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GĦAJNUNA GĦAĊ‑ĊELEBRAZZJONI TAL‑QUDDIESA 

NHAR IL‑JUM DINJI GĦAT‑TALB GĦALL‑VOKAZZJONIJIET 

 

(iċ-Ċelebrant jista’ juża dan il-kliem jew ieħor jixbħu) 

 

Ħsieb qabel il‑Quddiesa 

Illum, ir‑raba’ Ħadd tal‑Għid, il‑Knisja tiċċelebra l‑Jum Dinji għat‑Talb 

għall‑Vokazzjonijiet.  

 

Is‑saċerdoti u r‑reliġjużi huma msejħa b’mod partikolari biex bħal Ġesù, 

ir‑Ragħaj it‑Tajjeb, jagħtu ħajjithom għall‑poplu li ġie afdat f’idejhom.  

 

Nitolbu b’mod speċjali llum għal aktar vokazzjonijiet, speċjalment 

mill‑parroċċa tagħna, biex il‑Mulej jagħti kuraġġ lil dawk iż‑żgħażagħ li 

qed iħossu din is‑sejħa u jirrispondu għaliha b’ġenerożità. 
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Invokazzjonijiet għall-Att Penitenzjali 

Mulej, Inti afdajtna biex inkomplu l-ħidma tax-xandir tal-aħbar it-tajba. 

Aħfrilna ta’ kemm wassalna lilna nfusna u mhux lilek. Mulej ħniena. 

͏℟ .  Mulej ħniena. 

 

Mulej, Inti għażilt lis-saċerdoti u r-reliġjużi biex jaqdu lill‑poplu tiegħek 

f’kull żmien; aħfrilna ta’ kemm-il darba nitgħażżnu u ninjoraw il-fiduċja 

tiegħek. Kristu ħniena 

.͏℟ .  Kristu ħniena. 

 

Mulej, inti ssejjaħ lil xi wħud biex iħallu kollox u jimxu warajk billi jagħtu 

ħajjithom għalik; aħfrilna ta’ kemm-il darba għalaqna qalbna għas-sejħa 

għall-għotja sħiħa b’imħabba. Mulej ħniena 

.͏℟ .  Mulej ħniena. 

 

Talbiet tal‑Fidili 

Il-Mulej hu r-Ragħaj it-Tajjeb li jħobb in-ngħaġ tiegħu u jagħti ħajtu 

għalihom. F’dan il-jum nitolbuh jgħinna nkunu bħalu billi nwieġbu għs-

sejħat li jagħmlilna u nagħmlu dejjem dak li jrid minna Hu. 

 

1.  Għall-Papa Franġisku, għall-isqfijiet kollha, għas-saċerdoti, 

reliġjużi u lajċi biex jaqdu lill-poplu tiegħek b’ferħ u ma jaqtgħu 

qalbhom qatt ixandruk partikolarment fejn inti l-inqas magħruf. 

Nitolbu. 

 ℟ . Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

2.  Għal dawk kollha li qed iħejju ruħhom għas-saċerdozju biex 

ikollhom il-qawwa u l-ġenerożità jirrispondu għas-sejħa li qed 

iwieġbu għaliha u għal dawk li huma reponsabbli mill-

formazzjoni tagħhom. Nitolbu.  
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 ℟ . Ismagħna nitolbuk Mulej. 

  

3.  Għall-ġenituri, biex b’ħajjithom u bl-eżempju tagħhom, iħeġġu lil 

uliedhom iwieġbu għal dak li trid minnhom Inti. Nitolbu  

 ℟ . Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

4.  Għaż-żgħażagħ tal-parroċċa tagħna, speċjalment għal dawk li qed 

issejjaħ għas-saċerdozju u l-ħajja reliġjuża biex timliehom b’ferħ u 

U b’imħabba biex iwieġbu b’ġenrożità għas-sejħa tiegħek. Nitolbu. 

 ℟ . Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

5.  Għas-saċerdoti u reliġjużi li f’dawn iż-żminijiet partikulari qed 

jaqdu l-ministeru tagħhom fl-isptarijiet tagħna biex huma jwasslu 

l-faraġ u l-fejqan tiegħek lil ħutna morda. Nitolbu.  

 ℟ . Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

6. Għas-saċerdoti li mietu fl-aħħar xhur waqt li kienu qed jaqduk 

f’ħutna morda. Agħtihom il-mistrieħ ta’ dejjem. Agħmel li l-għotja 

sħiħa tagħhom tħeġġeġ vokazzjonijiet ġodda. Nitolbu.  

 ℟ . Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Mulej, inti qatt ma tħalli lill-Knisja nieqsa minn rgħajja li jaqdu l-poplu 

tiegħek bi mħabba. Ilqa’, nitolbuk, dawn it-talbiet tagħna sabiex dawk li  

ssejjaħ għal warajk, ikollhom il-qawwa u l-ħeġġa li jagħtu ħajjithom 

għalik fil-poplu tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen. 
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Talba għall-Vokazzjonijiet 

Mulej, Missier ta’ Sidna Ġesù Kristu, li qal li l‑ħsad huwa kbir iżda l-

ħaddiema huma ftit, nitolbuk li tibgħat aktar ħaddiema għall-ħsad 

tiegħek. Agħmel li ż-żgħażagħ tagħna jkunu dejjem iktar ġenerużi għas-

sejħa tiegħek. Imla’ lill-ġenituri bil-fidi, bl-imħabba u bl-ispirtu ta’ 

sagrifiċċju, biex joffru lil uliedhom għas-servizz tiegħek u jifirħu meta xi 

ħadd minnhom ikun imsejjaħ għall-ħajja kkonsagrata lilek. B’Ibnek Ġesù 

Kristu Sidna. Ammen.  



7 
 

QUDDIESA GĦALL-VOKAZZJONIJIET SAĊERDOTALI 

(Tista’ tintuża matul il-ġimgħa) 

 

Antifona tal-Introjtu 

Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu:  

Itolbu lil Sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. 

    (Mt. 9, 38) 

 

Kolletta 

Nitolbu. 

O Alla, li pprovdejt rgħajja għall-poplu tiegħek, 

sawwab fil-Knisja tiegħek l-ispirtu tal-pjetà u tal-qawwa,  

biex irawwem ministri xierqa tal-artali tiegħek 

u jqajjem difensuri qalbiena u twajba tal-Evanġelju tiegħek. 

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla,  

u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu,  

għal dejjem ta’ dejjem. 

 

Talba fuq l-Offerti 

Fit-tjieba tiegħek, Mulej, ilqa’ t-talb u l-offerti tal-poplu tiegħek, 

biex l-amministraturi tal-misteri tiegħek jikbru dejjem fil-għadd 

u jibqgħu sħaħ sal-aħħar fi mħabbtek.  Bi Kristu Sidna. 

 

Antifona tat-Tqarbin 

B’dan naslu biex nagħrfu x’inhi l-imħabba: li Kristu ta ħajtu għalina.  

Aħna wkoll għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa.  (1 Ġw. 3, 16) 
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Talba wara t-Tqarbin 

Nitolbu. 

Tmajtna, Mulej, bil-ħobż tas-sema;  

agħmel li b’dan is-sagrament tal-imħabba,  

iż-żerriegħa li inti xxerred bil-kotra  

fil-għalqa tal-Knisja tiegħek,  

tikber u tagħti l-frott,  

billi ħafna jagħżlu għalihom infushom ix-xorti  

li jaqduk fl-aħwa kollha.  

Bi Kristu Sidna. 
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TALB GĦALL-VOKAZZJONIJIET 

 

Żjieda mal-Preċi tat-Tifħir tas-Sbiħ il-Jum (T) u l-Għasar (Għ) 

 

 

Il-Ħadd 

Għ I    Mulej, Int li minn fuq is-Salib tajtna lil Ommok Marija: 

 - agħmel li tkun hi l-Omm ta’ dawk kollha li Int qed issejjaħ 

huma u jagħrfu s-sejħa li qed tgħamlilhom. 

 

T   Missier Qaddis, int ridt li permezz ta’ Ibnek iġġib is-salvazzjoni 

għall-bnedmin kollha:  

  - imla’ bil-kuraġġ lil dawk li qed issejjaħ biex ikunu saċerdoti u 

missjunarji, biex bl-“iva” tagħhom, ħafna nies isibu t-triq għas-

salvazzjoni. 

 

Għ II    Mulej Ġesù, li trabbejt fi ħdan il-Familja ta’ Nażaret:  

  - agħmel li l-familji tagħna jkunu benniena ta’ vokazzjonijiet 

saċerdotali u reliġjużi. 

 

It-Tnejn 

T   Missier Qaddis, int tgħallimna t-Triq tal-Ħajja permezz ta’ Ibnek 

Ġesù:  

 - agħmel li l-membri kollha tal-knisja jagħrfu jgħixu s-sejħa 

partikolari li inti tagħmillhom għall-ġid ta’ l-istess knisja. 
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Għ   Mulej Ġesù, int għażilt bnedmin dgħajfa biex ikunu dejjem fil-

preżenza tiegħek u jaqdu f’ismek:  

 - agħti l-kuraġġ meħtieġ lil dawk iż-żgħażagħ li qegħdin 

jisimgħu s-sejħa tiegħek sabiex jirrispondu għaliha bil-qalb. 

 

It-Tlieta 

T   Missier qaddis, int bgħatt il-profeti biex imexxu lill-poplu 

tiegħek, u fil-milja taż-żmien bgħattilna lil Ibnek:  

  - ibgħatilna illum rgħajja biex imexxu l-poplu tiegħek fit-

triq tas-sewwa. 

 

Għ   Mulej Ġesù, li kont tgħaddi ħin twil f’intimità mal-Missier:  

 - agħmel li ż-żgħażagħ jikbru f’din l-intimità miegħek filwaqt li 

jiskopru s-sejħa tiegħek għalihom. 

 

L-Erbgħa 

T   O Alla Missier, li bgħatt lil Ibnek fuq l-art biex iwassal il-Kelma 

tiegħek:  

 - sejjaħ persuni biex ikomplu dan il-ministeru fid-dinja tagħna. 

 

Għ   Kristu, inti għoġbok tagħni l-ġżejjer tagħna bil-preżenza u l-

ministeru ta’ ħafna saċerdoti qaddisa fosthom is-saċerdot San 

Ġorġ Preca:  

 - agħmel li x-xhieda tas-saċerdoti u tas-seminaristi tqanqal 

vokazzjonijiet ġodda. 
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Il-Ħamis 

T   O Alla Missier, itfa’ ħarstek fuq it-tfal u ċ-ċkejknin:  

 - agħmel li minn età ċkejkna jkunu ffurmati biex ifittxu r-rieda 

tiegħek. 

 

Għ  Mulej Ġesù, int bqajt magħna fl-Ewkaristija:  

 - agħmel li aktar żgħażagħ joffru lilhom infushom biex jaqduk 

fl-oħrajn. 

 

Il-Ġimgħa 

T   Alla Missier, int tiġborna flimkien fil-Knisja tiegħek:  

 - agħmel li l-għaqdiet tagħna jkunu mixtla ta’ vokazzjonijiet 

ġodda. 

 

Għ  Mulej Ġesù, li ġibtilna l-paċi permezz tad-demm tiegħek 

imxerred fuq is-salib:  

 - agħżel ħafna saċerdoti minn fost il-poplu tiegħek li jwasslu l-

maħfra tiegħek lil dawk li tbiegħdu minnek. 

 

Is-Sibt 

T   O Alla Missier, bħalma int sejjaħt lil Marija, nitolbuk issejjaħ 

aktar żgħażagħ ġenerużi:  

 - li bħal Marija jwieġbu bl-“iva” tagħhom għas-sejħa li qed 

tagħmlilhom. 
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INTENZJONIJIET VOKAZZJONALI  

GĦAL WAQT IT-TALBA TAR-RUŻARJU 

 

Il-Misteri tal-Ferħ 

1. It-Tħabbira ta’ l-Anġlu - Nitolbu lil Marija biex ħafna żgħażagħ iwieġbu 

b’ġenerożita għas-sejħa li qiegħed jagħmlilhom Alla.  

2. Il-Viżitazzjoni - Nitolbu lil Marija biex il-familja tagħna tkun sors ta’ 

vokazzjonijiet awtentiċi. 

3. It-Twelid ta’ Ġesù - Nitolbu lil Marija għas-saċerdoti u l-persuni 

kkonsagrati li ddedikaw ħajjithom għall-bżonnijiet ta’ ħuthom. 

4. Il-Preżentazzjoni fit-Tempju - Nitolbu lil Marija biex il-ġenituri 

jrawwmu, jirrispettaw u jiggwidaw lil uliedhom li jista’ jkun li 

qegħdin iħossuhom imsejħa għall-ħajja saċerdotali.  

5. Is-Sejba ta’ Ġesù fit-Tempju - Nitolbu lil Marija sabiex it-tfal jiġu 

rrispettati u mogħtija formazzjoni reliġjuża.  

 

Il-Misteri tad-Dawl 

1. Il-Magħmudija ta’ Ġesù - Nitolbu sabiex l-insara kollha jsiru iktar konxji 

tas-sejħa li ħadu fil-magħmudija, dik li jwasslu l-Aħbar t-Tajba lill-

oħrajn. 

2. It-Tieġ ta’ Kana - Nitolbu sabiex il-ġenituri jgħixu s-sejħa tagħhom taż-

żwieġ u jinkoraġġixxu ’l uliedhom biex jkunu miftuħa għas-sejħa 

ta’ Ġesù. 
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3. It-Tħabbira tas-Saltna ta’ Alla - Nitolbu sabiex il-Mulej jibgħat iktar 

saċerdoti, reliġjużi u lajċi kkonsagrati qaddisa biex ixandru l-Bxara 

t-Tajba tas-Saltna. 

4. It-Trasfigurazzjoni - Nitolbu sabiex ikollna l-grazzja li ngħixu ħajjitna 

bil-ħarsa tagħna ffissata fuq il-ħwejjeġ tas-sema. 

5. It-Twaqqif tal-Ewkaristija - Nitolbu għal iktar saċerdoti qaddisa sabiex 

il-poplu ta’ Alla ma jonqsu qatt id-don tal-Ewkaristija.  

 

Il-Misteri tat-Tbatija 

1. L-Agunija fil-Ġnien - Nitolbu lil Marija sabiex is-saċerdoti jagħrfu 

jħarsu lejn il-valur tat-tbatija fil-ħajja tagħhom meta jgħaqqduha 

mat-tbatija ta’ Ġesù. 

2. Il-Flaġellazzjoni - Nitolbu lil Marija sabiex is-saċerdoti jħossu                       

l-preżenza ta’ Ġesù f’mumenti ta’ dwejjaq u qtiegħ il-qalb. 

3. L-Inkurunazzjoni bix-Xewk - Nitolbu lil Marija sabiex is-saċerdoti u 

dawk kollha li ddedikaw ħajjithom għall-missjoni ta’ Ġesù jkunu 

fidili lejn Kristu u lejn il-Knisja. 

4. Ġesù jerfa’ s-Salib - Nitolbu lil Marija, l-Omm tagħna, sabiex dawk iż-

żgħażagħ li jridu jkunu dixxipli ta’ Ġesù jkollhom il-kuraġġ li 

jerfgħu s-salib u jimxu warajh. 

5. It-Tislib u l-Mewt ta’ Ġesù - Nitolbu lil Marija sabiex id-dixxipli kollha 

ta’ Ġesù fil-ħajja tagħhom ikunu xhieda tal-Misteru tal-Għid.  
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Il-Misteri tal-Glorja 

1. Il-Qawmien mill-Mewt - Nitolbu lil Marija sabiex is-saċerdoti u                         

r-reliġjużi jkabbru fihom il-ferħ tal-konsagrazzjoni tagħhom u 

jagħrfu f’Ġesù Rxoxt l-għan tal-ħajja tagħhom. 

2. It-Tlugħ fis-Sema - Nitolbu lil Marija sabiex tkun ta’ kuraġġ għal ħafna 

persuni ġenerużi biex jagħżlu b’entużjażmu li jimxu wara Ġesù. 

3. L-Inżul tal-Ispirtu s-Santu - Nitolbu lil Marija sabiex tidħol għalina 

quddiem Alla biex jibgħat ħafna Appostli li, mimlijin bl-Ispirtu ta’ 

Alla, jkunu jistgħu jwasslu l-Bxara t-Tajba lill-ġnus kollha. 

4. It-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija - Nitolbu lil Marija sabiex tkun ma’ dawk 

kollha li qegħdin iħejju ruħhom għas-saċerdozju u l-ħajja 

kkonsagrata. 

5. L-Inkurunazzjoni ta’ Marija bħala Reġina tas-Sema u tal-Art - Nitolbu 

lil Marija sabiex l-insara kollha jikkommettu ruħhom li jgħixu           

s-sejħa universali għall-qdusija.  
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ADORAZZJONI B’TALB GĦALL-VOKAZZJONIJIET 

 

INNU 

Ħobż tas-Smewwiet (Iktus Nru. 228) 

Quddiemek hawn miġbura, 

Flimkien, Ġesù, nqimuk. 

Arana lkoll madwarek: 

Int taf kemm inħobbuk! 

 

℟ . Ħallina nibqgħu miegħek 

Ħa ntuk kull ħajr u ġieħ. 

Int l-hena, id-dawl, it-tama, 

Il-għaxqa u l-mistrieħ. 

 

Magħluq ġot-tabernaklu 

Kull ħin aħna nsibuk. 

O! X’ferħ inħossu f’qalbna 

Kull darba li nżuruk! ℟ . 

 

Iġbidna lejk xħin niġu 

Quddiemek f’dan is-skiet 

Biex nilqgħu ġo sidirna 

Ilkoll Ħobż is-smewwiet! ℟ . 

 

Att ta’ Preżenza 

Mulej, ninsabu hawn illejla għax nixtiequ nqattgħu ftit ħin fil‑kumpanija 

tiegħek. Wara kollox aħna tiegħek. Qegħdin hawn għax nemmnu u 

nħossu fil‑qalb tagħna li inti tħobbna u li ma nistgħux ngħixu ħajja vera 

mingħajr imħabbtek. Ninsabu quddiemek għax nafu li huwa biss 
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għandek li qalbna ssib mistrieħ. Nitolbuk Mulej, taċċettana kif ninsabu 

bħalissa. 

 

Mulej, int wegħedtna li ħa tibqa’ dejjem tagħti lill‑Knisja rgħajja skont 

qalbek. Bil‑fidi nafu li din il‑wegħda mhux ħa tmur lura minnha. Hawn 

illejla, filwaqt li nafdaw fil‑qawwa tal‑Ispirtu s‑Santu, li jaħdem fil‑Knisja, 

nitolbu li tagħżel saċerdoti minn fost il‑poplu tiegħek ħalli jaqduk billi 

jiddedikaw ħajjithom kollha fis‑servizz tal‑oħrajn. 

 

Mument Qasir ta’ Skiet 

 

Att ta’ Tifħir 

Mulej filwaqt li nkomplu npoġġu din it‑talba fi ħdanek, bil‑qawwa 

tal‑Ispirtu tiegħek nagħrfu li kull ma hu tajjeb ġej minnek. Għalhekk 

b’mod mill‑iktar sempliċi rridu nfaħħruk u nroddulek ħajr! 

 

Salm 100 

℟ . Għax twajjeb il‑Mulej, għal dejjem it‑tjieba tiegħu. 

 

Għajtu bil‑ferħ lill‑Mulej, 

nies kollha tal‑art, 

aqdu bil‑ferħ lill‑Mulej, 

idħlu quddiemu b’għana ferrieħi. ℟ . 

 

Kunu afu li l‑Mulej hu Alla, 

hu ħalaqna, u aħna tiegħu, 

aħna l‑poplu tiegħu 

u n‑nagħaġ tal‑mergħa tiegħu. ℟ . 
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Idħlu b’għana ta’ ħajr mill‑bibien tiegħu, 

bit‑tifħir fil‑btieħi tat‑tempju tiegħu; 

roddulu ħajr u bierku ismu! ℟ . 

 

Għax twajjeb il‑Mulej, 

għal dejjem it‑tjieba tiegħu; 

minn żmien għal żmien il‑fedeltà tiegħu. ℟ . 

 

Talba ta’ Tifħir 

Ħallina nkomplu bit‑tifħir tagħna lilek, Mulej, permezz ta’ din it‑talba. 

Inwieġbu b’mod responsorjali billi nkantaw:  

 

℟ . Laudate omnes gentes.  

 (Faħħru lill-Mulej, intom ġnus kollha) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lbb-kaurSW0 

 

Infaħħruk Mulej għax bil‑kelma tiegħek saru s‑smewwiet u l‑art, Għax 

bl‑Ispirtu tiegħek tajtna l‑ħajja u sawwartna xbieha tiegħek. 

Nirringrazzjawk talli għamiltna bnedmin liberi 

għax tafdana. Għal dan infaħħruk! ℟ . 

 

Inroddulek ħajr għax tajtna lil Ibnek, Li offra lilU nnifsu fuq is‑salib 

għalina. Nagħtuk tifħir għax bil‑grazzja tiegħek int salvajtna. B’Ibnek u 

f’Ibnek inti tkompli ssejħilna biex inħobbuk iżjed ħalli wara din il‑ħajja 

ngħixu għal dejjem miegħek. Għal dan infaħħruk! ℟ . 

 

Infaħħruk Mulej għax int fl‑għerf tiegħek waqqaft il‑Knisja, bħala 

preżenza tal‑imħabba tiegħek fuq l‑art. Nagħtuk tifħir għax permezz 

https://www.youtube.com/watch?v=lbb-kaurSW0
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tal‑Knisja inti tmantnina bil‑Kelma iegħek, ħajja u qawwija. Permezz 

tal‑Knisja inti tħejji mejda għalina fl‑Ewkaristija fejn tagħtina l‑ħobż 

tal‑ħajja. Għal dan infaħħruk! ℟ . 

 

Infaħħruk Mulej għad‑don tas‑saċerdozju fil‑Knisja tiegħek. Inti qatt ma 

tehda tagħżel rgħajja biex jirgħu l‑merħla tiegħek u jieħdu ħsiebna. 

Jakkumpanjawna billi jxandru l‑Aħbar it‑Tajba, jamministraw 

is‑sagramenti u jwasslulna l‑ħniena tiegħek. Infaħħruk tal‑ġid kollu li 

tagħmel magħna permezz tas‑saċerdoti. Għal dan infaħħruk! ℟ . 

 

Mument ta’ Skiet 

 

Qari mill‑Evanġelju skont San Mark  (1, 16‑20) 

 

Waqt li kien għaddej ma’ xatt il‑baħar tal‑Galilija, Ġesù lemaħ lil Xmun u 

’l ħuh Indrì qegħdin ikalaw ix‑xbiek fil-baħar, għax kienu sajjieda. U Ġesù 

qalilhom: ”“Ejjew warajja, u nagħmel minnkom sajjieda tal‑bnedmin.” U 

minnufih telqu x‑xbiek, u marru warajh. Wara li mexa ftit ieħor ra lil 

Ġakbu ta’ Żebedew u lil ħuh Ġwanni fid‑dgħajsa qegħdin isewwu 

x‑xbiek, u minnufih sejħilhom. U huma telqu lil missierhom Żebedew 

fid‑dgħajsa mal‑lavranti, u marru warajh. 

 

Il‑Kelma tal‑Mulej 

℟ . Tifħir lilek Kristu 

 

 

Ħsieb 

Mulej dan l‑episodju li ġara fuq ix‑xatt tal‑baħar tal‑Galilija jfakkarna li 

aħna lkoll imsejħin għall‑imħabba. Sejħa, li ngħidu x’ngħidu, li nfittxu 

kemm infittxu raġunijiet għaliha, m’għamilhielna ħadd ħliefek Mulej. 
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Kull sejħa, kull vokazzjoni ġejja minnek. Inti ma tieqafx issejjaħ lil kull 

wieħed u waħda minna għall‑imħabba fil‑ħajja kollha tagħna, anzi inti 

stess għedtilna li qabel ma ssawwarna fil‑ġuf inti diġà kont sejjaħtilna. 

Mulej, kif nindunaw minn din is‑silta tal‑Evanġelju, il‑vokazzjoni hi ġrajja 

li sseħħ bejnek u bejn il‑bniedem u li ma tistax titfisser bil‑kliem. Kull sejħa 

nisranija hi ġrajja li sseħħ billi int issejjaħ u l‑bniedem iwieġbek lura 

bl‑imħabba. Dan kollu jidher b’mod partikulari fis‑sejħa li int, Mulej, 

għamilt lil dawn id‑dixxipli. Sejħa differenti minn oħrajn – sejħa biex 

ikunu ministri fi ħdan il‑poplu li int tħobb. 

 

U għalkemm m’għadniex narawk għaddej fostna bħal ma kienu jarawk 

in‑nies li għext magħhom elfejn sena ilu int għadek tistieden żgħażagħ 

fil‑qalb tagħhom biex tagħmilhom sajjieda tal‑bnedmin. Għadek tagħżel 

żgħażagħ ordinarji…għadek issejjaħ żgħażagħ fil‑ħajja ta’ kuljum 

tagħhom, waqt ix‑xogħol jew iż‑żmien tal‑istudji tagħhom, permezz ta’ xi 

esperjenza jew xi kelma minn xi ħadd, u tgħidilhom: «Ejjew warajja». 

Għadek issejħilhom biex jiġu warajk u jgħixu tant qrib tiegħek.  

 

Tagħmlilhom sejħa biex iweġbuk, iweġbuk billi jidħlu f’intimità miegħek 

biex isiru jafuk, biex jagħrfu x’inhi x‑xewqa tiegħek għall‑bnedmin. 

Konvinti li huma mhu se jitilfu xejn anzi konvinti li meta jwieġbu 

għas‑sejħa tiegħek inti tagħtihom kollox huma jaċċettaw li jiġu warajk. 

Għar‑rigal tas‑sejħa li tagħmlilhom, għax iħobbuk huma jwieġbu bir‑rigal 

tal‑offerta tagħhom infushom. 

 

Permezz tal‑Ordni Sagri int tikkonsagrahom għalik u peress li int 

imħabba Mulej, ma żżomhomx għalik imma terġa’ tibgħathom fid‑dinja 

biex ikunu sajjieda tal‑bnedmin. Tibgħathom biex ikunu qaddejja qalb 

il‑merħla tagħhom, biex jinterċedu għaliha u b’hekk ikomplu jibnu 

s‑Saltna tiegħek. 
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Mument Qasir ta’ Skiet 

 

Innu 

Imxi warajja 

Kliem u mużika: Patri Karm Debattista mssp 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zM0A7fCqoWc 

 

Ħalli d-dinja tibqa’ sejra fi triqtha 

Tigri wara ħolma vojta bla ferħ 

Ħalli ‘l dawk li jridu jimxu warajha 

Bit-toqol tad-dnub mingħajr serħ 

Għaliex lilek ħajja oħra ħejjejtlek 

Imxi warajja, jum wara jum 

 

℟ . Iva ejja u imxi warajja 

Kun ir-ragħaj tan-ngħaġ mitlufin 

Ejja kun il-musbieħ fuq l-imnara 

Kun il-melħ li ma jaqtax maż-żmien 

 

Ħalli l-bniedem jara fik tama ġdida 

ta’ ħajja oħra lil hemm minn din l-art 

Ħalli l-bniedem jara fik il-ferħ safi 

ta’ l-imħabba li b’ħajtek xandart 

Għaliex lilek ħajja oħra ħejjejtlek 

Imxi warajja, jum wara jum. ℟ . 

 

Ejja warajja, illum. Ejja warajja, illum, illum 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zM0A7fCqoWc
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Ħsieb 

Mulej, fiż‑żmien tiegħek fuq l‑art, int stess għedtilna biex nitolbu lil Sid 

il‑ħsad jibgħat dawn il‑ħaddiema. Dan ifisser li aħna, bil‑ħila tagħna biss 

ma nistgħux nipproduċu vokazzjonijiet saċerdotali. Għedtilna li 

l‑vokazzjonijiet jiġu mill‑qalb tiegħek. Imma biex din is‑sejħa tasal fil‑qalb 

taż‑żgħażagħ għandha bżonn il‑koperazzjoni tagħna. 

 

Għalkemm int Alla int tixtieq it‑talb tagħna. Jekk ikunu bnedmin ta’ talb 

aħna nixegħlu dawl fil‑qlub ta’ oħrajn, ta’ żgħażagħ biex jgħidu: “iva” 

lilek Mulej. U int żgur li mhux se tonqos tagħmel il‑parti tiegħek u taċċetta 

l‑“iva” tagħhom. Għalhekk nitolbuk għal iktar vokazzjonijiet saċerdotali. 

 

Mument Qasir ta’ Skiet 

 

Talbiet ta’ Interċessjoni 

Mulej, mimlijin tama fil‑Kelma tiegħek inressqulek dan it‑talb konvinti li 

int tismagħna u tagħtina dak li għandna bżonn. Inkantaw flimkien wara 

kull talba:  

℟ . Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Nafdaw f’idejk Mulej, il‑Knisja li int stess waqqaft u li għadek tmexxi, 

sabiex tqaddisha. Nafdaw f’idejk lill‑Papa Franġisku biex bħala ragħaj 

ikompli jirgħa l‑Knisja tiegħek bil‑għaqal u bl‑imħabba. Nitolbu. ℟ . 

 

Agħti l‑għajnuna lill‑Isqfijiet, lis‑saċerdoti u lid‑djakni, lil dawk li huma 

kkonsagrati, u lilna l‑imgħammdin kollha, sabiex inwettqu bil‑fedeltà 

l‑missjoni tagħna għas‑servizz 

tal‑Evanġelju. Nitolbu. ℟ . 
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Kompli sawwab l‑Ispirtu tiegħek fuq s‑seminaristi u dawk kollha li qed 

iħejju ruħhom għas‑saċerdozju ministerjali u għall‑ħajja kkonsagrata biex 

ikomplu jgħixu b’mod ħaj il‑Kelma tiegħek u jkunu sinjal tal‑imħabba 

tiegħek fost il‑bnedemin. Nitolbu. ℟ . 

 

Mulej, int li ridt li Ibnek jitrabba fi ħdan il‑familja ta’ Nażaret, xerred 

il‑kotra tal‑grazzja u l‑barka tiegħek fuq il‑familji kollha, saħħaħhom 

bl‑imħabba tiegħek u agħmel li jinbtu fihom vokazzjonijiet saċerdotali, 

reliġjużi u missjunarji. Nitolbu. ℟ . 

 

Missier, itfa’ ħarstek fuq it‑tfal u ż‑żgħażagħ kollha. Imlihom bil‑kuraġġ 

sabiex bħal Marija jkunu ġenerużi u ma jibżgħux iwieġbu “iva” 

għas‑sejħa li inti qiegħed tagħmlilhom. Nitolbu. ℟ . 

 

Mulej, Int li għedt li l‑ħsad huwa kbir iżda l‑ħaddiema huma ftit, kompli 

ibgħat ħaddiema fil‑għalqa tiegħek sabiex il‑Kelma tiegħek tasal sa truf 

l‑art u ħafna nies isibu t‑triq li twassalhom għandek. Nitolbu. ℟ . 

 

Mument Qasir ta’ Skiet 
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Innu 

Dal-misteru, għarkupptejna, 

Ejjew mela naduraw 

U quddiem ir-riti ġodda 

Suriet qodma jispiċċaw; 

Bit-twemmin ġo qalbna nħossu 

Dak li s-sensi le jaraw. 

 

Lill-Missier inroddu, u ’l Iben 

B’qalbna kollha kull tifħir, 

Lejhom mat-tberik ta’ qalbna, 

Imħabbitna ’l fuq ittir; 

Lill-Ispirtu li ġej minnhom 

Ħajr ukoll, xejn inqas kbir. Ammen. 

 

 

 

Nitolbu 

O Alla, 

li f’dan is-Sagrament tal-għaġeb 

ħallejtilna t-tifkira tal-Passjoni tiegħek: 

agħtina, nitolbuk, 

li nqimu l-misteru tal-Ġisem u d-Demm tiegħek 

hekk li nħossu fina bla heda 

dak li rebbħitilna l-fidwa tiegħek. 

Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem 
 

℟ . Ammen. 
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Ikun imbierek Alla. 

Imbierek l-Isem Imqaddes tiegħu. 

Imbierek Ġesù Kristu, veru Alla u veru bniedem. 

Imbierek l-Isem ta’ Ġesù. 

Imbierek l-Qalb Imqaddsa tiegħu. 

Imbierek id-Demm għażiż tiegħu. 

Imbierek Ġesù fis-Santissimu Sagrament tal-artal. 

Imbierek l-Ispirtu s-Santu Paraklitu. 

Imbierek l-kbira Omm Alla Marija Santissima. 

Imbierek l-Imqaddsa u Immakulata Kunċizzjoni tagħha. 

Imbierek it-tlugħ glorjuż tagħha fis-sema. 

Imbierek l-isem ta’ Marija Verġni u Omm. 

Imbierek San Ġużepp għarus kasstissimu tagħha. 

Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. 

 

SALM 116 

 

Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha, *  

 sebbħuh, popli kollha! 
 

Għax kbira hi t-tjieba tiegħu magħna, * 

 il-fedeltà tal-Mulej tibqa’ għal dejjem.  
 

Glorja lill-Missier u lill-Iben *  

 u lill-Ispirtu s-Santu. 
 

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem *  

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
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Titkanta r-Regina Cœli.  

Regina caeli, laetare, alleluia; 

Quia quem meruisti portare, alleluia, 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia: 

Ora pro nobis Deum, alleluia. 
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TALB IEĦOR GĦALL-VOKAZZJONIJIET 

 

Talba tal-Papa San Ġwanni Pawlu II għall-Vokazzjonijiet 

Mulej Ġesù, inti r-Ragħaj it-Tajjeb: bierek il-parroċċi tagħna b’għadd kbir 

ta’ saċerdoti, djakni, reliġjużi rġiel u nisa, lajċi u missjunarji, skont il-

ħtiġijiet tad-dinja kollha li int tant tħobb u trid li ssalva. 

 

B’mod speċjali nafdawlek il-familja tagħna, agħtiha l-ispirtu tal-ewwel 

Insara, biex inkunu lkoll ċenaklu ta’ talb, aħna u nilqgħu bl-imħabba l-

Ispirtu Qaddis tiegħek u d-doni tiegħu. 

 

Għin lir-rgħajja tagħna u lil dawk li kkonsagrawlek ħajjithom. Mexxi lil 

dawk li wieġbu bil-qalb għas-sejħa tiegħek u qegħdin iħejju ruħhom biex 

jirċievu l-Ordni Sagri jew jagħmlu l-professjoni reliġjuża. 

 

Ħares bi mħabba lejn tant żgħażagħ b’ħafna dispożizzjonijiet tajba u 

sejħilhom biex jiġu warajk. Għinhom jifhmu li fik biss jistgħu jilħqu l-milja 

tagħhom. 

 

Nitolbu għalhekk l-interċessjoni qawwija ta’ Marija, Omm u Xbieha tal-

vokazzjonijiet kollha: qawwi, nitolbuk, il-fidi tagħna, żguri li l-Missier 

jagħtina dak li int ridtna nitolbu. Ammen 
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Talba għall-vokazzjonijiet 

Alla Missier imħeġġin mill-kmand ta’ Ibnek Ġesù Itolbu lil Sid il-ħsad 

biex jibgħat ħaddiema fil-ħsad tiegħu, nitolbuk biex tagħżel minn fostna 

l-insara, qassisin li jkunu rgħajja veri tal-poplu ta’ Alla, reliġjużi li jkunu 

xhieda tal-imħabba tiegħek, u missjunarji li jwasslu l-Aħbar it-Tajba mad-

dinja kollha. 

 

Għin liż-żgħażagħ li int issejjaħ għal saċerdoti u reliġjużi biex iwieġbu 

għal din is-sejħa b’rieda qawwija u b’ġenerożità kbira. Agħmel li jkunu 

ħafna dawk li jagħrfu s-sinjali taż-żminijiet u jifhmu l-bżonn ta’ aktar 

saċerdoti u reliġjużi mad-dinja kollha. 

 

Nitolbuk Alla Missier biex tagħti l-għajnuna tiegħek lill-ġenituri li minn 

fost uliedhom tagħżel lil xi ħadd għal warajk u agħmel li jgħinu il-

vokazzjoni ta’ wliedhom. 

 

Marija, Omm il-Knisja, nitolbuk għall-qdusija tas-saċerdoti u tar-reliġjużi. 

Ammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


