Ġesù biex tieħu ħsiebu bħala bniedem
Ressaqna lejn Ġesù

Beatu Nazju Falzon.
 Twieled fl-1 ta’Lulju 1813 fil Belt Valletta u miet nhar l1 ta’Lulju 1865 fl-eta’ ta’tnejn u ħamsin sena.
 Huwa jinsab midfun fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù
(Ta’Ġiezu) fil- Belt Valletta.
 Gie ddikjarat Beatu nhar id-9 ta’-Mejju 2001 mill-Q.T il
Papa Gwanni Pawlu II fuq il- fosos tal- Furjana.

