
TALBA TAL-FIDILI 
 

TNEJN TAL-21 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Ġesù jikkundanna l-kittieba u l-Fariżej minħabba l-ipokrisija tat-
tagħlim tagħhom. Induru lejh biex iħarisna minn reliġjożità formali li ma 
tħalliniex inkunu sinċieri fil-qima li noffru lil Alla, u ngħidulu: 
R/. Ħarisna mill-ipokrisija, Mulej. 
 
 
1. Għall-mexxejja tal-Knisja, biex ikunu ragħajja mdawwlin li juru bl-
għemejjel ta’ ħajjithom il-verità tal-Kelma ta’ Kristu li huma jxandru lill-
oħrajn, nitolbu. R/. 
 
2. Għal min hu responsabbli fis-soċjetà, biex jirrispetta l-awtonomija 
reliġjuża tas-sudditi tiegħu u ma jinqediex bir-reliġjon għal skopijiet ta’ 
sfruttament u korruzzjoni, nitolbu. R/. 
 
3. Għall-persuni li waqgħu vittmi tal-fundamentaliżmu reliġjuż, biex iwarrbu 
l-vjolenza u l-kefrija li bihom mingħalihom li jagħtu glorja lil Alla, nitolbu. 
R/. 
 
4. Għall-bnedmin li jbatu inġustizzja jew faqar, biex isibu qlub ħanina li 
jaqduhom bħallikieku qed jaqdu lil Alla stess, nitolbu. R/. 
 
5. Għalina, biex nevitaw il-wiċċ b’ieħor u ngħixu l-fidi tagħna billi nagħmlu 
frott ta’ ħniena u għemejjel tajba mal-proxxmu, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Mulej, Alla tagħna, agħmilna denji tas-sejħa tagħna Kristjana, u bil-
qawwa tal-Ispirtu tiegħek wassal fit-tmiem kull xewqa ta’ ġid u kull ħidma 
tal-fidi tagħna, biex fina jiġi igglorifikat l-Isem ta’ Ibnek Ġesù Kristu Sidna, 
li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

TLIETA TAL-21 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Inroddu ħajr dejjem lil Alla bħala aħwa maħbubin mill-Mulej, għaliex 
Alla għażilna bħala l-ewwel frott tas-salvazzjoni permezz tal-Ispirtu tal-
qdusija u l-fidi tagħna fil-verità tal-Evanġelju. Nitolbu biex nidħlu fil-glorja 
ta’ Ibnu Ġesù Kristu Sidna: 
R/. Mulej, agħtina tama żgura. 
 
 
1. Biex il-Knisja tkun sinjal ta’ tama fit-tieni miġja tal-Mulej Ġesù, u tħares 
it-tradizzjoni li rċeviet mix-xandir tal-Kelma tal-appostli u tgħaddiha bla 
mittiefsa lil uliedha, nitolbu. R/. 
 
2. Biex il-persuni li tilfu l-fidi f’Alla minħabba li qatgħu qalbhom quddiem 
problemi kbar isibu min jgħinhom jerġgħu jsibuha ħa jimtlew bit-tama, 
nitolbu. R/. 
 
3. Biex il-ħsieb tal-ġudizzju finali ma jkunx okkażjoni ta’ biża’ jew qtiegħ il-
qalb, imma pjuttost jgħin lill-insara biex jittamaw fil-ħniena kbira ta’ Alla u 
jimpenjaw ruħhom biex jgħixu fid-dinjità ta’ wlied Alla, nitolbu. R/. 
 
4. Biex il-ħaddiema jħossuhom responsabbli li jtejjbu l-qagħda tal-familji 
tagħhom u tas-soċjetà biex il-kwalità ta’ ħajja titjieb, mingħajr ma jinsew il-
valuri veri tal-ispirtu, nitolbu. R/. 
 
5. Biex aħna nieħdu ħsieb kif jixraq li tingħata qima deċenti fil-Knejjes 
tagħna, ukoll bil-kura materjali tagħhom, mingħajr ma naħsbu li dan hu 
biżżejjed biex nuru li aħna nsara awtentiċi, nitolbu. R/. 
 
Ċel: Mulej Missier qaddis, f’Ibnek Ġesù inti ħabbejtna u bil-grazzja tiegħu 
tajtna l-faraġ u tama sħiħa fil-ħajja ta’ dejjem, nitolbuk tfarraġ il-qlub tagħna 
u żżommna qawwijin u sħaħ f’kull kelma u opra tajba. Bi Kristu Sidna. R/. 
Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

ERBGĦA TAL-21 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Iċ-ċanfira ta’ Ġesù lill-kittieba u l-Fariżej tfakkarna fil-ħtieġa li jkollna 
intenzjoni retta quddiem Alla u li nimpenjaw ruħna biex naħdmu favur is-
saltna tiegħu. Nitolbu biex ngħixu dejjem fil-bżulija qaddisa u ngħidu: 
R/. Agħmel li naħdmu għas-saltna tiegħek, Mulej. 
 
 
1. Għal dawk l-insara li jagħtu xhieda profetika u minħabba fiha jiġu 
ippersegwitati, biex ma jieqfux mill-impenn kuraġġuż tagħhom, nitolbu. R/. 
 
2. Għal min għandu responsabiltà politika, biex joħloq liġijiet ġusti favur id-
drittijiet tal-ħaddiema, li jiggarantixxu kundizzjonijiet deċenti, sigurtà fil-
post tax-xogħol, u pagi li jwieġbu għal-livell ta’ ħajja ekonomika, nitolbu. 
R/. 
 
3. Għall-ħaddiema biex, filwaqt li jiddefendu b’mod ġust id-drittijiet 
tagħhom, min-naħa tagħhom jaqdu dmirhom bl-onestà u jbiegħdu minnhom 
l-għażż u l-ħela ta’ ħin waqt is-sigħat tax-xogħol, nitolbu. R/. 
 
4. Għall-familji li jsofru l-qagħad, għaż-żgħażagħ li qed ifittxu xogħol 
tekniku jew professjonali li għalih ħejjew ruħhom bl-istudju, nitolbu. R/. 
 
5. Għalina, biex ma nkunux oqbra mbajjda li ngħixu b’wiċċ b’ieħor, u biex 
ma nsikktux l-ilħna profetiċi li Alla jibgħat fil-Knisja u fis-soċjetà favur il-
ġustizzja u l-ħniena, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Mulej Ġesù, inti għidtilna li l-Missier jaħdem dejjem bil-providenza 
tiegħu, agħtina d-don tal-paċi biex naħdmu dejjem u kullimkien favur il-
miġja tas-saltna tiegħek ta’ ġustizzja. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ 
dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

ĦAMIS TAL-21 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Il-Mulej jistedinna biex nishru u nkunu dejjem lesti, għaliex ma nafux 
il-jum u s-siegħa li fihom jiġi Bin il-bniedem. Nitolbuh jagħtina d-don tal-
għerf spiritwali li bih ngħixu dejjem attenti fil-ħarsien tal-kmandamenti 
tiegħu: 
R/. Agħtina li nishru u nistennewk, Mulej. 
 
1. Għall-Knisja, biex tkun il-poplu qaddis li Alla jżejjnu bil-grazzja mogħtija 
fi Kristu Ġesù permezz tad-don tal-Kelma u tal-għerf spiritwali, nitolbu. R/. 
 
2. Għall-bnedmin li jgħixu biss il-ġurnata u ma jimpurtahomx mill-iskop 
finali tal-ħajja tagħhom, biex jintebħu li ż-żmien ta’ issa hu okkażjoni biex 
wieħed jipprepara ruħu għal-laqgħa mal-imħallef ġust, nitolbu. R/. 
 
3. Għat-teenagers u ż-żgħażagħ biex, filwaqt li jgawdu l-ħajja b’mod li 
jixraq lill-età żagħżugħa tagħhom, ma jħallux min jisfruttahom bl-
aljenazzjoni ta’ divertiment li fih jispiċċaw vittmi ta’ alkoħol, droga, jew 
pjaċir sesswali bla rażan, nitolbu. R/. 
 
4. Għal kull min joffri s-servizz volontarju tiegħu favur persuni b’diżabilità 
jew anzjani, jew għal skopijiet ta’ promozzjoni soċjali, biex l-eżempju ta’ 
qadi diżinterressat tiegħu iqanqal oħrajn biex joffru l-ferħ tal-ħajja lil min 
ma jistax igawdih bil-ħila tiegħu, nitolbu. R/. 
 
5. Għall-komunità tagħna li tinġabar f’din il-knisja, biex tapprezza d-doni u 
l-kariżmi ta’ kull membru tagħha, u hekk tibni l-komunjoni ta’ mħabba li l-
Ewkaristija hi l-ogħla espressjoni tagħha, nitolbu. R/. 
 
Ċel: Mulej Alla tagħna, agħtina li nżommu sħiħ fil-fedelà tagħna lejk sal-
aħħar, biex hekk issibna lesti nishru u nistennew il-miġja ta’ Ibnek Ġesù fil-
glorja tal-festa tas-saltna tiegħu. Hu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. 
R/. Amen.  



TALBA TAL-FIDILI 
 

ĠIMGĦA TAL-21 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Id-diskors ta’ Ġesù dwar l-aħħar żminijiet jinsisti fuq il-ħtieġa tal-
istennija mimlija fidi tal-miġja tiegħu. Bħax-xebbiet li jistennew lill-għarus 
għall-festa tat-tieġ, aħna wkoll għandna nishru bl-imsiebaħ mixgħula biż-żejt 
tal-fidi u tal-għemejjel tajba. Nitolbu u ngħidu: 
R/. Mulej, iftħilna l-bieb tas-saltna tiegħek. 
 
 
1. Il-kelma tas-salib hi l-qawwa ta’ Alla u l-għerf ta’ Alla. Biex ir-ragħajja 
tal-Knisja jxandru bla biża’ lil Kristu msallab u biex l-insara ma jistħux mis-
sinjal tas-salib li bih ġew immarkati fil-magħmudija, nitolbu. R/. 
 
2. Alla jeqred l-għerf u l-intelliġenza tal-bnedmin kburin bil-ħila tagħhom. 
Biex il-mexxejja tan-nazzjonijiet iwarrbu kull tentazzjoni ta’ qawwa u 
korruzzjoni u jiggvernaw bl-għaqal u l-prudenza, nitolbu. R/. 
 
3. Ġesù jqabbel is-saltna tas-smewwiet ma’ għaxar xebbiet li joħorġu jilqgħu 
l-għarus. Biex ix-xebbiet li ikkonsagraw ħajjithom fil-verġinità u l-
kontemplazzjoni jdawwlu lill-Knisja bit-talb tagħhom u bl-imħabba lejn 
Kristu, l-għarus safi tagħhom, nitolbu. R/. 
 
4. Dak li hu dgħufija ta’ Alla hu aktar qawwi mill-bnedmin. Biex il-morda u 
l-imsejknin isibu qawwa fil-misteru tas-salib, u jkunu sinjal ta’ kif Alla jaf 
isalva lill-bniedem fid-dgħufija tiegħu, nitolbu. R/. 
 
5. L-għarus għalaq barra lix-xebbiet boloħ li ma kellhom żejt fl-imsiebaħ. 
Biex aħna nwarrbu l-bluha ta’ ħajja fiergħa u nishru bil-musbieħ tal-fidi li 
jaqbad bil-qawwa taż-żejt tal-għemejjel tajba, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Mulej Ġesù, għarus tal-umanità, imliena bl-għerf tas-salib tiegħek biex 
nishru u nistennewk bil-fidi, ħalli meta tiġi fil-lejl mudlam tat-tbatija u l-
biża’ issibna lesti biex nilqgħuk bl-imsiebaħ mixgħula tal-fidi u l-opri ta’ 
ħniena. Bi Kristu Sidna. R/. Amen. 



 
TALBA TAL-FIDILI 

 
SIBT TAL-21 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 

 
 
 
Ċel: Ġesù jkompli jurina l-ħtieġa li nishru u naħdmu favur il-miġja tiegħu 
bil-parabbola tat-talenti li s-sid iħalli f’idejn il-qaddejja tiegħu. Nitolbu li 
aħna nkunu tassew qaddejja fidili u għaqlin, li nħaddmu d-doni li Alla 
jagħtina biex inroddulu d-doppju ta’ dak li fdalna: 
R/. Mulej, għinna naqduk bl-għaqal u l-fedeltà. 
 
 
1. Għall-ministri tal-Knisja, biex jaħdmu ħalli jitkattru d-doni tal-Ispirtu fil-
Knisja u jkunu qaddejja fidili u għaqlin ta’ Kristu fost ħuthom, nitolbu. R/. 
 
2. Għal kull min jafda biss fl-għerf jew il-qawwa tiegħu fil-pjan politiku, 
soċjali, u ekonomiku, biex jifhem li Alla jħawwad il-kburija tas-setgħana u 
jgħolli lil dawk li d-dinja tqishom bla valur, nitolbu. R/. 
 
3. Għal kull min jingħata għar-riċerka xjentifika u teknoloġika, biex jagħraf 
dejjem il-limiti ta’ kull għarfien uman u jossottometti ruħu għall-qawwa 
sovrana ta’ Alla, nitolbu. R/. 
 
4. Għall-ħaddiema tal-moħħ u tal-id, biex jisfruttaw b’mod ġust id-doni u l-
kapaċitajiet tagħhom favur il-progress ekonomiku li jirrispetta l-valuri umani 
u spiritwali, nitolbu. R/. 
 
5. Għalina, biex nitgħallmu niftaħru biss fil-Mulej Ġesù u fil-misteru tas-
salib tiegħu, li fuqu Kristu rebaħ l-għerf karnali u l-bluha tad-dinja, nitolbu. 
R/. 
 
 
Ċel: O Alla tal-glorja u tal-qawwa, nirringrazzjawk li fi Kristu Ġesù inti 
tajna l-veru għerf tal-opra tiegħek. Agħtina li niftaħru biss bi Kristu, li hu l-
ġustizzja, il-qdusija u l-fidwa tagħna, u li nħaddmu bil-fedeltà t-talenti u d-
doni li bihom nibnu s-saltna tiegħu. Bi Kristu Sidna. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

IT-TNEJN U GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA (Ċ) 
 
 
Ċel: L-istorja tas-salvazzjoni turina li Alla dejjem jippreferi lill-persuni 
umli, u jgħolli liċ-ċkejknin. Nitolbu d-don tal-umiltà li tgħinna nagħarfu 
kemm Alla jħenn għal-limiti tagħna, biex hekk nistgħu nieklu bħala 
mistednin fil-mejda tas-sema li tagħha hi xbieha l-Ewkaristija: 
R/. Agħtina qalb umli, Mulej. 
 
1. Għin lill-Knisja biex tiftaħ il-bieb tal-ħniena tiegħek lil dawk kollha li 
huma spiritwalment morda, u ddaħħalhom biex jieħdu sehem fil-ferħ tal-
mistednin tiegħek, nitolbu. R/. 
 
2. Rażżan il-kburija ta’ dawk li jridu jiddominaw bil-qawwa politika, 
ekonomika jew militari, u għinnhom jemmnu fil-qawwa tiegħek bħala Mulej 
li tħejji dar lil dawk li huma fqar u mwarrbin, nitolbu. R/. 
 
3. Imla bit-tama lill-moribondi u dawk li jsofru mard terminali, biex iħejju 
ruħhom bil-fidi u l-ferħ ħa jersqu lejn l-għolja ta’ Sijon, il-belt ta’ Alla l-ħaj, 
u jieħdu l-premju tal-impenn umli tagħhom, nitolbu. R/. 
 
4. Kabbar is-sens ta’ solidarjetà tal-familji tagħna ma’ min hu batut u 
barrani, biex ħadd ma jsofri s-solitudni u l-inġustizzja fis-soċjetà, nitolbu. 
R/. 
 
5. Għallimna numiljaw ruħna u nfittxu l-aħħar post, biex int terfagħna meta 
jasal il-waqt u ddaħħalna miegħek għall-festa tas-saltna tiegħek, nitolbu. R/. 
 
Ċel:  O Alla, inti ssejjaħ lill-foqra u lill-midinbin għall-ġemgħa ferrieħa tal-
patt il-ġdid. Agħti lill-Knisja tiegħek li tagħti ġieħ lil Kristu preżenti fl-umli 
u fil-batuti, biex kulħadd jagħraf lill-oħrajn bħala aħwa madwar l-istess 
mejda tal-Ewkaristija. Bi Kristu Sidna. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

22 ta’ Awissu 
Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija Reġina 

 
 

Ċel: Il-Verġni Immakulata Marija ġiet imtellgħa fil-glorja tas-sema bir-ruħ u 
l-ġisem. Alla l-Missier għollieha bħala Reġina tal-ħolqien kollu, biex hekk 
hi ssir tixbaħ għal kollox lil Binha Ġesù, li rebaħ id-dnub u l-mewt. Nitolbu 
u ngħidu: 
R/. Kristu, Bin Marija Verġni, ismagħna. 
 
1. Bħal Marija l-Knisja hi verġni u omm ta’ kotra ta’ wlied. Ħares lill-Knisja 
tiegħek biex tkompli tnissel ulied ġodda bil-Kelma u s-Sagramenti, u bix-
xhieda tal-ħajja qaddisa tagħha, nitolbu. R/. 
 
2. Bħal Marija li nisslet lill-Prinċep tal-paċi, agħtina li aħna wkoll naħdmu 
għal paċi dejjiema, u li l-mexxejja tal-ġnus iwarrbu l-armi qerrieda tal-
gwerra, nitolbu. R/. 
 
3. Bħal Marija li nisslet lil Kristu f’qalbha qabel ma nisslitu fil-ġuf, bierek 
lill-ommijiet fil-missjoni tagħhom ta’ trobbija u edukazzjoni tal-ulied, u fir-
rwol uniku tagħhom biex iqaddsu lill-familja bl-imħabba tal-qalb materna 
tagħhom, nitolbu. R/. 
 
4. Bħal Marija l-Verġni umli u fqajra, saħħaħ lill-persuni ikkonsagrati fl-
impenn tagħhom ta’ sempliċità evanġelika u ferħ fl-għotja tagħhom 
infushom lill-oħrajn, nitolbu. R/. 
 
5. Bħal Marija li obdiet is-sejħa ta’ Alla biex tkun Omm il-Feddej, agħtina li 
ngħixu f’għaqda mar-rieda tiegħek ukoll waqt il-mumenti tas-salib u t-tbatija 
li niltaqgħu magħhom, nitolbu. R/. 
 
Ċel: Mulej Ġesù, inti tajtna lil Ommok Marija bħala Reġina li tħarisna fil-
ġlieda tagħna kontra l-ħażin. Żomm lill-Knisja tiegħek taħt il-mant kenni tal-
Omm tal-ħniena, biex twassalna magħha fil-milja tas-saltna tiegħek fejn int 
tilqagħna safja fi ħdanek. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. 
Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

24 ta’ Awissu 
FESTA TA’ SAN BARTILMEW, APPOSTLU 

 
Ċel: L-isem Natanjel ifisser “Alla għoġbu jagħti”. F’dan il-persunaġġ 
simpatiku minn Kana tal-Galilija t-tradizzjoni tara lill-Appostlu San 
Bartilmew, li għaraf lil Kristu għax kien attent għall-qari tal-Kelma ta’ Alla. 
Nitolbu biex bħalu nkunu rikonoxxenti u mimlijin ferħ meta nsibu lil Kristu 
f’ħajjitna u nimxu warajh sal-għotja ta’ ħajjitna: 
R/. Agħtina l-ferħ li nimxu warajk, Mulej. 
 
1. Agħti lill-Knisja tiegħek l-entużjażmu sinċier tal-appostlu San Bartilmew, 
biex tkun tabilħaqq sinjal u strument ta’ salvazzjoni għall-popli, nitolbu. R/. 
 
2. Uri lid-dinja d-dehra ta’ Ġerusalemm tas-sema, li tfisser il-paċi u l-
ġustizzja, u bierek lil dawk il-bnedmin li jittamaw u jaħdmu għall-kisba 
tagħhom fid-dinja tallum, nitolbu. R/. 
 
3. Agħti lit-teoloġi u katekisti l-ħeġġa li kellu Natanjel għall-għarfien tal-
Kotba mqaddsa, u għinnhom jgħaqqdu l-impenn ta’ studju tal-Kelma mal-
kontemplazzjoni tat-talb li bih jitilgħu lejn Alla u jinżlu lejn ħuthom il-
bnedmin, nitolbu. R/. 
 
4. Ħares lil dawk li huma maħqurin minħabba l-fidi tagħhom, biex bl-
interċessjoni ta’ San Bartilmew jistqarruk bħala l-Iben ta’ Alla quddiem ix-
xhieda tal-martirju, nitolbu. R/. 
 
5. Ipprovdi kura lil dawk li huma morda bil-lebbra, u speċjalment lil dawk li 
jsofru mard trasmess b’imġieba sesswali bla rażan, nitolbu. R/.  
 
6. F’Natanjel urejtna bniedem li fih ma hemmx qerq. Agħtina qalb safja u 
sinċiera biex bħalu nimxu warajk bl-entużjażmu taż-żogħżija spiritwali, 
nitolbu. R/. 
 
Ċel: Mulej Ġesù, agħtina l-ferħ u l-barka li tagħhom huma simboli d-dielja u 
s-siġra tat-tin, li taħtha kien jistudja l-Liġi ż-żagħżugħ Natanjel ta’ Kana tal-
Galilija, u li ħtartu l-appostlu tiegħek Bartilmew, li stqarrek bħala l-Iben ta’ 
Alla u r-re ta’ Israel. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 


