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Talb fid-Dar 
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2020 

DJOĊESI TA’ GĦAWDEX 



It-Tnejn 7 ta’ Diċembru 

San Ambroġ, Isqof ta’ Milan  

 

 

Il-familja tinġabar madwar is-siġra tal-Milied, 

li tfakkar fis-siġra tal-Għeden fejn il-bniedem dineb, 

u fl-għuda tas-Salib fejn Ġesù salvana. 

 

Ġenitur Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 

 

KANT 

 

 Ejja, Divin Messija, 

 l-għajnejn u l-qlub jixxennqu l-jum 

 li fih tidhrilna l-ħniena 

 u Adam mill-mewt iqum. 

 

  Feddej ħanin, la tiddawwarx, 

 arana lkoll mid-dawl neqsin, 

 għall-għawġ bla qies fid-dlam mexjin. 

 

 Ejja, Divin Messija, 

 l-għajnejn u l-qlub jixxennqu l-jum 

 li fih tidhrilna l-ħniena 

 u Adam mill-mewt iqum. 

 

 

 



QARI MILL-ISKRITTURA 

 

Mill-Vanġelu skont San Mattew (6:21,24d)  

Il-Mulej jgħid: 

Fejn hemm it-teżor tiegħek, 

hemm tinsab qalbek ukoll. 

Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus. 

 

TALBA 

 

Kulħadd ĠESÙ, int tajjeb, 

 u fit-tjieba tiegħek tagħtina rigali tajbin. 

 Imma t-tlellix ta’ din id-dinja għamiena:  

 fittixna teżori oħra, ridna affarijiet oħra; 

 u qisniehom aktar importanti minnek, 

 u aktar importanti minn xulxin. 

 Ħsibna li se jagħmluna kuntenti, 

 imma bqajna b’togħma morra. 

 U sadattant, infridna minn xulxin, 

 kull wieħed bil-fissazzjoni tiegħu. 

 Ejja, Salvatur ħanin. 

 Iġborna madwarek, l-uniku Alla tagħna. 

 

Ġenitur Ejjew nitolbu t-talba li għallimna Ġesù: 

Kulħadd Missierna... 

 

 

Ġenitur Il-Mulej iberikna u jħarisna. 

 Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 



It-Tlieta 8 ta’ Diċembru 

It-Tnissil bla tebgħa ta’ Marija   

 

 

Il-familja tinġabar madwar is-siġra tal-Milied, 

li tfakkar fis-siġra tal-Għeden fejn il-bniedem dineb, 

u fl-għuda tas-Salib fejn Ġesù salvana. 

 

Ġenitur Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 

 

KANT 

 

 Ejja, Divin Messija, 

 l-għajnejn u l-qlub jixxennqu l-jum 

 li fih tidhrilna l-ħniena 

 u Adam mill-mewt iqum. 

 

  Feddej ħanin, la tiddawwarx, 

 arana lkoll mid-dawl neqsin, 

 għall-għawġ bla qies fid-dlam mexjin. 

 

 Ejja, Divin Messija, 

 l-għajnejn u l-qlub jixxennqu l-jum 

 li fih tidhrilna l-ħniena 

 u Adam mill-mewt iqum. 

 

 

 



QARI MILL-ISKRITTURA 

 

Mill-Ktieb tal-Ġenesi (3:9-10)  

[Wara li Adam kiel mis-siġra] 

il-Mulej Alla sejjaħ lil Adam u staqsieh: “Fejn int?” 

U dak wieġeb: “Smajt ħossok fil-ġnien u bżajt 

għax jien għeri, u nħbejt.” 

 

TALBA 

 

Kulħadd ĠESÙ, int m’intix tal-biża’, 

 għax ma tridx ħlief il-ġid tagħna. 

 Imma x-Xitan daħak bina 

 u daħħlilna f’moħħna ħsieb ħażin: 

 ma bqajniex nafdawk, 

 gergirna, għax issuspettajna 

 li hemm xi ħaġa li ma tridx tagħtihielna, 

 irrabjajna għalik, 

 għax ħsibna li int ma jimpurtakx minna. 

 Ejja, Salvatur ħanin. 

 Saffilna l-ħarsa tagħna, 

 ħa naraw ċar kemm tħobbna. 

 

Ġenitur Ejjew nitolbu t-talba 

 li għallimna Ġesù: 

Kulħadd Missierna... 

 

Ġenitur Il-Mulej iberikna u jħarisna. 

 Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 



L-Erbgħa 9 ta’ Diċembru 

 

 

 

Il-familja tinġabar madwar is-siġra tal-Milied, 

li tfakkar fis-siġra tal-Għeden fejn il-bniedem dineb, 

u fl-għuda tas-Salib fejn Ġesù salvana. 

 

Ġenitur Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 

 

KANT 

 

 Ejja, Divin Messija, 

 l-għajnejn u l-qlub jixxennqu l-jum 

 li fih tidhrilna l-ħniena 

 u Adam mill-mewt iqum. 

 

  Feddej ħanin, la tiddawwarx, 

 arana lkoll mid-dawl neqsin, 

 għall-għawġ bla qies fid-dlam mexjin. 

 

 Ejja, Divin Messija, 

 l-għajnejn u l-qlub jixxennqu l-jum 

 li fih tidhrilna l-ħniena 

 u Adam mill-mewt iqum. 

 

 

 



QARI MILL-ISKRITTURA 

 

Mill-Vanġelu skont San Mattew (15:7-8) 

Il-Mulej jgħid: 

Uċuħ b’oħra, sewwa ħabbar Iżaija fuqkom meta qal: 

Dan il-poplu bix-xufftejn biss jagħtini ġieħ, 

imma qalbhom hija ’l bogħod minni. 

 

TALBA 

 

Kulħadd ĠESÙ, agħtina li nkunu sinċieri miegħek: 

 int diġà tafna tajjeb, u tħobbna ħafna. 

 Aħna tlabna, veru, 

 imma mbagħad għamilna li ridna; 

 smajna minnek, 

 imma sakemm kien jaqblilna biss. 

 U anki ma’ xulxin, urejna wiċċ b’ieħor, 

 għedna kliem b’ieħor, gdibna. 

 Ejja, Salvatur ħanin. 

 Agħmel li neħduk bis-serjetà, 

 lilek li ħabbejtna sa fuq is-salib. 

 

Ġenitur Ejjew nitolbu t-talba li għallimna Ġesù: 

Kulħadd Missierna... 

 

 

Ġenitur Il-Mulej iberikna u jħarisna. 

 Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 



Il-Ħamis 10 ta’ Diċembru 

 

 

 

Il-familja tinġabar madwar is-siġra tal-Milied, 

li tfakkar fis-siġra tal-Għeden fejn il-bniedem dineb, 

u fl-għuda tas-Salib fejn Ġesù salvana. 

 

Ġenitur Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 

 

KANT 

 

 Ejja, Divin Messija, 

 l-għajnejn u l-qlub jixxennqu l-jum 

 li fih tidhrilna l-ħniena 

 u Adam mill-mewt iqum. 

 

  Feddej ħanin, la tiddawwarx, 

 arana lkoll mid-dawl neqsin, 

 għall-għawġ bla qies fid-dlam mexjin. 

 

 Ejja, Divin Messija, 

 l-għajnejn u l-qlub jixxennqu l-jum 

 li fih tidhrilna l-ħniena 

 u Adam mill-mewt iqum. 

 

 

 



QARI MILL-ISKRITTURA 
 

Mill-Vanġelu skont San Ġwann (13:34)  

Il-Mulej jgħid: 

Nagħtikom kmandament ġdid: 

li tħobbu lil xulxin. 

Bħalma ħabbejtkom jien, 

hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. 
 

TALBA 
 

Kulħadd ĠESÙ, int tridna nħobbu lil xulxin 

 bl-istess imħabba li biha ħabbejtna int. 

 Aħna, imma, aktar ħsibna fina nfusna  

 milli fl-oħrajn. 

 Drajna lil xulxin, u ma fraħniex b’xulxin, 

 ma bkejniex ma’ xulxin, 

 ma ndunajniex bil-bżonnijiet ta’ xulxin, 

 u meta ndunajna mhux dejjem tajna kas. 

 U meta xi ħadd naqasna, 

 domna wisq bil-geddum, 

 domna wisq biex ħfirna. 

 Ejja, Salvatur ħanin. 

 Eħlisna mill-egoiżmu tagħna, 

 biex inħobbu mill-ġdid lil xulxin. 
 

Ġenitur Ejjew nitolbu t-talba li għallimna Ġesù: 

Kulħadd Missierna... 
 

Ġenitur Il-Mulej iberikna u jħarisna. 

 Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 



Il-Ġimgħa 11 ta’ Diċembru 

 

 

 

Il-familja tinġabar madwar is-siġra tal-Milied, 

li tfakkar fis-siġra tal-Għeden fejn il-bniedem dineb, 

u fl-għuda tas-Salib fejn Ġesù salvana. 

 

Ġenitur Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 
 

KANT 
 

 Ejja, Divin Messija, 

 l-għajnejn u l-qlub jixxennqu l-jum 

 li fih tidhrilna l-ħniena 

 u Adam mill-mewt iqum. 
 

  Feddej ħanin, la tiddawwarx, 

 arana lkoll mid-dawl neqsin, 

 għall-għawġ bla qies fid-dlam mexjin. 
 

 Ejja, Divin Messija, 

 l-għajnejn u l-qlub jixxennqu l-jum 

 li fih tidhrilna l-ħniena 

 u Adam mill-mewt iqum. 

 

 

 

 



QARI MILL-ISKRITTURA 

 

Mit-Tieni Ittra ta’ S. Pawl lit-Tessalonkin (3:11)  

Aħna smajna li hemm xi wħud fostkom 

li qegħdin jitgħażżnu: 

mhumiex jaħdmu, imma qed jinħlew fix-xejn. 

 

TALBA 

 

Kulħadd ĠESÙ, int sirt bniedem bħalna, 

 u bħalna tgħallimt, ħdimt u batejt. 

 Xi drabi, id-dmirijiet tagħna ta’ kuljum 

 rajniehom żejda, ma kellniex aptithom, 

 U m’għamilnihomx biżżejjed bir-reqqa. 

 Ħlejna l-ħin: għamilna kollox, 

 barra dak li kellna nagħmlu. 

 Stennejna ħlas tajjeb, 

 stennejna riżultat tajjeb, 

 imma mingħajr l-isforz tagħna. 

 Ejja, Salvatur ħanin. 

 Agħtina ħeġġa ġdida, 

 int li tajtna missjoni sabiħa f’did-dinja. 

 

Ġenitur Ejjew nitolbu t-talba li għallimna Ġesù: 

Kulħadd Missierna... 

 

 

Ġenitur Il-Mulej iberikna u jħarisna. 

 Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 



Is-Sibt 12 ta’ Diċembru 

 

 

 

Il-familja tinġabar madwar is-siġra tal-Milied, 

li tfakkar fis-siġra tal-Għeden fejn il-bniedem dineb, 

u fl-għuda tas-Salib fejn Ġesù salvana. 

 

Ġenitur Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 

 

KANT 

 

 Ejja, Divin Messija, 

 l-għajnejn u l-qlub jixxennqu l-jum 

 li fih tidhrilna l-ħniena 

 u Adam mill-mewt iqum. 

 

  Feddej ħanin, la tiddawwarx, 

 arana lkoll mid-dawl neqsin, 

 għall-għawġ bla qies fid-dlam mexjin. 

 

 Ejja, Divin Messija, 

 l-għajnejn u l-qlub jixxennqu l-jum 

 li fih tidhrilna l-ħniena 

 u Adam mill-mewt iqum. 

 

 

 



QARI MILL-ISKRITTURA 

 

Mill-Vanġelu skont San Mattew (9:12-13)  

Il-Mulej jgħid: 

It-tabib ma jeħtiġuhx dawk li huma f’saħħithom, 

iżda l-morda... 

mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ, iżda lill-midinbin. 

 

TALBA 

 

Kulħadd ĠESÙ, meta nindunaw kemm dnibna, 

 ninfixlu, inħossuna ħatja, 

 inħossuna li ma niswew għal xejn, 

 inħossuna ġġudikati u mwarrbin. 

 Imma int ġejt fid-dinja għalina l-midinbin, 

 biex taħfrilna, terġa’ tagħtina d-dinjità, 

 u tqajjimna mill-ġdid fuq saqajna. 

 Agħtina l-grazzja tal-indiema sinċiera, 

 ilqa’, fi ħnientek, l-istqarrija ta’ ħtijietna. 

 Ejja, Salvatur ħanin. 

 Ikollok ħniena minna, 

 morda li neħtieġu l-fejqan tiegħek. 

 

Ġenitur Ejjew nitolbu t-talba li għallimna Ġesù: 

Kulħadd Missierna... 

 

 

Ġenitur Il-Mulej iberikna u jħarisna. 

 Fl-isem tal-Missier u tal-Iben 

 u tal-Ispirtu s-Santu. 

Kulħadd Ammen. 


