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Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara 
 

18-25 ta’ Jannar 2010 
 
 
 

“Intom xhud ta’ dan” 
(Lq 24,28) 

 
 
 

Test bibliku: Lq 24,1-53 
 
 
 

Għajnuna 
għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa ta’ kuljum 
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L-EWWEL JUM: it-Tnejn 18 ta’ Jannar 
 
Suġġett: Nagħtu xhieda billi niċċelebraw il-ħajja 
 
Qari bibliku: 
Ġen 1,1.26-31 U Alla ħares lejn kull ma għamel u ra li kollox kien 

tajjeb ħafna. 
Salm 104 (103),1-24 Kemm huma kbar l-għemejjel tiegħek, Mulej! 
1 Kor 15,12-20 Jekk ma hemmx qawmien tal-mejtin, anqas Kristu 

ma qam mill-imwiet. 
Lq 24,1-6 “L-għala qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin lil min hu 

ħaj?” 
 
Talba tal-fidili 
 
Għeżież, kull ġurnata tal-ħajja tagħna hi grazzja ta’ Alla, okkażjoni 
mogħtija lilna biex nagħmlu t-tajjeb u nibnu s-Saltna tiegħu. Insejħu l-
Missier li hu fis-smewwiet biex jagħti lil kull wieħed u waħda minna l-
grazzja li nimxu fit-triqat tiegħu. 
 

Nitolbu flimkien u ngħidu: Agħtina l-ħajja tiegħek, Mulej. 
 

- Għall-Knisja mqaddsa, biex permezz tal-fidi tagħti tkun xhud ta’ 
Alla tal-ħajja, u tgħix bħala komunità tal-Għid. Nitolbu. 

 
- Għall-bnedmin kollha ta’ żminijietna, biex, immexxijin mill-Ispirtu 

s-Santu, jagħrfu fi Kristu l-għajn tal-ħajja l-ġdida u jilqgħu l-kelma 
tiegħu biex jgħixu l-ferħ ta’ l-aqwa tama umana. Nitolbu. 

 
- Għall-awtoritajiet ċivili, biex ipoġġu l-ġdi tal-bniedem, maħluq 

xbieha ta’ Alla, fiċ-ċentru tal-għażliet tagħhom, u jippromovu l-
kollaborazzjoni bejn il-popli. Nitolbu. 

 
- Għalina lkoll hawn miġbura, biex is-sehem li nieħdu fil-ġisem u d-

demm ta’ Kristu jgħinna npoġġu l-ħajja tagħna fis-servizz tal-aħwa. 
Nitolbu. 

 
O Alla, li f’Ġesù Kristu mejjet u rxuxtat għas-salvazzjoni tagħna, 

tajtna l-akar don, agħtina li s-sehem tagħna fl-ewkaristija jkun sinjal u 
sehem minn issa fil-ħajja eterna ta’ għaqda u mħabba li int ħejjejtilna. 
Bi Kristu Sidna. Amen. 
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IT-TIENI JUM: it-Tlieta 19 ta’ Jannar 
 
Suġġett: Nagħtu xhieda billi naqsmu l-esperjenza ta’ ħajjitna 
 
Qari bibliku: 
Ġer 1,4-8 Int tmur kull fejn nibagħtek. 
Salm 98 (97),1-9 Għannu lill-Mulej għanja ġdida! 
Atti 14,21-23 Kullimkien kienu jagħmlu l-qalb lid-dixxipli. 
Lq 24,3-17a “X'intom tgħidu bejnietkom intom u miexja? » 
 
Talba tal-fidili 
 
Għeżież, ejjew nitolbu lil Alla, li jgħarrafna r-rieda tiegħu permezz tal-
ġrajjiet misterjużi tal-istorja, biex il-bnedmin kollha jagħrfu l-pjan 
tiegħu ta’ mħabba u jaħdmu għall-fidwa tad-dinja. 
 

Nitolbu flimkien u ngħidu: Dawwal il-ħajja tagħna, Mulej. 
 

- Għall-poplu ta’ Alla, biex ikun għall-bnedmin kollha l-frott bikri 
tal-fidwa, żerriegħa ta’ għaqda u ta’ tama. Nitolbu. 

 
- Għall-Insara kollha, biex permezz tal-għajxien sinċier tal-vanġelu, 

jgħinu biex jaqa’ kull ħajt li jifred il-bnedmin minħabba r-razza, il-
kulur tal-ġilda, il-ġid materjali, il-kultura, biex il-bnedmin kollha 
jħossuhom familja waħda kbira. Nitolbu. 

 
- Għal dawk kollha li jemmnu fi Kristu, biex fil-ħajja tagħhom ta’ 

kuljum jagħrfu s-sinjali tal-preżenza ta’ Alla. Nitolbu. 
 

- Għalina lkoll hawn miġbura, biex hawn fl-art jirnexxielna nagħrfu 
lil Alla bl-għajnejn tal-fidi, biex inkunu nistgħu nitgħaxxqu bih wiċċ 
imb’wiċċ fis-sema. Nitolbu. 

 
O Alla Missier, li laqqamtna fi Kristu Ibnek, msallab u rxuxtat, agħtina 

li nxandru l-għemejjel tiegħek tal-fidwa ma’ kull min niltaqgħu miegħu. 
Bi Kristu Sidna. Amen. 
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IT-TIELET JUM: l-Erbgħa 20 ta’ Jannar 
 
Suġġett: Nagħtu xhieda b’konvinzjoni 
 
Qari bibliku: 
1 Sam 3,1-10 Tkellem, Mulej, għax il-qaddej tiegħek qiegħed 

jisma’. 
Salm 23 (22),1-6 Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi. 
Atti 8,26-40 Filippu beda jxandarlu l-Evanġelju ta' Ġesù. 
Lq 24,13-19 Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma 

setgħux jagħrfuh. 
 
Talba tal-fidili 
 
Għeżież, permezz tal-Magħmudija, fit-tjubija tiegħu l-Missier daħħalna 
fil-pjan tiegħu tas-salvazzjoni. Nitolbuh biex jgħinna naqraw il-ġrajjiet 
ta’ kuljum fid-dawl tal-provvidenza tiegħu. 
 

Nitolbu flimkien u ngħidu: Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

- Għall-Knisja mqaddsa, biex tħabbar lill-bnedmin ta’ żminijietna li 
ma nistgħux nibnu dinja ġusta jekk ma nqegħduhiex fuq il-blata li 
hu Kristu, l-bniedem perfett u Iben Alla. Nitolbu. 

 
- Għall-bnedmin kollha tad-dinja, biex imdawlin mill-għerf tal-

Ispirtu, jagħrfu f’Ġesù Kristu l-mibgħut tal-Missier, u jissieħbu fil-
Knisja waħda. Nitolbu. 

 
- Għal dawk kollha li jbatu minħabba l-vjolenza u l-oppressjoni, biex 

ikun mogħti lilhom id-dritt li jibnu l-futur tagħhom b’dinjità sħiħa u 
ugwaljanza, skont il-pjan ta’ Alla. Nitolbu. 

 
- Għalina lkoll miġbura f’ġemgħa waħda, biex, b’impenn sħiħ u 

ġeneruż, ineddu l-għaqda tagħna ma’ Kristu, u nqegħduh fiċ-ċentru 
ta’ ħajjitna. Nitolbu. 

 
Ibgħat, Mulej, l-Ispirtu tiegħek tal-verità, biex il-kelma ta’ Ibnek 

tikkonverti l-qlub tagħna u ġġedded l-ħajja tagħna. Bi Kristu Sidna. 
Amen. 
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IR-RABA’ JUM: il-Ħamis 21 ta’ Jannar 
 
Suġġett: Nagħtu xhieda billi niċċelebraw il-fidi li rċevejna 
 
Qari bibliku: 
Dew 6,3-9 Il-Mulej hu Alla tagħna, il-Mulej waħdu hu Alla! 
Salm 34 (33),1-23 Infaħħar ’il-Mulej tul ħajti kollha. 
Atti 4,32-35 Il-kotra kbira ta’ dawk li emmnu kienu qalb waħda 

u ruħ waħda. 
Lq 24,17-21 Aħna konna nittamaw... 
 
Talba tal-fidili 
 
Għeżież, imdawlin mill-fidi, mfarrġin bit-tama u mħeġġa bl-imħabba, 
inressqu lill-Mulej it-talbiet tagħna. 
 

Nitolbu flimkien u ngħidu: Kabbar il-fidi tagħna, Mulej. 
 

- Għall-Knisja mqaddsa, biex twettaq b’kuraġġ il-missjoni salvifika 
tagħha u biex tkun strument profetiku ħalli twassal id-dawl tal-fidi 
fid-dinja tal-lum, bil-għatx għas-sens tal-ħajja, tal-verita u tla-
imħabba vera. Nitolbu. 

 
- Għall-bnedmin kollha tad-dinja, mkissra u mħawda bil-vjolenza u 

bil-gwerer, biex permezz tal-Ispirtu s-Santu jħossuhom ulied il-
Missier tas-sema u aħwa fi Kristu. Nitolbu. 

 
- Għal dawk li huma mtaqqla minn problemi ta’ fidi u ta’ morali, 

biex jiltaqgħu ma Nsara awtentiċi li mhux biss jgħinuhom b’mod 
konkret imma jressquhom ukoll lejn Dak li hu biss jista’ jagħti l-
paċi vera tal-qalb. Nitolbu. 

 
- Għalina lkoll miġbura f’ġemgħa waħda, biex fid-diffikultajiet tal-

ħajja nagħrfu nqegħidu t-tama tagħna f’Alla u nkunu attenti għas-
sinjali tal-preżenza ta’ Alla fid-dinja. Nitolbu. 

 
Mulej, Alla tagħna, li turi lilek innifsek u tinħeba fis-sinjali tal-misteru 

tiegħek, qawwi l-fidi tagħna biex nagħrfuk preżenti fil-Knisja u f’ħutna l-
bnedmin. Bi Kristu Sidna. Amen. 
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IL-ĦAMES JUM: il-Ġimgħa 22 ta’ Jannar 
 
Suġġett: Nagħtu xhieda fit-tbatija 
 
Qari bibliku: 
Is 50,5-9 Il-Mulej hu miegħi, hu jħarisni. 
Salm 124 (123),1-8 L-għajnuna tagħna mill-Mulej. 
Rum 8,35-39 L-imħabba ta’ Alla ldehret fi Kristu Ġesù. 
Lq 24,25-27 Ġesù beda jfissrilhom kull ma kien hemm fuqu fl-

Iskrittura. 
 
Talba tal-fidili 
 
Għeżież, il-ħajja tal-bniedem fuq l-art fiha kemm il-ferħ kif ukoll it-
tbatija, il-daħk u l-biki. Imma aħna qegħdin infittxu ferħ mingħajr 
dellijiet, qegħdin infittxu mħabba li ma tintemmx. It-talba tagħna 
nerfgħuha lejn il-Missier tas-sema u l-art biex nittallbu faraġ u barka. 
 

Nitolbu flimkien u ngħidu: Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

- Għall-Knisja mqaddsa, biex ma tibżax iġġorr is-sehem tagħha fit-
tbatija biex tkun tista’ tixhed għal Kristu u tgħin fis-salvazzjoni tal-
bnedmin. Nitolbu. 

 
- Għal dawk kollha li jinsabu għaddejjin mit-tbatija u l-provi tal-

ħajja, biex iħossu l-imħabba tal-Missier u l-preżenza kollha faraġ 
tal-Ispirtu ta’ Kristu. Nitolbu. 

 
- Għall-Insara ppersegwitati minħabba l-fidi, u għal dawk li 

jippersegwitawhom, biex lilhom ukoll tasal il-ħniena ta’ Alla. 
Nitolbu. 

 
- Għalina lkoll miġbura f’ġemgħa waħda, biex dawk fostna li 

għaddejjin minn mumenti ta’ tbatija jsibu l-konfort tas-solidarjetà 
u tal-imħabba fraterna tagħna. Nitolbu. 

 
Agħtina, Missier li tista’ kollox, li nitgħallmu nimxu wara Kristu fit-triq 

tas-salib, biex inkunu nistgħu nissieħbu miegħu ukoll fil-glorja. Bi Kristu 
Sidna. Amen. 
 



 7 

IS-SITT JUM: is-Sibt 23 ta’ Jannar 
 
Suġġett: Nagħtu xhieda b’fedeltà lejn il-Kelma t’Alla 
 
Qari bibliku: 
Is 50,5-9 Hekk ukoll jiġri minn kelmti: hija toħroġ minn 

fommi, u ma terġax lura vojta. 
Salm 119 (118),17-40 Iftaħli għajnejja, biex nara l-għeġubijiet tal-liġi 

tiegħek. 
2 Tim 3,14-17 L-Iskrittura kollha hija mnebbħa minn Alla. 
Lq 24,28-35 Ġesù jfisser l-Iskrittura lid-dixxipli tiegħu. 
 
 
Talba tal-fidili 
 
Għeżież, il-Mulej hu Alla ta’ tjubija u sabar, idum biex jagħdab u kollu 
mogħdrija. B’fiduċja kbira nressqu quddiemu t-talbiet tagħna. 
 

Nitolbu flimkien u ngħidu: Ejja sabiex tgħinna, Mulej. 
 

- Għall-Knisja mqaddsa, biex tgħix fl-għaqda u biex tagħraf tirbaħ it-
tensjonijiet fil-verità u fl-imħabba. Nitolbu. 

 
- Għall-Insara li jħossuhom tilfu t-triq, biex isibu min 

jakkumpanjahom fil-mixja inċerta tagħhom ħalli jagħrfu fil-Knisja 
l-preżenza tal-Ispirtu s-Santu li jaħlaq u jmexxi kollox. Nitolbu. 

 
- Għal dawk kollha li jemmnu fi Kristu,  biex f’Alla jsibu l-għajnuna 

ħalli, f’atteġġjament ta’ konfront seren u djalogu reċiproku, jirbħu 
d-differenzi ta’ ħsieb, ta’ sensibiltà u ta’ formazzjoni. Nitolbu. 

 
- Għalina lkoll miġbura f’ġemgħa waħda, biex ngħixu l-Vanġelu fil-

ħajja ta’ kuljum, billi nibqgħu sħaħ fis-smigħ tal-Kelma ta’ Alla, 
fit-talb u fl-imħabba fraterna. Nitolbu. 

 
Mulej, għin lill-Knisja tiegħek biex tgħix fil-fedeltà u fl-imħabba, 

b’għajnejha miftuħa biex tagħraf is-sinjali taż-żminijiet u b’qalb attenta 
lejn uliedha l-aktar fil-bżonn. Bi Kristu Sidna. Amen. 
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IS-SEBA’ JUM: il-Ħadd 24 ta’ Jannar 
 
Suġġett: Nagħtu xhieda bit-tama u l-fiduċja. 
 
Qari bibliku: 
Ġob 19,23-27 Narah b’ħabib tiegħi. 
Salm 63 (62),1,12 Ruħi bil-għatx għalik. 
Atti 3,1-10 Dak li għandi se nagħtihulek. 
Lq 24,36-40 Imħawda u mwerwra bil-biża’. 
 
Talba tal-fidili 
 
Għeżież, il-Mulej Ġesù hu l-bidu tal-ħolqien ġdid; fih, kull bniedem 
jimtela bil-fiduċja u t-tama. B’dan l-ispirtu fina, inressqu t-talb tagħna 
lill-Missier tas-sema. 
 

Nitolbu flimkien u ngħidu: Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

- Għall-Knisja pellegrina fid-dinja, biex fil-ħeġġa tal-fidi u tax-xhieda 
li tagħti, issir ħmira li terfa’ l-umanità kollha. Nitolbu. 

 
- Għall-bnedmin tad-dinja kollha, biex fosthom isaltnu l-ftehim u l-

paċi. Nitolbu. 
 

- Għall-bnedmin tal-lum, biex il-kisbiet li għamlu fix-xjenza u t-
teknika ma jnaqqsux fihom il-fidi f’Alla l-ħallieq tal-univers. 
Nitolbu. 

 
- Għalina lkoll miġbura f’ġemgħa waħda, biex l-imħabba tagħna lejn 

dawk li jħossuhom dgħajfa fil-fidi tgħinhom iħossu lil Alla qrib 
tagħhom. Nitolbu. 

 
O Alla, kenn u qawwa tagħna, ilqa’ t-talba umli tal-Knisja tiegħek: int 

li tnissel fina fiduċja ta’ wlied fl-imħabba tiegħek ta’ Missier, agħtina li 
nirċievu fil-milja tiegħu dak li qed nitolbuk bil-fidi. Bi Kristu Sidna. 
Amen. 
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IT-TMIEN JUM: it-Tnejn 25 ta’ Jannar 
 
Suġġett: Nagħtu xhieda fl-akkoljenza. 
 
Qari bibliku: 
Ġen 18,1-8 Inġibilkom gidma ħobż biex titrejqu. 
Salm 146 (145),1-10 Jagħmel ħaqq lill-maħqurin, u jagħti l-ħobż lill-

imġewħin. 
Rum 14,17-19 Ħalli nfittxu, mela, dak li jġib is-sliem u dak li jservi 

għall-edifikazzjoni ta' xulxin. 
Lq 24,41-48 Ġesù beda jfissrilhom kull ma kien hemm fuqu fl-

Iskrittura. 
 
Talba tal-fidili 
 
Għeżież, inressqu t-talba tagħna lill-Missier permezz ta’ Kristu li se jerġa’ 
jiġi fl-aħħar jum biex iniedi l-ħolqien ġdid. 
 

Nitolbu flimkien u ngħidu: Tiġi saltnatek, Mulej! 
 

- Għall-Knisja mqaddsa, biex tagħraf tanima bl-imħabba tal-vanġelu 
l-ħidma kollha li ssir biex il-bnedmin ikunu tassew familja waħda. 
Nitolbu. 

 
- Għall-Insara kollha, biex waqt li jaħdmu b’sinċerità għall-għaqda 

tal-Knisja, juri s-sejħa li għandhom li jkunu poplu wieħed fi Kristu. 
Nitolbu. 

 
- Għall-bnedmin kollha li jħobbu l-verità, ibatu għall-ġustizzja, u 

jissieltu għall-kawża tal-libertà u l-paċi, biex l-Ispirtu s-Santu 
jġedded l-opri tiegħu u jħeġġeġ il-qlub bit-tama. Nitolbu. 

 
- Għall-komunitajiet Insara, biex isibu mill-ġdid l-għaqda u d-djalogu 

reċiproku fis-smigħ tal-istess Kelma u fil-qsim tal-istess Ħobż. 
Nitolbu. 

 
Missier qaddis, żomm ħajja t-tama fil-fidili tiegħek, biex inkunu 

nistgħu niġu ħdejk fid-dar tiegħek u nieħdu l-post li ħejjilna Ġesù Kristu, 
Ibnek u Sidna. Amen. 
 
 


