TALBA TAL-FIDILI
TNEJN TAS-26 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA
Ċel: Bil-paċenzja kollha Ġesù jgħallem lill-appostli l-valur tal-umiltà u taċċkunija spiritwali. Hi l-qalb ta’ min hu bħal tifel ċkejken li tista’ tifhem ilpjanijiet ta’ Alla u taħdem favur is-saltna tiegħu. Nitolbu u ngħidu:
R/. Agħtina qalb umli u ċkejkna, Mulej.
1. Biex il-ministri tal-Knisja jkunu umli fl-imġieba tagħhom, u fis-sempliċità
u t-tjubija tal-qalb li biha jxandru l-Evanġelju, nitolbu. R/.
2. Biex titbiegħed l-għira minn fost il-bnedmin, li biha x-xitan jagħmel ħsara
kbira biex ibiegħed il-paċi mill-qalb tal-bniedem u joħloq sofferenza bla
sens għal min jipprova jgħix ħajja tajba, nitolbu. R/.
3. Biex quddiem it-traġedji naturali jew il-gwerer ma nagħtux ħtija lil Alla,
imma nagħrfu r-responsabiltà tal-aġir tagħna f’dak kollu li jiġri madwarna,
nitolbu. R/.
4. Biex dawk li jsofru inġustament ikollhom il-virtù tas-sabar u jitqawwew
fil-fidi, kif għamel Ġob quddiem it-tbatija li kellu jaffaċċja, nitolbu. R/.
5. Biex aħna nilqgħu lil Kristu f’ħajjitna bil-qalb ta’ tfal ċkejknin, ħalli ssempliċità u s-safa tal-għemil tagħna jkun xhieda tal-ħidma tagħna favur
Kristu u s-saltna tiegħu, nitolbu. R/.
Ċel: Mulej Alla ta’ providenza u ħniena, inti ma tieħux pjaċir bit-tbatija
inġusta tal-innoċenti, imma f’Ibnek Ġesù li ġie fid-dinja biex jaqdina salmewt tas-salib inti wrejtna l-valur veru ta’ min ibati għall-ġustizzja. Agħtina
l-kuraġġ quddiem l-isfidi li naffaċċjaw, biex bil-qalb ta’ tfal ċkejknin inkunu
lesti nilqgħu lil Ibnek Ġesù u l-qawwa fejjieda tas-salib tiegħu. Bi Kristu
Sidna. R/. Amen.

TALBA TAL-FIDILI
TLIETA TAS-26 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA
Ċel: San Luqa juri kif Ġesù jdur b’ħarsa determinata biex jibda tiela’ lejn
Ġerusalemm fejn kellu jsofri l-passjoni tiegħu. Ejjew aħna wkoll
nakkumpanjaw lill-Mulej fit-triq tas-salib, bil-qawwa tal-fidi u talperseveranza quddiem il-kuntrarjetà, u nitolbu:
R/. Ħa tasal quddiemek it-talba tagħna, Mulej.
1. Għall-missjunarji li jxandru l-misteru tas-salib ta’ Kristu f’ambjenti ostili
għall-Evanġelju, biex quddiem il-persekuzzjoni jibqgħu determinati u
kuraġġużi fil-mixja tagħhom wara Kristu u s-salib tiegħu, nitolbu. R/.
2. Għal dawk il-bnedmin li qatgħu qalbhom mill-ħajja quddiem l-inġustizzja
u l-moħqrija li jaraw madwarhom, biex id-disperazzjoni ma twassalhomx
biex jitilfu t-tama f’Alla li jaqbeż għall-imsejknin tiegħu, nitolbu. R/.
3. Għall-persuni li huma fil-fażi terminali tal-mard tagħhom, biex il-biża’
tal-mewt u d-dwejjaq tat-tbatija ma jitfux fihom ir-rikonoxxenza lejn Alla
għall-ġid li rċevew mingħandu u t-tama sħiħa li fih dalwaqt se jsibu l-paċi u
l-ferħ tad-dawl tal-qawmien wara d-dalma tat-tbatija u s-salib, nitolbu. R/.
4. Għal min ma jilqax lil Kristu fil-persuna ta’ dawk li jħabbruh, forsi wkoll
minħabba skandli li jara madwaru, biex jirnexxielu jifhem kemm Kristu
jħenn għall-bniedem proprju fil-miżerja tiegħu u jimxu warajh bil-kuraġġ
kollu, nitolbu. R/.
5. Għalina biex inħarsu dejjem lejn is-salib bħala l-iskop ewlieni tal-mixja
tagħna wara Kristu li bdejna fil-magħmudija tagħna, u biex ma
nikkundannawx lil dawk li jobogħduna minħabba l-fidi tagħna, nitolbu. R/.
Ċel: Mulej Ġesù, inti urejtna kemm hu iebes li timxi warajk mgħobbi bissalib tiegħek, imma kont int li b’deċiżjoni ħielsa u determinazzjoni ridt
tifdina proprju bis-salib. Salvana u wettaqna fil-fedeltà tagħna lejk bilqawwa tas-sinjal tas-salvazzjoni. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem.
R/. Amen.

TALBA TAL-FIDILI
ERBGĦA TAS-26 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA
Ċel: Li timxi wara Ġesù u tkun dixxiplu tiegħu ifisser li ma tagħmillu l-ebda
kundizzjoni, imma tafda biss fil-qawwa tiegħu mingħajr ma tħares lura,
imma biss lejn il-ġejjieni tas-saltna tiegħu. Nitolbu biex nieħdu bis-serjetà ssejħa tagħna bħala dixxipli tal-Mulej u ngħidu:
R/. Għinna nimxu warajk kull fejn tmur, Mulej.
1. Agħti lis-seminaristi u lil dawk li inti ssejjaħ bħala kandidati għall-ħajja
saċerdotali u ikkonsagrata, li verament iħallu kollox biex jimxu warajk bla
ebda kundizzjoni ħlief biss biex ixandru s-saltna tiegħek, nitolbu. R/.
2. Nissel fil-persuni li jiddedikaw ħajjithom għax-xjenza u r-riċerka lkonvinzjoni li l-għarfien tal-bniedem għandu l-limiti tiegħu quddiem il-ħsieb
tiegħek u l-proġett tiegħek fil-ħolqien, nitolbu. R/.
3. Ħeġġeġ lil dawk li birdu fil-fidi tagħhom, biex jifhmu l-urġenza li jqumu
min-ngħas spiritwali li fih jinsabu u jieħdu bis-serjetà s-sejħa tagħhom li
jimxu warajk, nitolbu. R/.
4. Bierek ir-rabtiet ta’ mħabba fil-familji tagħna, u għinnhom jifhmu li biex
dawn jissaħħu jeħtieġ li, qabel xejn, jimxu fuq il-passi tiegħek u jagħtuk
prijorità f’ħajjithom, nitolbu. R/.
5. Fit-taħbit tal-ħajja ta’ kuljum għinna biex nifhmu l-urġenza tas-sejħa
tiegħek, u li meta nifhmuha nkunu lesti nħallu warajna kull proġett tagħna,
anke l-aktar wieħed għal qalbna, jekk dan itellifna milli nimxu warajk,
nitolbu. R/.
Ċel: Mulej Ġesù, inti tridna nimxu warajk bla ebda kundizzjoni, biex inqisu
kollox bħala bla valur biex niksbu lilek u s-saltna tiegħek. Għinna biex
nagħtuk ħajjitna bil-kuraġġ u ma nibżgħux nirriskjaw kollox għall-imħabba
tiegħek. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen.

TALBA TAL-FIDILI
ĦAMIS TAS-26 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA
Ċel: L-evanġelista Luqa juri li Ġesù mhux biss isejjaħ lill-appostli, imma
wkoll grupp ta’ dixxipli biex jibgħathom qablu jxandru s-saltna ta’ Alla bixxhieda ta’ ħajja fqira u umli, u bil-qawwa tal-Kelma. Nitolbu li aħna ngħixu
fl-ispirtu tad-dixxipli ta’ Kristu:
R/. Ibgħat, Mulej, ħaddiema fl-għalqa tiegħek.
1. Biex kull nisrani jħoss is-sejħa li jkun dixxiplu ta’ Kristu bix-xhieda talħajja tiegħu, u biex ir-ragħajja tal-Knisja jinkuraġġixxu l-kollaborazzjoni
mal-lajċi fil-ħidma ta’ evanġelizzazzjoni, nitolbu. R/.
2. Biex min għandu f’idejh is-setgħa li jiggverna jagħti widen għat-talba talfoqra u ta’ min qiegħed ibati, u juri ħniena lejhom, nitolbu. R/.
3. Biex il-Mulej ikompli jsejjaħ żgħażagħ li lesti li jħallu kollox biex jimxu
warajh u jaħdmu fl-għalqa tiegħu billi jmorru għal għonq it-triq ixandru lEvanġelju, nitolbu. R/.
4. Biex il-midinbin jisimgħu l-istedina ta’ Ġesù għall-penitenza, u jagħrfu lħtieġa li jikkonvertu għax is-saltna tas-smewwiet qorbot. R/.
5. Biex aħna ngħixu fl-ispirtu tad-dixxipulat ta’ Kristu bħala kollaboraturi
fis-saltna tiegħu bil-Kelma u bl-għemil tajjeb tagħna quddiem dawk li jridu
jilqgħu l-messaġġ ta’ salvazzjoni, nitolbu. R/.
Ċel: Mulej Ġesù, inti sejjaħt għal warajk tnejn u sebgħin dixxipli biex
tibgħathom qablek ixandru l-bxara t-tajba. Għin lill-Knisja tiegħek fil-mixja
tagħha fuq il-passi tiegħek, biex l-Ewkaristija li niċċelebraw tkun sinjal tarrieda tagħna li ninfatmu mill-ġid materjali u ningħataw biss għax-xandir talEvanġelju. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen.

TALBA TAL-FIDILI
ĠIMGĦA TAS-26 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA
Ċel: Ġesù ċanfar l-ibliet fuq xatt l-Għadira tal-Galilija li ma laqgħux ilKelma tiegħu, u wera kif il-konverżjoni hi miftuħa għall-popli kollha u Alla
ma jħares lejn wiċċ ħadd imma jsalva lil dawk li jemmnu fih. Nitolbu u
ngħidu:
R/. Ikkonvertina biex nemmnu fl-Evanġelju.
1. Nissel fil-membri kollha tal-Knisja spirtu ta’ ndiema u penitenza, biex
jemmnu fil-Kelma tiegħek kif titħabbar lilhom minn dawk li int għażilt bħala
ragħajja u mgħallmin tal-poplu tiegħek, nitolbu. R/.
2. Quddiem il-ġrajjiet tal-istorja u l-qawwiet tan-natura, agħti lill-mexxejja
tad-dinja sens ta’ umiltà biex jagħrfu li l-ebda progress xjentifiku jew
ekonomiku mingħajr riferiment għal Alla ma hu biżżejjed biex isalva lillbniedem, nitolbu. R/.
3. Qawwi l-qalb ta’ dawk li qatgħu qalbhom minħabba tbatija jew problemi,
biex jibqgħu jemmnu li r-rieda tiegħek hi dik li ssalva u tfarraġ lill-bniedem
u tagħtih storja li fiha ssalvah, nitolbu. R/.
4. Għin lir-reliġjużi ikkonsagrati biex jgħixu ħajja ta’ penitenza u
konverżjoni, u jkunu ta’ dawl għal ħuthom l-insara biex juruhom il-valuri
tal-ħajja tas-sema, nitolbu. R/.
5. Tħalliniex ningħalqu f’qalb iebsa u bla fidi, biex ma jiġrilniex li nintilfu
kif ġralhom l-ibliet li fihom inti wassalt il-Kelma u l-mirakli tiegħek,
nitolbu. R/.
Ċel: Mulej Ġesù, agħtina li ma nwebbsux qalbna, imma li llum stess
nisimgħu l-Kelma tiegħek li biha nsalvaw u li biha inti tgħajjixna fiċċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/.
Amen.

TALBA TAL-FIDILI
SIBT TAS-26 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA
Ċel: Quddiem is-suċċess tal-missjoni tad-dixxipli tiegħu, Ġesù jifraħ flIspirtu s-Santu u jinfexx f’talba ta’ tifħir lil Alla li għarraf il-misteri tassaltna liċ-ċkejknin. Nitolbuh biex aħna ngħixu l-esperjenza ta’ ferħ merfugħ
għal dawk li jimxu wara Kristu u jsiru dixxipli tiegħu:
R/. Agħtina l-ferħ tal-Ispirtu tiegħek, Mulej.
1. Qawwi lill-Knisja tiegħek bid-doni tal-Ispirtu s-Santu, biex tippersevera
fil-missjoni tagħha li teħles lill-bnedmin mill-qawwa ta’ Satana u twassal lil
kull bniedem għall-ubbidjenza umli tar-rieda tal-Missier, nitolbu. R/.
2. Ipprovdi l-bżonnijiet tal-ħajja ta’ kuljum lil dawk li huma fil-ħtieġa, u
iddefendi d-drittijiet tal-ħaddiema u ta’ min jaqla’ ħobżu bl-għaraq ta’ ġbinu,
nitolbu. R/.
3. Imla bid-don tal-ferħ tal-Ispirtu lil dawk li ikkonsagraw ħajjithom għasservizz tiegħek, u agħtihom li jkunu għalliema ta’ talb għal ħuthom, nitolbu.
R/.
4. Agħti kuraġġ u faraġ lill-moribondi u lil dawk li waslu fi tmiem
ħajjithom, biex jifirħu xħin jiftakru li għandhom ismijiethom miktuba fissmewwiet għax għarfu dejjem iwettqu r-rieda tiegħek, nitolbu. R/.
5. Lilna li nġbarna għal din l-Ewkaristija, agħtina li naraw l-għeġubijiet
tiegħek f’ħajjitna u b’rikonoxxenza nroddu ħajr lill-Missier bil-ferħ talIspirtu li jgħammar fina, nitolbu. R/.
Ċel: Mulej Ġesù Kristu, inti mtlejt bil-ferħ tal-Ispirtu u nfexxejt tfaħħar lil
Missierek għax għarraf il-misteri tas-saltna lill-umli u ċ-ċkejknin. Agħtina li
nimtlew aħna wkoll b’dan il-ferħ li jiġi mis-smiegħ tal-Kelma tiegħek u
mill-isforz tagħna li ngħixu ta’ dixxipli tas-saltna tiegħek. Int li tgħix u
ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen.

TALBA TAL-FIDILI
IS-SEBA’ U GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA (Ċ)
Ċel: Quddiem l-aġir tal-bniedem Alla jagħmel ġudizzju skond il-qjies ta’
fidi ta’ kull bniedem. Hu l-bniedem ġust li jgħix bil-fidi, u Ġesù juri kif ilfidi għandha l-qawwa li tqanqal saħansitra l-muntanji. Nitolbu biex inkunu
mimlijin fidi u li naqdu lil Kristu bl-umiltà:
R/. Agħtina fidi biex naqduk, Mulej.
1. Bierek il-ħidma pastorali tal-ministri tal-Knisja, qawwi fihom id-don talIspirtu li rċevew f’jum l-ordinazzjoni tagħhom, u agħtihom kuraġġ biex
ibatu miegħek għall-Evanġelju, nitolbu. R/.
2. Ħu f’idejk il-kawża ta’ min hu sfruttat mill-vjolenza tal-prepotenti, u
tippermettix lill-mexxejja tal-ġnus li jibqgħu indifferenti quddiem loppressjoni tal-foqra, nitolbu. R/.
3. Għin lil kull min għandu vokazzjoni fil-kamp tas-saħħa u tal-edukazzjoni
biex jaqdi l-professjoni tiegħu fi spirtu ta’ servizz u mħabba, b’sens ta’
umiltà u attenzjoni partikulari għal min hu l-aktar fil-bżonn, nitolbu. R/.
4. Nissel ħniena u rispett lejn il-ħaddiema f’dawk li jipprovdu l-impiegi u flazjendi multinazzjonali, ħalli ma jħarsux lejhom biss bħala magni ta’
produzzjoni, nitolbu. R/.
5. Kattar fina l-fidi biex ikollna qawwa nemmnu li inti tbiddel kull
inġustizzja f’opportunità ta’ salvazzjoni, u agħtina li ngħixu fi spirtu ta’ qadi
umli bħal Kristu li ġie biex jaqdi u jagħti ħajtu b’fidwa għalina, nitolbu. R/.
Ċel: Missier, inti tismagħna jekk ikollna fidi fik imqar daqs żerriegħa talmustarda. Agħtina l-umiltà tal-qalb, biex nikkoperaw bil-qawwa tagħna
kollha fit-tkabbir tas-saltna tiegħek, u nagħrfu li aħna qaddejja li ma niswew
għal xejn, u li inti sejjaħtilna biex nuru l-kobor tal-imħabba tiegħek. Bi
Kristu Sidna. R/. Amen.

TALBA TAL-FIDILI
2 ta’ Ottubru
Tifkira tal-Anġli Kustodji Mqaddsa
Ċel: Inxandru l-glorja ta’ Alla li tiddi fl-Anġli tiegħu li jħarsuna, u li fihom
naraw it-tjieba bla tarf u l-kobor ta’ Alla biex inkunu kapaċi nħobbuh fuq ilħlejjaq kollha. Nitolbu u ngħidu:
R/. Ħarisna bl-anġli qaddisa tiegħek.
1. Iddefendi lill-Knisja tiegħek kontra l-qawwa ta’ Satana permezz tal-anġli
li jakkumpanjaw lill-ministri tagħha fix-xandir tal-Kelma u fil-qima li
jagħtik il-poplu nisrani, nitolbu. R/.
2. Ibgħat l-anġli ħarriesa tiegħek fuq dawk kollha li jivvjaġġaw fl-ajru, fl-art
u fil-baħar, u ħarishom mill-perikli naturali u mid-disrazzji li joħloq ilbniedem b’atti terroristiċi jew bin-nuqqas ta’ attenzjoni, nitolbu. R/.
3. Ipproteġi lit-tfal u t-teenagers tagħna permezz tal-anġli li
jakkumpanjawhom, l-aktar f’mumenti li fihom ikunu esposti għal perikli
morali għall-integrità u s-safa tal-qalb tagħhom, nitolbu. R/.
4. Lill-morda u lill-moribondi ibgħatilhom l-anġlu kustodju li jfarraġhom fittbatijiet tagħhom u jlestihom għal-laqgħa tagħhom miegħek, nitolbu. R/.
5. Għinna niftakru dejjem fil-preżenza tal-anġli ħarriesa tiegħek f’ħajjitna,
mhux biss biex nitolbuhom ibiegħduna mill-perikli, imma wkoll biex
iħarsuna mid-dnub u jwasslu quddiemek it-talb tagħna, nitolbu. R/.
Ċel: Mulej Alla, kbir u l-aktar għoli, quddiemek jinsabu qtajja’ bla għadd ta’
anġli li lejl u nhar jaqduk. Int bgħatt l-anġlu tiegħek biex iħares lill-poplu
tiegħek fil-mixja tiegħu fid-deżert. Ibgħat l-anġli ħarriesa tiegħek biex
iżommuna magħqudin ma’ Ibnek Ġesù b’qima ħierġa minn qalb safja. Bi
Kristu Sidna. R/. Amen.

