
TALBA TAL-FIDILI 
 

TNEJN TAD-19-IL ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Ġesù jħabbar il-passjoni tiegħu lill-appostli u juri lil Pietru l-veru sens 
tal-ġustizzja fir-relazzjonijiet umani ma’ min għandu l-awtorità. Nitolbu biex 
aħna nduru lejn Alla li jbiddlilna qlubna ħalli nimxu bl-għerf tas-salib 
quddiem il-qerq tad-dinja: 
R/. Mexxina fil-verità tiegħek, Mulej. 
 
 
1. Għall-Knisja, mnikkta minħabba l-moħqrija li jsofru wliedha minn idejn 
il-ħżiena, biex tibqa’ miexja bil-fidi wara Kristu fit-triq tas-salib tiegħu, 
nitolbu. R/. 
 
2. Għall-gvernijiet biex jagħmlu liġijiet ġusti dwar it-taxxi li bihom tiġi 
mħarsa l-ġustizzja soċjali, l-aktar ma’ familji u persuni ekonomikament 
batuti, nitolbu. R/. 
 
3. Għal dawk il-persuni li huma iġġudikati inġustament, biex iqiegħdu l-
fiduċja tagħhom f’Alla li jaqra l-qlub u jagħti lil kull wieħed dak li jkun 
ħaqqu, nitolbu. R/. 
 
4. Għar-romol, għat-tfal li huma bla ġenituri, għall-barranin li jsibuha diffiċli 
jintegraw ruħhom fil-pajjiżi li fihom imorru jgħixu, nitolbu. R/. 
 
5. Għalina biex ma nibżgħux quddiem it-toqol tas-salib, imma naċċettaw li 
nġorruh flimkien ma’ Ġesù għas-salvazzjoni tad-dinja, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Mulej Ġesù, kun int li tnaddafna minn ġewwa biċ-ċirkonċiżjoni tal-qalb 
tagħna, fl-ubbidjenza għal-liġi tal-imħabba u fil-fedeltà tagħna lejn il-
misteru tas-salib tiegħek li fih tintemm kull inġustizzja u kull 
diskriminazzjoni. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

TLIETA TAD-19-IL ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Il-profeti kielu l-Kelma ta’ Alla fis-sens li laqgħuha fihom u xandruha 
bil-kuraġġ lil ħuthom. Quddiem l-istedina ta’ Kristu li ġie biex ifittex liċ-
ċkejknin u jsalva n-nagħġa l-mitlfuha, nitolbu u ngħidu: 
R/. Iftħilna qalbna għall-Kelma tiegħek, Mulej. 
 
 
1. Għall-Knisja, biex tkun sinjal u vuċi profetika fid-dinja tallum, u biex l-
insara jkunu midħla tal-Kelma fl-għażliet li jagħmlu, nitolbu. R/. 
 
2. Għal dawk li jaħdmu favur id-drittijiet tal-minuri u ta’ min għandu bżonn 
ħarsien speċjali fis-soċjetà, biex il-liġijiet li jiġu applikati għal dan il-għan 
ikollhom bħala mira l-progress fil-valuri umani awtentiċi f’kull qasam tal-
ħajja u mhux biss fl-għarfien ta’ drittijiet, nitolbu. R/. 
 
3. Għat-tfal u teenagers li jsofru abbużi lejn l-integrità umana tagħhom, u 
għal dawk li jaħdmu favur akkumpanjament professjonali ta’ każijiet bħal 
dawn, u biex min jinsab ħati ta’ skandli u jiskonta l-piena tar-reati tiegħu jiġi 
wkoll megħjun jkompli jgħix b’onestà u dinjità, nitolbu. R/. 
 
4. Għall-midinbin li tbiegħdu mill-merħla ta’ Kristu, biex isibu fih ir-ragħaj 
li jerfagħhom fuq spallejh u jreġġagħhom lura għall-merħla tiegħu, nitolbu. 
R/. 
 
5. Għalina, biex ngħixu bis-sempliċità u s-safa taċ-ċkejknin, u nkunu ta’ 
eżempju għal min ifittex lil Kristu fl-aġir tagħna, nitolbu. R/. 
 
Ċel: Mulej Ġesù, kemm huma ħelwin il-wegħdiet tiegħek li int irfajt għal 
dawk li jħobbuk. Saffina minn kull ħażen, itmagħna bil-Kelma tiegħek u 
żommna dejjem fil-merħla tan-nagħaġ tiegħek. Int li tgħix u ssaltan għal 
dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

ERBGĦA TAD-19- IL ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Il-Mulej ikellimna llum dwar il-korrezzjoni fraterna, dwar il-maħfra fi 
ħdan il-komunità, u dwar il-qawwa tat-talb tal-Knisja. Aħna nġbarna hawn 
proprju għax nemmnu fil-preżenza ta’ Ġesù fostna meta nitolbuh. Induru 
lejh biex jgħinna nkunu strumenti ta’ ħniena u ħlewwa quddiem min jiżbalja: 
R/. Mulej, ibqa’ fostna meta nitolbuk. 
 
 
1. Biex fil-komunitajiet parrokkjali u reliġjużi, fil-movimenti u l-għaqdiet, 
it-talb flimkien ikun il-qawwa ta’ għaqda fl-imħabba u s-saħħa ta’ kull 
azzjoni pastorali, nitolbu. R/. 
 
2. Biex quddiem il-biki u l-inġustizzja fid-dinja Alla jiddefendi u jimmarka 
bis-siġill tas-salib ta’ Ibnu lil dawk il-bnedmin li jikkonvertu lejh, minn kull 
razza, kulur, ilsien jew reliġjon, nitolbu. R/. 
 
3. Biex il-ġenituri jagħrfu jikkoreġu lil uliedhom bl-imħabba u r-rispett, u l-
ulied jifhmu l-ħtieġa li jagħtu widen għall-esperjenza ta’ min tahom il-ħajja 
u edukahom, nitolbu. R/. 
 
4. Biex fil-komunitajiet ta’ ħajja ikkonsagrata tiġi mħarsa l-ubbidjenza u l-
korrezzjoni fraterna bi spirtu ta’ umiltà u servizz, nitolbu. R/. 
 
5. Biex aħna nitolbu bil-fiduċja fil-familji tagħna, konvinti li Alla jisma’ t-
talba li ssir flimkien skond ir-rieda tiegħu u fil-preżenza ta’ Ibnu Ġesù, 
nitolbu. R/. 
 
Ċel: O Alla, inti rġajt ħabbibt lid-dinja miegħek u fdajt lilna l-kelma tar-
rikonċiljazzjoni. Agħtina li ngħixu bħala Knisja li fiha nikkoreġu biex 
inħobbu, naċċettaw il-korrezzjoni biex nikkonveru, u nitolbu flimkien biex 
Ibnek Ġesù jkun fostna. Hu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. 
Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

ĦAMIS TAD-19- IL ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Fit-Talba tal-Mulej aħna ngħidu: “Aħfrilna dnubietna, bħalma aħna 
naħfru lil min hu ħati għalina.” Ġesù llum jikkumenta dawn il-kelmiet li 
bihom induru lejn Alla u nitolbuh maħfra, u jagħmilha ċara li ma nistgħux 
niksbu maħfra jekk ma naħfrux aħna qabel. Nitolbu mela bil-kliem li 
għallimna: 
R/. Aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. 
 
 
1. Għall-Knisja, biex tqassam b’idejha miftuħa l-maħfra u l-ħniena tal-
Missier lill-bnedmin kollha li jridu jaħfru lil ħuthom, nitolbu. R/. 
 
2. Għall-bnedmin li għandhom qalb tal-ġebel u mhumiex kapaċi jaħfru, biex 
iħallu lil Alla jbiddlilhom lil qalbhom f’qalb tal-laħam, nitolbu. R/. 
 
3. Għal dawk li sofrew eżilju minn pajjiżhom, li kellhom jaħarbu mill-
gwerer, li qed ifittxu dar u xogħol li għalih għandhom il-jedd, nitolbu. R/. 
 
4. Għal min isofri moħqrija u theddid għax issellef flus b’imgħax għoli, biex 
is-soċjetà tbiegħed il-flaġell tal-użura li tkisser familji u tirriduċihom fil-
miżerja, nitolbu. R/. 
 
5. Għalina li se nersqu lejn l-Ewkaristija, biex inkunu dejjem lesti li naħfru 
bla kundizzjonijiet, konvinti li Kristu lilna ħafrilna dejn ħafna akbar fuq is-
salib, nitolbu. R/. 
 
Ċel: Mulej Ġesù, għallimna nitolbu bil-fiduċja l-maħfra tal-Missier, imma 
agħtina wkoll il-kuraġġ li nkunu dejjem lesti li naħfru lil kull min naqasna, 
għax il-Missier tas-sema jitrattana eżattament kif aħna nkunu ġibna ruħna 
ma’ ħutna. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen.  



TALBA TAL-FIDILI 
 

ĠIMGĦA TAD-19- IL ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Induru lejn Alla li ħalaq ir-raġel u l-mara biex, fi Kristu, jsiru ġisem 
wieħed, u nitolbu għall-qdusija tal-familji tagħna u biex l-imħabba ta’ Kristu 
lejn il-Knisja tiegħu tkun is-sinjal tas-sbuħija ta’ mħabba fidila u li ma 
tinħallx. Nitolbu u ngħidu: 
R/. Żommna fil-patt ta’ mħabbtek, Mulej. 
 
 
1. Għar-ragħajja tal-Knisja biex ma jehdewx jinsistu fuq il-qdusija tar-rabta 
taż-żwieġ nisrani bejn raġel u mara skond il-pjan ta’ Alla, nitolbu. R/. 
 
2. Għas-soċjetà ċivili, biex ma toħloqx liġijiet li jmorru kontra l-identità li 
ħoloq Alla fil-bniedem, fir-rikkezza u l-komplementarjetà tas-sess maskili u 
femminili, u biex it-tfal fl-iskejjel ma jirċevux tagħlim ambigwu dwar l-
identità sesswali tagħhom, nitolbu. R/. 
 
3. Għall-koppji li jbatu l-firda tas-separazzjoni jew divorzju, biex iħossuhom 
li għadhom parti mill-Knisja għalkemm għamlu għażla diffiċli li ma 
tħallihomx f’komunjoni sħiħa mal-Kelma ta’ Kristu li ma tinbidilx, nitolbu. 
R/. 
 
4. Għaż-żgħażagħ li jixtiequ jibnu familja, biex iħejju ruħhom għaż-żwieġ 
ċivili jew ekkleżjastiku b’impenn, u jagħżlu forma ta’ rabta li tagħti 
garanzija u futur lil uliedhom, nitolbu. R/. 
 
5. Għalina biex ma niddakkrux mill-mentalità permissiva li temmen li tista’ 
tbiddel kollox, anke l-Kelma ta’ Alla li tibqa’ sħiħa għal dejjem, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Ilqa’ dawn it-talbiet tagħna, Mulej, biex nilqgħu l-Kelma tiegħek mhux 
bħala kelma tal-bnedmin, imma bħala Kelma ta’ Alla kif tassew hi. Int li 
tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 
 



TALBA TAL-FIDILI 
 

SIBT TAD-19- IL ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Ġesù jfaħħar is-sempliċità tat-tfal ċkejknin mhux biex iqanqal il-
ħlewwa fil-qlub ta’ dawk li rawh iħaddanhom miegħu, imma biex jagħtina 
sinjal ta’ kif trid tkun il-ħajja tad-dixxipli li jimxu warajh. Nitolbu biex aħna 
jkollna l-istess atteġġjament ta’ ċokon spiritwali u umiltà safja lejn Alla u 
lejn ħutna: 
R/. Agħtina qalb safja, Mulej. 
 
 
1. Għall-ministri tal-Knisja, biex ma jfittxux li jaqdu l-missjoni tagħhom bi 
spirtu ta’ karriera jew ta’ popolarità, imma bi spirtu ta’ qadi u servizz umli, 
nitolbu. R/. 
 
2. Għal dawk li huma responsabbli mill-ġustizzja, biex fl-applikazzjonijiet 
tal-liġijiet jimxu b’mod imparzjali u jiżnu sewwa r-responsabiltà individwali 
jew kollettiva, nitolbu. R/. 
 
3. Għal dawk li jedukaw lit-tfal fil-familja, fl-iskola u f’ambjenti rikreattivi, 
biex jiżguraw li jbiegħdu minnhom kull ħerqa ta’ kompetizzjoni li twassal 
għal awto-affermazzjoni esaġerata, nitolbu. R/. 
 
4. Għat-teenagers u ż-żgħażagħ, biex jagħmlu għażla intelliġenti tal-lokali 
ta’ divertiment li jiffrekwentaw, u jħarsu ruħhom mill-promiskwità sesswali, 
mill-alkoħol u mid-droga, nitolbu. R/. 
 
5. Għalina li nħossuna midinbin u li neħtieġu ħniena u maħfra, biex Alla 
joħloq fina qalb safja u umli, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Missier qaddis, Ibnek Ġesù raddlek ħajr għax inti għarraft il-misteri tas-
saltna lil dawk li huma ċkejknin u umli. Agħtina s-sempliċità tal-qalb li 
tgħallimna insaffu kull għemil tagħna fid-dawl tal-Kelma tiegħek. Bi Kristu 
Sidna. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

L-GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA (Ċ) 
 
 
 
Ċel: Li tkun nisrani u dixxiplu ta’ Ġesù jfisser li jkollok taċċetta l-
oppożizzjoni u l-kuntrarjetà minn min jobgħod lil Kristu u l-Evanġelju 
tiegħu. Ġesù għadda min-nar tal-passjoni u tgħammed f’demmu stess, għax 
ta xhieda għall-verità. Jekk irridu nimxu warajh aħna wkoll irridu nsiru 
sinjal ta’ kuntraddizzjoni. Nitolbuh u ngħidulu: 
R/. Kebbisna bin-nar li ġejt tqabbad fina, Mulej. 
 
1. Għall-mexxejja tal-Knisja, biex ma jibżgħux jitkellmu favur Kristu 
quddiem id-dinja u jiddenunzjaw l-opra tal-gideb tax-xitan, nitolbu. R/. 
 
2. Għall-insara li jsofru persekuzzjoni u moħqrija minħabba l-fidi tagħhom 
minn dawk li jinqdew bir-reliġjon għal skopijiet ta’ mibegħda u jibnu 
sistemi politiċi u soċjali fuq l-istess mibegħda, nitolbu. R/. 
 
3. Għal dawk li huma akkużati li jġibu l-firda minħabba l-fedeltà tagħhom 
għall-ġustizzja u l-verità f’ambjenti familjari, soċjali u anke reliġjużi, 
nitolbu. R/. 
 
4. Għall-morda u għal min ibati fir-ruħ u fil-ġisem, biex jitħeġġeġ bin-nar 
tal-imħabba ta’ Kristu u jissaffa bil-ħasil tad-demm tal-fidwa, nitolbu. R/. 
 
5. Għalina, biex ma naqtgħux qalbna quddiem il-kuntrarjetà, imma naħsbu 
dejjem fi Kristu li għalina sofra ostilità mill-midinbin, ħalli b’hekk ma 
nitilfux it-tama tagħna fih, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel:  O Alla, fis-salib ta’ Ibnek, li hu sinjal ta’ kuntradizzjoni, inti tikxef is-
sigrieti tal-qlub, agħtina li l-umanità ma tirrepetix ir-rifjut traġiku tal-verità, 
imma tkun taf tagħmel dixxerniment tas-sinjali taż-żminijiet biex tiġġieled 
sat-tixrid tad-demm kontra l-qawwiet tal-ħażen. Bi Kristu Sidna. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

8 ta’ Awissu 
FESTA TAL-MISSIER SAN DUMINKU, SAĊERDOT 

 
 

Ċel: Infaħħru lil Alla li għażel lil San Duminku biex, bl-ispirtu tal-appostli, 
ikun predikatur għaref tal-Evanġelju, u biex ibiegħed mill-Knisja kull 
tagħlim li jiċħad lil Kristu, veru Alla u veru bniedem. Nitolbu biex aħna 
nimtlew bl-għarfien tal-Kelma ta’ Alla u naqbdu bil-ħeġġa li nxandruha: 
R/. Agħtina ħeġġa apostolika, Mulej. 
 
1. Int li għażilt lil San Duminku bħala predikatur għaref ta’ Kristu, dawwal 
bl-għerf qaddis lir-ragħajja tal-Knisja biex ixandru bla biża’ l-verità tal-
Evanġelju, nitolbu. R/. 
 
2. Int li ridt li San Duminku jaħdem favur il-paċi li tinbena fuq il-ġustizzja, 
qanqal il-qlub tal-mexxejja tal-ġnus biex ma jxekklux it-tħabbir tal-verità u 
tal-valuri umani u spiritwali, nitolbu. R/. 
 
3. Int li sejjaħt lil San Duminku biex iwaqqaf Ordni ta’ Predikaturi li jagħtu 
xhieda ta’ faqar evanġeliku u jaħdmu għar-riforma tal-Knisja, kompli għin 
lill-familja Dumnikana fl-impenn tagħha apostoliku, missjunarju, pastorali u 
akkademiku, nitolbu. R/. 
 
4. Int li rbatt bi ħbiberija u idejali komuni lil San Duminku u lil San Franġisk 
t’Assisi, ħares liż-żewġ familji reliġjużi li huma waqqfu fl-ispirtu apostoliku 
li bih il-Knisja bagħatithom fid-dinja bħala xhieda tal-Evanġelju, nitolbu. R/. 
 
5. Int li tajtna lil San Duminku bħala saċerdot mimli qdusija fil-
predikazzjoni u l-ministeru, għallimna bl-eżempju tiegħu kif nagħtuk qima 
xierqa fis-sehem tagħna fl-Ewkaristija, nitolbu. R/. 
 
Ċel: Mulej, Missier qaddis, kebbes fina l-ħuġġieġa ta’ mħabbtek li l-
bniedem evanġeliku San Duminku xegħel bħal torċa bil-predikazzjoni 
tiegħu, meta kien jitkellem ma’ Alla fit-talb jew fuq Alla ma’ ħutu, u agħtina 
li bħalu nimxu għal kollox fuq il-mudell tat-tagħlim tal-appostli. Bi Kristu 
Sidna. R/. Amen. 



 
TALBA TAL-FIDILI 

 
9 ta’ Awissu 

FESTA SANTA TEREŻA BENEDETTA TAS-SALIB, 
VERĠNI U MARTRI, KOMPATRUNA EWROPA 

 
 

Ċel: Fid-dalma tal-biża’ ta’ gwerra kiefra li ħolqot moħqrija u persekuzzjoni, 
Santa Tereża Benedetta tas-Salib baqgħet fidila sal-martirju fl-istqarrija 
tagħha tal-għerf tas-salib. Nitolbu li l-ebda persekuzzjoni ma tfixkilna fil-
mixja tagħna wara Kristu msallab, għerf ta’ Alla u qawwa ta’ Alla: 
R/. Għallimna l-għerf tas-salib tiegħek, Mulej. 
 
1. Għall-Knisja, biex fost it-tiġrib u l-persekuzzjoni li tiltaqa’ magħhom fil-
missjoni tagħha, tkompli tkun sinjal ta’ paċi u mħabba u tnissel tama bil-
qawwa tal-fidi tagħha fi Kristu msallab, nitolbu. R/. 
 
2. Għall-poplu ta’ Israel li Edith Stien twieldet fi ħdanu, biex jagħraf jaħfer 
il-kefrija li sofra matul is-sekli bil-qawwa tal-fidi f’Alla ta’ Abraham, li 
jżomm sħaħ il-wegħdiet ta’ salvazzjoni ma’ David u nislu, nitolbu. R/. 
 
3. Għall-verġni li ikkonsagraw ħajjithom għal Kristu fil-ħajja kontemplattiva 
u klawstrali, biex minn Santa Tereża Benedetta li għexet fil-ħemda tal-
Karmelu, jitgħallmu l-valur tas-skiet u l-ubbidjenza għar-rieda ta’ Alla ukoll 
quddiem il-persekuzzjoni, nitolbu. R/. 
 
4. Għal kull min jiddedika ħajtu għall-istudju u r-riċerka akkademika, biex 
bħall-filosofa Edith Stein jagħraf il-kobor sublimi ta’ Kristu, l-għerf u l-
qawwa ta’ Alla li jisboq kull għerf tal-bnedmin, nitolbu. R/. 
 
5. Għalina, li ngħixu bħala ċittadini tal-kontinent tal-Ewropa, biex f’Santa 
Tereża Benedetta nsibu għajnuna biex ngħixu l-valuri nsara u 
niddefenduhom quddiem kull ideoloġija li trid twarrab lil Kristu msallab 
mill-kultura ewropea, nitolbu. R/. 
 
Ċel: Mulej Ġesù, dawwalna bl-għerf tas-salib tiegħek li bih issalvana, biex 
bħal Santa Tereża Benedetta la l-ħajja u lanqas il-mewt ma jifirduna mill-
imħabba tiegħek. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

10 ta’ Awissu 
FESTA TA’ SAN LAWRENZ, DJAKNU U MARTRI 

 
 

Ċel: Fil-passjoni tiegħu Kristu hu l-ħabba tal-qamħ li tinħeba fl-art u tmut, 
biex imbagħad tagħti frott bil-kotra. Fuq l-eżempju tiegħu id-djaknu San 
Lawrenz offra ġismu għall-ħruq wara li qassam il-ġid tal-Knisja lill-foqra. 
Nitolbu biex bħal Kristu aħna nsiru qaddejja ta’ ħutna: 
R/. Isqina l-kalċi ta’ demmek biex naqduk. 
 
1. Għad-djakni tal-Knisja, biex ikunu ministri qaddisa tal-kalċi tad-demm ta’ 
Kristu u jkunu qaddejja umli tal-membri foqra u batuti tal-poplu t’Alla, 
nitolbu. R/. 
 
2. Għall-mexxejja tal-ġnus, biex jirrispettaw id-dritt tal-Knisja li tuża l-ġid 
materjali favur il-missjoni tagħha ta’ evanġelizzazzjoni, edukazzjoni u 
promozzjoni umana ta’ min hu fqir jew qiegħed ibati, nitolbu. R/. 
 
3. Għal kull min għandu riżorsi kbar ta’ ġid, biex jitgħallem jaqsamhom bil-
ferħ ma’ dawk li huma neqsin mill-ħtiġijiet bażilari għal ħajja deċenti, 
nitolbu. R/. 
 
4. Għall-insara li huma ippersegwitati minħabba l-mibegħda lejn il-fidi 
tagħhom, biex ma jehdewx ikomplu jagħmlu l-ġid u jaħfru lill-għedewwa ta’ 
ruħhom, nitolbu. R/. 
 
5. Għalina li nġbarna għal din l-Ewkaristija fil-festa ta’ San Lawrenz, biex 
is-sehem tagħna fl-ikla tal-ġisem u d-demm tal-Mulej ikun sinjal tal-qadi 
mimli mħabba li nuru lejn l-aħwa, nitolbu. R/. 
 
Ċel: Mulej Ġesù, int trid li l-qaddejja tiegħek ikunu dejjem miegħek u 
jagħmlu frott bl-għemejjel ta’ ħniena. Agħtina l-kuraġġ tal-fidi tad-djaknu 
San Lawrenz biex inkunu qaddejja umli li noffru ħajjitna b’sagrifiċċju 
għalik, li għalina sofrejt passjoni u tbatija. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem 
ta’ dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

11 ta’ Awissu 
FESTA TA’ SANTA KLARA, VERĠNI 

 
 

Ċel: Nifirħu fil-Mulej f’jum il-festa ta’ Santa Klara, ix-xitla ċkejkna ta’ San 
Franġisk, li saret omm ta’ kotra ta’ verġni li jgħixu skond il-forma ta’ ħajja 
evanġelika fil-faqar u s-sempliċità, u nitolbu biex aħna nuru l-ferħ u l-umiltà 
fil-ħajja tagħna: 
R/. Ġesù, kuruna tal-verġni, ismagħna. 
 
1. Klara ħabbet lill-Knisja fil-ħemda u t-talb u fix-xhieda ta’ faqar li għexet. 
Kun mal-Knisja tiegħek biex tkun għalliema ta’ talb u ta’ impenn ta’ 
mħabba favur il-foqra, nitolbu. R/. 
 
2. Klara irringrazzjat lil Alla talli ħalaqha. Ħares fil-bnedmin ir-rispett lejn 
id-dinjità u l-qdusija tal-ħajja mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha sal-waqt 
li fih il-bniedem fil-ħin u l-mod li jaqbel mar-rieda tiegħek, nitolbu. R/. 
 
3. Klara imxiet wara Kristu msallab fuq l-eżempju ta’ San Franġisk. Saħħaħ 
ir-rabta bejn il-Patrijiet Minuri u s-Sorijiet Foqra biex ikunu xhieda tas-salib 
tiegħek, ukoll f’sitwazzjonjiet ta’ tbatija fiżika jew morali, nitolbu. R/. 
 
4. Klara hi murija bħala mudell għal min jaħdem fil-mezzi ta’ 
komunikazzjoni. Agħti liż-żgħażagħ u adulti l-għerf biex jagħmlu użu matur 
u tajjeb tal-mezzi tal-medja tal-massa fid-dinja tallum, nitolbu. R/. 
 
5. Klara kellha mħabba speċjali lejn Kristu fl-Ewkaristija. Kun int li 
tipproteġina mid-dnub bil-qawwa tal-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw u li 
fiha inti tkattar il-ħobż tal-ħajja u tqassmu lilna, nitolbu. R/. 
 
Ċel: Mulej Ġesù Kristu, fil-verġni Santa Klara inti tajtna mara mdawwla li 
kienet tiddi għal qdusitha u li għexet b’fedeltà l-Evanġelju tiegħek. Agħti 
lilna li qed nifirħu fil-festa tagħha li bħala nirringrazzjawk tad-don tal-ħajja 
u ngħixu magħqudin miegħek bħal friegħi fid-dielja, biex naqduk fil-faqar u 
s-sempliċità taċ-ċkejknin. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. 
Amen. 
 


