
 

Talba għat-tberik tal-għarajjes f’jum l-għerusija 

 

Ċelebrant:      

Aħna neħtieġu l-grazzja t’Alla dejjem u kullimkien. Kulħadd jifhem,  li           

din il-grazzja jeħtiġuha anke meta ġuvni u tfajla jkunu qegħdin iħejju ruħhom 

biex iwaqqfu familja ġdida. Għalhekk illum dawn ħutna N.N. sa jipproponu li 

jikbru fl-istima lejn xulxin u jħobbu lil xulxin fil-verita’. Dan qed jagħmluh sa 

dak in-nhar li bir-rieda ħielsa tagħhom iwegħdu l-fedelta’ tagħhom                 

fis-Sagrament taż-żwieġ. Għalhekk illum, f’jum l-għerusija tagħhom, 

nistedinkom nitolbu l-barka t’Alla għalihom. 

 

Nisimgħu silta mill-Kelma t’Alla 

Qari mill-Ewwel ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Korintin (12, 31 - 13, 8a) 

 

Għeżież, kieku ma kellix imħabba, jien ma kont inkun xejn. 

Ħuti, ħabirku għal doni ogħla.   

Imma jien nurikom triq li tgħaddiehom ilkoll. 

Li kont nitkellem bl-ilsna tal-bnedmin u tal-anġli bla ma kelli mħabba,  

kont inkun qisni strument tar-ramm iżarżar jew platti jċekċku. 

U kieku kelli d-don tal-profezija  

u kont naf il-misteri kollha u l-għerf kollu,  

kieku kelli l-fidi sħiħa li tqanqal il-muntanji  

imma ma kellix l-imħabba, jien ma kont inkun xejn. 

U kieku kelli nqassam ġidi kollu fil-karita’  

u nagħti ġismi għall-ħruq bla ma jkolli mħabba,  

xejn ma jkun jiswieli ta’ ġid. 

L-imħabba taf tistabar u tħenn. 

L-imħabba mhix għajjura, 

Ma tintefaħx biha nfisha’, ma titkabbarx fuq l-oħrajn 

Ma tagħmilx dak li mhux xieraq 

Ma tfittixx dak li hu tagħha, xejn ma tinkorla: 

ma żżommx f’qalbha għad-deni 

ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verita’; 

kollox tagħder, kollox temmen, kollox tittama, kollox tissaporti. 

L-imħabba ma tintemm qatt. 

 

Il-Kelma tal-Mulej  Irroddu ħajr lil Alla 

 



Ġuvni:          

Mulej, jien (isem l-għarus) nitolbok li tagħmel minni raġel li naf inħobb, 

nifhem u napprezza lil l-għarusa li tajtni biex naqsam ħajti magħha.  Agħmilni 

nkun ġeneruż magħha u li ma nfittex qatt li nkun egoist fil-ħajja tiegħi. 

 

Tfajla:                

Mulej, jien (isem l-għarusa) nixtieq nitolbok li tagħmel minni tfajla matura u 

sinċiera fil-ħsibijiet tiegħi. Irrid inħobb aktar minn qabel lil l-għarus li tajtni 

f’ħajti. Agħmel li  din l-imħabba tkun fil-verita’ li twassalni għall-għaqda 

sħiħa u qaddisa taż-żwieġ tagħna. 

 

Il-ġuvni u t-tfajla flimkien:        

Nitolbuk Mulej li tkun dejjem l-għajnuna u l-għaqda ta’ bejnietna biex 

inkunu kapaċi nibnu lil xulxin; kemm f’dak li   naqblu  u  kemm  f’dak ma 

naqblux. Għinna nifhmu u nħobbu lil xulxin kif ħabbejtna int. Tina                 

l-grazzja li kull meta nonqsuk inkunu kapaċi nersqu lejk biex nirċievu             

l-ħniena tiegħek fis-Sagrament tal-Maħfra u tal-Ewkaristija. 

 

                    

TBERIK TAĊ-ĊRIEKET 

(L-għarajjes iżommu idejn il-leminja f’ta’ xulxin) 

 

Ċelebrant:      

Ibierek    +    il-Mulej dawn iċ-ċrieket li sa tagħtu lil xulxin illum b’sinjal      

tal-għerusija tagħkom. Jalla din l-għaqda tibqgħu tgħożżuha u tħarsuha bħala 

sinjal tal-imħabba u tal-fedelta’ lejn xulxin sa dak in-nhar li twegħduha għal 

ħajjitkom kollha fil-jum taż-żwieġ tagħkom. 

Bi Kristu Sidna. Ammen.  

 

Ġuvni:            

Bħala sinjal ta’  l-imħabba  tiegħi lejk,  jien nagħmel ħilti kollha biex insaħħaħ 

l-għaqda ta’  bejnietna fi Kristu Ġesu’ sakemm naslu biex ningħaqdu flimkien 

fis-Sagrament taż-żwieġ. Ammen 

 

Il-ġuvni jlibbes iċ-ċurkett tal-għerusija lil l-għarusa 

 

Tfajla:           

Bħala sinjal tal-imħabba  tiegħi lejk,  jien nagħmel ħilti kollha biex insaħħaħ  

l-għaqda ta’ bejnietna fi Kristu Ġesu’ sakemm naslu biex ningħaqdu flimkien 

fis-Sagrament taż-żwieġ. Ammen 

 

It-tfajla tlibbes iċ-ċurkett tal-għerusija lil l-għarus 

 



(MHIX OBBLIGATORJA – l-għarajjes jekk iridu u jekk jafu diġa’ id-data          

taż-żwieġ tagħhom, jistgħu iħabbruha f’dan il-waqt qabel it-talba tal-aħħar). 

 

 

Ċelebrant:          

Mulej Alla, għajn ta’  l-imħabba kollha, bid-dehen tal-providenza   tiegħek 

dawn   iż-żgħażagħ   N.N.  iltaqgħu  ma’ xulxin:    fit-tħejjija  tagħhom       

għas-Sagrament taż-Żwieġ: qegħdin jitolbuk  l-grazzji tiegħek biex fit-tjieba  

tiegħek  timlihom  bil-barka ħalli jikbru fl-imħabba u fl-istima ta’ xulxin.  

Bi Kristu Sidna. Ammen.  
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