
TALBA TAL-FIDILI 
 

TNEJN TAS-27 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Ġesù jurina kif il-milja tal-liġi u l-profeti tinsab fil-ħniena u l-imħabba 
lejn il-proxxmu. Bħas-Samaritan it-tajjeb nitolbu li jkollna sentimenti ta’ 
ħniena lejn min naraw ibati, u nitolbu: 
R/. Għinna narawk preżenti f’min ibati, Mulej. 
 
1. Biex is-saċerdoti tal-Knisja tiegħek ikunu dejjem lesti li jdewwu l-ġerħat 
tad-dnub ta’ dawk kollha li jersqu għandhom jittallbu l-ħniena u l-maħfra ta’ 
Kristu, nitolbu. R/. 
 
2. Biex quddiem l-emerġenzi li jinqalgħu l-bnedemin iwarrbu kull differenza 
bejniethom u jaħdmu biex flimkien itaffu t-tbatija li hi riżultat tal-vjolenza u 
tal-inġustizzja, nitolbu. R/. 
 
3. Biex dawk li jaħdmu fil-volontarjat favur bnedmin li jsofru moħqrija, 
mard, ġuħ jew li huma mkeċċija minn pajjiżhom, isibu solidarjetà u 
għajnuna konkreta fil-qadi tal-missjoni prezzjuża tagħhom, nitolbu. R/. 
 
4. Biex inwarrbu minnha kull interess uman meta niġu biex naqdu lil Kristu 
fil-persuni li nqisuhom bħala barranin jew anke għedewwa tagħna, nitolbu. 
R/. 
 
5. Biex inrawwmu fina qalb twajba u ħanina, ħalli bħas-Samaritan it-tajjeb 
nilmħu lil ħutna abbandunati fil-ġenb tat-toroq ta’ ħajjitna u nieqfu 
ngħinuhom, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Mulej Ġesù, inti s-Samaritan it-tajjeb. F’ħajtek int għaddejt tagħmel il-
ġid u tfejjaq lil dawk li kienu lsira tal-ħażen. Ieqaf maġenb tant bnedemin li 
jbatu fil-ġisem u fl-ispirtu, u sawwab fuq il-ġrieħi tagħhom iż-żejt tal-faraġ u 
l-inbid tat-tama, ħalli l-lejl tat-tbatija jinfetaħ għad-dawl tal-ħajja tas-salib 
glorjuż tiegħek. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

TLIETA TAS-27 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Ġesù jfaħħar l-atteġġjamen ta’ dixxipli ta’ Marta, li servietu, u ta’ oħtha 
Marija, li qagħdet f’riġlejh tisma’ l-Kelma. Nitolbu biex aħna naqdu lil 
Kristu billi nagħtu prijorità lill-Kelma tiegħu u fl-istess ħin immiddu jdejna 
biex inservuh fil-foqra tiegħu: 
R/. Għallimna naqduk u nisimgħu kelmtek, Mulej. 
 
1. Għall-Knisja, biex f’riġlejn Ġesù tgħix b’kull kelma li toħroġ minn 
fommu, u taqdih bl-imħabba fil-persuna tal-foqra u l-imsejknin tad-dinja, 
nitolbu. R/. 
 
2. Għall-politiċi, biex jagħtu kas tal-miljuni ta’ bnedmin li jsofru l-ġuħ, u 
jifhmu li d-dmir tagħhom hu wieħed ta’ servizz u mhux ta’ predominju, u li 
l-valuri spiritwali għandhom prijorità fuq il-progress ekonomiku, nitolbu. R/. 
 
3. Għan-nisa fid-dinja kollha, biex filwaqt li jiġu rispettati d-drittijiet 
fundamentali tagħhom fil-kamp soċjali u professjonali, ma jitilfux id-don 
uniku tal-maternità u tal-ħlewwa fis-servizz ta’ mħabba, nitolbu. R/. 
 
4. Għar-reliġjużi nisa kontemplattivi, biex bħal Marija jitgħallmu l-valur tad-
dixxipulat fil-meditazzjoni tal-Kelma ta’ Ġesù, biex jitkattru fil-Knisja 
persuni li, bħal Marta, jikkonsagraw ħajjithom għas-servizz tal-fqajrin, 
nitolbu. R/. 
 
5. Għalina, biex nikkonvertu u nakkwistaw il-kuraġġ u l-fedeltà fix-xhieda 
tal-Evanġelju u fil-mixja tagħna wara Kristu li sejħilna għal warajh, nitolbu. 
R/. 
 
Ċel: Mulej Ġesù, fuq l-eżempju ta’ Marta u Marija ta’ Betanja, agħtina qalb 
ġeneruża u miftuħa biex tilqa’ kull Kelma li toħroġ minn fommok, u biex 
immiddu jdejna ħalli naqduk f’kull bniedem li jħabbat il-bieb ta’ darna 
jittallab l-imħabba u l-ħobż tagħna. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ 
dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

ERBGĦA TAS-27 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: Induru lejn Kristu bit-talba tad-dixxipli tiegħu, biex Hu jgħallimna kif 
induru lejn il-Missier tas-sema u nitolbuh skond il-forma tat-talb li wriena. 
Nitolbu: 
R/. Ġesù, għallimna nitolbu. 
 
 
1. Agħmel li l-Knisja tkun skola ta’ talb għal dawk kollha li jemmnu fik, u li 
t-talb ikun il-qafas tal-ħajja tal-ministri tiegħek u ta’ dawk li jikkonsagraw 
ħajjithom għax-xandir tas-saltna tiegħek, nitolbu. R/. 
 
2. La tħallix li l-isem tal-Missier tas-sema jkun imżeblaħ bid-dagħa, u ħares 
is-safa tal-fidi taż-żgħażagħ mill-qawwa satanika ta’ min jipprogramma l-
ħażen fuq il-mezzi ta’ komunikazzjoni, nitolbu. R/. 
 
3. Agħti l-ħobż ta’ kuljum lil min hu bil-ġuħ, nissel sentimenti ta’ ħniena u 
maħfra, u tħalliniex niġu abbandunati fit-tentazzjoni li ninsewk u ma 
naħdmux favur is-saltna ta’ Alla, nitolbu. R/. 
 
4. Ħares id-dritt tat-tfal tagħna li jiġu edukati b’mod Kristjan fl-iskejjel u 
ambjenti edukattivi oħrajn, u li jiġu rispettati l-valuri tat-talb pubbliku u tal-
wiri ta’ xbiehat qaddisa li jirriflettu l-fidi nisranija ta’ pajjiżna, nitolbu. R/. 
 
5. Għinna nevitaw kull iprokisija u mistħija quddiem ix-xhieda favur l-
Evanġelju, u għallimna niddedikaw ħin ta’ kwalità fil-familja biex 
ningħaqdu miegħek u mal-Missier fit-talb, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Mulej Ġesù Kristu, inti bgħattina l-Ispirtu tiegħek fi qlubna, li bih aħna 
ngħajjtu miegħek: “Abba! Missier!” Għallimna l-valur tat-talb skond il-
forma li urejtna, biex hekk insiru wlied adottivi tal-istess Missier. Int li tgħix 
u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

ĦAMIS TAS-27 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: It-tagħlim ta’ Ġesù dwar it-talb jirċievi spjegazzjoni fil-parabbola tal-
ħabib li jislef il-ħobż lil sieħbu wara li dan jitolbu b’insistenza. Nitolbu biex 
aħna nitgħallmu l-arti tat-talb, li biha ninsitu, fuq kollox, li nwettqu r-rieda 
tal-Missier f’ħajjitna: 
R/. Missier, nitolbuk id-don tal-Ispirtu s-Santu. 
 
1. Għin lill-Knisja biex tagħtik qima fl-ispirtu u l-verità, billi tiċċelebra bid-
dinjità l-liturġija u tgħallem lill-insara kif jitolbu skond ir-rieda tiegħek, 
nitolbu. R/. 
 
2. Warrab mid-dinja kull materjaliżmu li joħnoq il-veru bżonn ta’ għajxien 
spiritwali li għalih tixxennaq il-qalb ta’ kull bniedem, nitolbu. R/. 
 
3. Nissel fil-familji u l-ġirien sens ta’ solidarjetà, biex jgħinu lil xulxin anke 
b’atti ta’ karità, l-aktar quddiem sitwazzjonijiet ta’ faqar u problemi umani 
jew ta’ mard u anzjanità, nitolbu. R/. 
 
4. Bierek lit-tfal b’ġenituri li, filwaqt li jagħtuhom dak kollu li għandhom 
bżonn għas-saħħa u l-edukazzjoni tagħhom, ma jittraskurawx li 
jgħaddulhom il-valuri tal-ispirtu li jgħinuhom jikbru fid-dawl tal-fidi, 
nitolbu. R/. 
 
5. Għallimna nitolbu biex naqilgħu, infittxu biex insibu, inħabbtu biex 
jiftħulna, mhux billi ninsistu li jsir dak li rridu aħna, imma billi nintelqu 
b’determinazzjoni f’idejn ir-rieda qaddisa tal-Missier, li jagħtina d-don tal-
Ispirtu s-Santu kull meta nitolbuh, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Iftħilna moħħna u qalbna, Mulej, biex nilqgħu l-Kelma tiegħek, u 
nitgħallmu nitolbu kif imiss, ħalli b’hekk naqilgħu id-don tal-Ispirtu s-Santu 
li jissawwab fil-qlub ta’ dawk li jwettqu r-rieda tal-Missier li hu fis-
smewwiet. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen.  



TALBA TAL-FIDILI 
 

ĠIMGĦA TAS-27 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 
 
 
 
Ċel: In-nuqqas ta’ fidi fid-divinità ta’ Ġesù twassal għad-dnub kontra l-
Ispirtu s-Santu, frott l-ebusija tal-qalb u n-nuqqas ta’ fidi. Nitolbu biex aħna 
neħilsu minn kull ma jżommna bogħod milli nagħrfu fi Kristu l-Iben ta’ 
Alla, li ġie fid-dinja biex jirbaħ lix-xitan u jwasslilna s-saltna tal-imħabba: 
R/. Żommna magħqudin miegħek, Mulej. 
 
 
1. Għal dawk li fil-Knisja jaqdu l-ministeru ta’ rikonċiljazzjoni u fejqan 
spiritwali, biex jgħinu fil-bini tas-saltna ta’ Kristu billi jeħilsu lil min hu 
skjav tal-qawwa tax-xitan bil-ministeru tal-ħniena u l-fejqan, nitolbu. R/. 
 
2. Għal kull min ixerred u jeqred dak li Kristu jiżra’ bl-imħabba u l-ħniena, 
biex jikkonverti mill-għemejjel tad-dlam u jifhem li waslet is-saltna ta’ Alla, 
nitolbu. R/. 
 
3. Għal dawk li jħossuhom dgħajfa fil-fidi, jew li qatgħu qalbhom quddiem 
id-dnub tagħhom, biex jersqu bil-fiduċja lejn il-fejqan li Kristu joffri bil-
ministeru tal-maħfra u t-talb tal-Knisja, nitolbu. R/. 
 
4. Għal kull min isofri mill-jasar tad-dnub, jew inkella hu vittma tal-jasar tal-
iskrupli, biex iħoss il-ħlewwa tal-libertà tal-Ispirtu ta’ Kristu u jintelaq 
f’idejn il-ħniena tiegħu li ssalva, nitolbu. R/. 
 
5. Għalina, biex ma nkunux vittmi tan-nuqqas ta’ fidi, u biex inħallu lil 
Kristu jiġbidna għal wara l-madmad ħelu tal-liġi tal-imħabba li ġabilna fuq 
is-salib tiegħu, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Mulej Ġesù Kristu, inti ġejt biex tgħaqqad flimkien lil ulied li kienu 
xterrdu minħabba d-dnub tas-suppervja li ġarrhom fih ix-xitan. Eħlisna mill-
prinċep ta’ din id-dinja, u bil-qawwa tal-Ewkaristija għin lill-Knisja tiegħek 
biex temmen fik bħala Mulej u Kristu, l-uniku Feddej tal-bnedmin. Int li 
tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 



 
TALBA TAL-FIDILI 

 
SIBT TAS-27 ĠIMGĦA MATUL IS-SENA 

 
 
 
Ċel: L-hena tal-fqajrin li Ġesù jħabbar hi riservata għal dawk li, bħal Marija 
Ommu, jisimgħu l-Kelma ta’ Alla u jħarsuha f’ħajjithom. Nitolbu biex aħna 
nsiru dixxipli ta’ dan il-ferħ messjaniku: 
R/. Agħtina li nisimgħu l-Kelma tiegħek, Mulej. 
 
 
1. Bierek il-ħidma tal-Knisja li tilqa’ d-don tal-Kelma tiegħek u timxi warajk 
fil-ħarsien tal-liġi tal-ħelsien tal-Ispirtu tiegħek, nitolbu. R/. 
 
2. Għaqqad flimkien lill-popli u lir-razez tal-bnedmin, biex kulħadd jemmen 
li fik ma hemmx iżjed firdiet u mibegħda, imma biss il-bniedem ġdid 
maħluq biex ikun parti mill-poplu qaddis ta’ dawk li huma salvati, nitolbu. 
R/. 
 
3. Ħares bil-ħlewwa lill-ommijiet li b’tant għożża jilqgħu d-don tal-ħajja, bl-
interċessjoni ta’ Marija Ommok li reddgħetek u tatek lilna bħala ħuna u 
għallmitna nisimgħu l-Kelma tiegħek, nitolbu. R/. 
 
4. Imla’ bil-ferħ tiegħek lil min hu mnikket quddiem il-problemi tal-ħajja, 
biex jemmen li l-Kelma tiegħek kapaċi tbiddel kull niket f’hena u libertà tal-
ispirtu, nitolbu. R/. 
 
5. Għallimna l-valur tal-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek, biex inħossuna 
parti mill-familja tiegħek, magħmula minn kull min jisma’ kelmtek u 
jgħixha fil-verità, nitolbu. R/. 
 
Ċel: Mulej Ġesù, żomm idejk fuqna li nġbarna biex nisimgħu l-Kelma 
tiegħek u naqsmu flimkien il-ħobż tal-ulied fl-Ewkaristija. Agħtina l-fidi ta’ 
Ommok Marija li saret l-ewwel waħda fost id-dixxipli tiegħek, u l-ferħ li inti 
rfajt għal dawk li bħalha iħarsu r-rieda qaddisa tal-Missier li bgħatek. Int li 
tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

IT-TMIENJA U GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA 
(Ċ) 

 
 
Ċel: Fi triqtu lejn Ġerusalemm, Ġesù jfejjaq għaxar irġiel mil-lebbra, u 
jfaħħar ir-rikonoxxenza ta’ wieħed minnhom, li kien Samaritan. Nitolbu biex 
aħna nitgħallmu nirringrazzjaw lil Alla għad-drabi li fihom Hu jfejjaqna 
mill-mard spiritwali tagħna: 
R/. Għallimna nkunu rikonoxxenti lejk, Mulej. 
 
1. Agħti lill-ministri tal-Knisja l-grazzja li jixħtu ħarsa ta’ ħniena fuq dawk li 
huma morda fl-ispirtu, biex ifejjquhom mil-lebbra spiritwali bil-qawwa tal-
Kelma u tas-sagramenti, nitolbu. R/. 
 
2. Dawwal lill-mexxejja tal-ġnus biex jaħdmu flimkien ħalli jinqered il-mard 
li hu frott tal-miżerja u tal-faqar li fihom jgħixu miljuni ta’ bnedmin, nitolbu. 
R/. 
 
3. Bierek il-ħidma ta’ dawk li jaħdmu fil-qasam mediku, u speċjalment ta’ 
dawk li joffru s-servizzi tagħhom b’mod volontarju favur popli li huma foqra 
u li għadhom vittmi ta’ epidemiji u malnutrizzjoni, nitolbu. R/. 
 
4. Agħti kuraġġ u fejqan lil dawk li huma morda bil-lebbra, jew li jsofru 
minn mard li hu trażmess minn imġieba ta’ promiskwità sesswali, u 
agħtihom li jsibu għajnuna neċessarja għall-fejqan u għal imġieba dinjituża, 
nitolbu. R/. 
 
5. Għallimna nkunu rikonoxxenti lejk għal kull darba li tfejjaqna bil-qawwa 
ta’ Kristu, u agħtina li nżommu sħaħ fil-fedeltà tagħna lejn il-Kelma tiegħu, 
nitolbu. R/. 
 
Ċel:  O Alla, inti l-għajn tal-ħajja ta’ din id-dinja u tal-ħajja eterna. 
Tħalliniex infittxuk biss biex nitolbuk is-saħħa tal-ġisem, imma li bil-qawwa 
ta’ din l-Ewkaristija f’dan il-jum qaddis aħna nerġgħu lura lejk biex 
nirringrazjawk għad-don tal-fidi u tal-fejqan li nirċievu fil-Knisja li fiha inti 
twettaq is-salvazzjoni. Bi Kristu Sidna. R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

4 ta’ Ottubru 
SOLENNITÀ TA’ MISSIERNA SAN FRANĠISK, 

FUNDATUR TAT-TLIET ORDNIJIET 
 
 

Ċel: Jifirħu l-anġli u l-qaddisin fis-sema fis-solennità tal-fqajjar Missierna 
San Franġisk, li mexa wara Kristu fil-faqar u s-sempliċità evanġelika. 
Nitolbu biex aħna wkoll nifhmu l-misteri tas-saltna li Alla wera liċ-ċkejknin: 
R/. Agħtina l-ferħ tal-fqajrin tiegħek, Mulej. 
 
 
1. San Franġisk ġedded il-Knisja u kien bennej tagħha. Għin lill-Papa u l-
isqfijiet biex ikunu sinjal ta’ komunjoni li tibni fl-imħabba lil dawk kollha li 
huma immarkati bl-isem ta’ Ġesù, nitolbu. R/. 
 
2. San Franġisk ħabbar il-paċi lill-ħolqien kollu. Nissel fil-qlub tal-mexxejja 
tal-ġnus sentimenti ta’ paċi u ġustizzja, fil-ħarsien tad-dinjità tal-persuna 
umana u fil-kura tal-ħolqien li hu xbieha tas-sbuħija ta’ Alla, nitolbu. R/. 
 
3. San Franġisk mexa wara Ġesù b’qalb ħelwa u umli. Ħares lill-ulied 
spiritwali ta’ San Franġisk fil-fedeltà tagħhom lejn l-għamla ta’ ħajja 
evanġelika li ipprofessaw u fix-xhieda tagħhom favur Kristu, nitolbu. R/. 
 
4. San Franġisk ġie immarkat bis-sinjali tal-passjoni ta’ Kristu. Bierek lill-
morda u lil kull min ibati fil-ġisem jew fl-ispirtu, biex isib kuraġġ u tama fil-
qawwa ta’ Kristu li jfejjaq bil-ġrieħi qaddisa tiegħu, nitolbu. R/. 
 
5. San Franġisk kien juri qima speċjali lejn l-Ewkaristija. Agħti lilna li qed 
niċċelebraw bil-ferħ l-Ewkaristija f’jum il-festa tiegħu li nemmnu fi Kristu, 
veru Alla u veru bniedem, imwieled minn Marija Verġni, u preżenti fis-
sagrament tal-ħniena u l-imħabba, nitolbu. R/. 
 
Ċel: O Alla, għoli u glorjuż. Agħti lilna msejkna li nagħmlu dak li trid int, u 
li dejjem inħobbu r-rieda tiegħek, biex imnaddfin f’ruħna, imdawwlin 
f’moħħna u mħeġġin bin-nar tal-Ispirtu s-Santu, inkunu nistgħu nimxu fuq 
il-passi ta’ Ibnek Ġesù, kif uriena Missierna San Franġisk. Bi Kristu Sidna. 
R/. Amen. 



TALBA TAL-FIDILI 
 

7 ta’ Ottubru 
Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tar-Rużarju 

 
 

Ċel: F’din it-tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tar-Rużarju, induru lejn 
Kristu Binha biex, magħqudin magħha fil-misteri tal-ħajja tiegħu, aħna 
niksbu l-frott tas-salvazzjoni u r-rebħa fuq l-għadu ta’ ruħna. Nitolbu: 
R/. Ġesù, Bin Marija Verġni, ismagħna. 
 
 
1. Għin lill-Knisja tiegħek biex tingħaqad miegħek fil-misteri tas-salvazzjoni 
permezz tal-qawwa tat-talb, kif il-komunità tal-Appostli ingħaqdet fit-talb 
ma’ Marija fl-istennija tad-don tal-Ispirtu s-Santu, nitolbu. R/. 
 
2. Ipproteġi lid-dinja minn kull mibegħda lejn il-valuri spiritwali awtentiċi, u 
minn kull firda u vjolenza li tinqeda bir-reliġjon għal skopijiet li jbaxxu d-
dinjità umana, nitolbu. R/. 
 
3. Nissel fil-morda u f’min ibati sentimenti ta’ fidi fil-qawwa tat-talba tar-
Rużarju, li biha huma jieħdu sehem fil-misteri tal-ħajja tiegħek u ta’ Ommok 
Marija, nitolbu. R/. 
 
4. Bierek lill-pellegrini li jmorru jitolbu f’santwarji Marjani mifruxin mad-
dinja, u agħtihom il-kuraġġ tal-qawwa spiritwali biex jikkonvertu u jemmnu 
fl-Evanġelju bl-interċessjoni ta’ Marija, kenn tal-midinbin, nitolbu. R/. 
 
5. Għallimna napprezzaw il-valur tal-meditazzjoni ta’ kuljum tal-misteri tar-
Rużarju, biex ma’ Marija nifirħu fl-Inkarnazzjoni tiegħek, nieqfu bla biża 
taħt is-salib tiegħek, u nxandru l-glorja tal-qawmien u tad-don tal-Ispirtu 
tiegħek, nitolbu. R/. 
 
 
Ċel: Mulej Ġesù Kristu, wassalna għall-ferħ tal-miġja tiegħek fil-faqar tal-
umanità tagħna, naddafna bid-demm tal-Passjoni fejjieda tiegħek, u imliena 
bid-dawl tal-glorja tal-qawmien, biex ngħixu ma’ Marija l-misteri tal-fidwa 
tagħna u nimtlew bl-Ispirtu tal-qdusija li fih għandna r-rahan tal-ħajja vera. 
Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Amen. 


