
 
  

         Network Dinji ta’ Talb mal-Papa 
                      Adorazzjoni  skont  il-Fehma  tal-Papa                        Mejju 2020 
 

 

 1 
 

Pope’s Prayer Network - Malta                   email: talbmalpapa@gmail.com 

Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda 

tajba sabiex ningħaqdu flimkien u 

nitolbu  sabiex id-djakni, fidili lejn           

is-servizz lill-Kelma t’Alla u l-foqra, 

ikunu simbolu li jagħti ħajja lill-Knisja 

kollha. 

 

Qari: Tweġiba ta’ Papa Franġisku        

lid-djaknu Roberto Crespi għall-mistoqsija dwar ix-xogħol tad-djakni  fil-Knisja 

– (fid-Duomo ta’ Milan f’Marzu 2017) 

Id-djakonat huwa vokazzjoni speċifika, vokazzjoni ta’ familja li tħoss li għandha 

toffri servizz. Din il-kelma hija l-muftieħ biex tifhmu l-kariżma tagħkom. Servizz 

bħala wieħed mir-rigali karatteristiċi tal-Poplu ta' Alla. Id-djaknu huwa, nistgħu 

ngħidu, il-kustodju tas-servizz fil-Knisja. Kull kelma li tingħad trid tiġi meqjusa 

b'attenzjoni. Intom il-Gwardjani tas-servizz fil-Knisja: servizz għall-Kelma ta’ 

Alla, servizz lill-altar, servizz lill-foqra. U l-missjoni tagħkom, il-missjoni           

tad-djakni, u l-kontribuzzjoni tagħkom jikkonsistu f'dan: li tfakkruna lkoll li l-fidi, 

fl-espressjonijiet differenti tagħha – il-liturġija tal-Komunità, it-talb personali,   

id-diversi forom ta ' karità – u fid-diversi stati tal-ħajja – sew jekk lajk, bħala 

reliġjuż/a  jew fil-familja – għandha dimensjoni essenzjali ta’ servizz. Servizz lil 

Alla u lill-aħwa. U kemm għadna ’l bogħod minn fejn irridu naslu f’dan is-sens! 

Intom il-Gwardjani    tas-servizz fil-Knisja. 

Intom m’intomx nofs saċerdoti u nofs lajċi – għax inkunu qed  

"niffunzjonalizzaw" id-djakonat – intom is-sagrament ta' servizz lil Alla u            

lill-oħrajn. U minn din il-kelma "servizz" joħroġ l-iżvilupp kollu tax-xogħol 

tagħkom, tal-vokazzjoni tagħkom, tal-preżenza tagħkom fi ħdan il-Knisja. 

Vokazzjoni li, bħall-vokazzjonijiet kollha, mhijiex biss individwali, iżda li tgħixha 

fil-familja u mal-familja; fi ħdan il-Poplu ta' Alla u mal-Poplu ta' Alla. 

Mulej, Inti mħabba bla qies. 

Inti r-ragħaj it-tajjeb u tieħu ħsiebna,  

bħalma ragħaj jieħu ħsieb in-nagħag tiegħu. 

Għalik l-imħabba tiġi l-ewwel u qabel kollox,  

u allura l-poter mhux importanti għalik, 
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daqs kemm hu importanti għal xi wħud minna. 

Lill-appostli int għidtilhom: “Tafu intom,  

fost il-pagani l-kapijiet qegħdin biex jikkmandawhom,  

u l-kbarat biex iħaddmu fuqhom is-setgħa. 

Fostkom ma għandux ikun hekk;  

imma min irid ikun kbir fostkom, għandu jkun qaddej tagħkom, 

u min irid ikun l-ewwel fostkom, għandu jkun l-ilsir tagħkom.  

Hekk ukoll Bin il-bniedem, ma ġiex biex ikun moqdi,  

imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b’fidwa għall-kotra.” (Matt 10:25-28) 

Mulej, permezz ta’ dan il-kliem ta’ Ġesù, għinna nifhmu  

kemm il-qadi hu importanti fil-Knisja fost l-aħwa, 

u kemm huma ta’ fejda d-djakni fil-Knisja. 

Nitolbuk Mulej sabiex iżomm idejk fuqhom, 

sabiex huma jibqgħu fidili  

lejn is-servizz lill-Kelma tiegħek u lejn il-foqra,  

u biex b’hekk ikunu simbolu li jagħti ħajja lill-Knisja kollha. 

Jalla Mulej id-djakni kollha madwar id-dinja 

jagħrfu li l-ħidma tagħhom fil-ħajja ta’ kuljum  

u fis-servizz tagħhom fil-Knisja   

hi li jisimgħu lill-oħrajn; li jiftħu qalbhom għall-oħrajn; 

li jnewlu jdejhom lill-oħrajn u li jimpenjaw ruħhom tassew  

kull jum ta’ ħajjithom ħalli jwasslu l-imħabba tiegħek lill-oħrajn.  

Agħmel Mulej li din il-ħidma ma jagħmluhiex 

qisha xi obbligu, jew piż li jtaqqalhom,  

imma bħala għażla personali  

li tfawwarhom bil-ferħ u tagħtihom identità. 

 

KANT 

 

Qari: Mill-Atti tal-Appostli 6:1-10 

F’dawk il-jiem l-għadd tad-dixxipli kien qiegħed jiżdied; għalhekk sar xi tgergir 

mil-Lhud Griegi kontra l-Lhud, għax dehrilhom li ma kienx hemm min jieħu 

ħsieb ir-romol tagħhom fil-ministeru ta’ kuljum. Għalhekk it-Tnax sejħu                 

l-ġemgħa tad-dixxipli u qalulhom: “Mhux sewwa li aħna nħallu l-kelma ta’ Alla 
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biex naqdu fl-imwejjed. Mela, l-aħwa, ħudu ħsieb u agħżlu minn fostkom sebat 

irġiel li għandhom isem tajjeb u li huma mimlijin bl-Ispirtu u bl-għerf, u nħallu 

din il-ħidma f’idejhom. U aħna nagħtu ruħna għat-talb u għall-ministeru             

tal-kelma.” Dan il-kliem għoġob lill-ġemgħa kollha; u għażlu lil Stiefnu, bniedem 

mimli bil-fidi u bl-Ispirtu s-Santu, lil Filippu, lil Prokoru, lil Nikanor, lil Timon, lil 

Parmena u lil Nikola, prosèlita minn Antijokja. Lil dawn ressquhom quddiem      

l-appostli, li talbu u qiegħdu jdejhom fuqhom. U l-kelma ta’ Alla kienet tixtered 

dejjem aktar; l-għadd tad-dixxipli kien jiżdied ħafna f’Ġerusalemm. 

 

Mulej, sa mill-bidu nett, il-Knisja fehmet l-importanza tal-qadi, 

għax meta taqdi lill-oħrajn, ma tkunx biss qed tagħti l-għajnuna tiegħek, 

imma tkun xhieda tal-imħabba kbira tiegħek. 

“Stiefnu kien wieħed mill-ewwel djakni, 

u ħadem bis-sħiħ biex tkompli tinxtered il-kelma tiegħek 

permezz tax-xhieda tiegħu bil-ħajja tiegħu. 

Huwa kien kollu grazzja u qawwa, kien jagħmel mirakli  

u sinjali kbar fost il-poplu.” (Atti: 6:8) 

Agħmel Mulej li d-djakni kollha madwar id-dinja  

jkunu mimlija bl-Ispirtu qaddis tiegħek, 

ħalli jgħixu ħajja ta’ servizz fil-komunità tagħhom, 

u b’hekk, bħal San Stiefnu, jkunu xhieda tiegħek 

fost il-fqar u l-imwarrbin tas-soċjetà. 

Mulej, nitolbu għad-djakni sabiex jagħżlu  

li jfittxu kontinwament toroq differenti li jibnu l-fiduċja,  

u biex ikunu dejjem lesti li jiftħu qalbhom għall-oħrajn,  

biex b’hekk ixerrdu l-messaġġ ta’ tama ta’ Ibnek Ġesù  

f’dinja li ħafna drabi qed tagħżel li tagħtik il-ġenb fil-ħajja ta’ kuljum. 

Nitolbuk Mulej sabiex  id-djakni  

li qegħdin iservu fil-komunità nisranija, 

jikbru fil-fidi tagħhom permezz tat-talb  

u jsaħħu r-relazzjoni personali tagħhom miegħek  

sabiex ikunu jistgħu jxerrdu l-messaġġ tiegħek ta’ paċi u sliem,  

kif ukoll jagħtu xhieda tiegħek  

permezz tal-qadi tagħhom fost il-poplu tiegħek. 
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KANT 

 

Nitolbu Flimkien 

 

Nitolbu skont l-intenzjoni ta’ Papa Franġisku sabiex id-djakni, fidili lejn                

is-servizz lill-Kelma t’Alla u l-foqra, ikunu simbolu li jagħti ħajja lill-Knisja kollha.  

                                                Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Mulej, nitolbuk sabiex id-djakni, permezz tal-ħidma tagħhom ta’ kuljum, ikunu 

strument tal-imħabba tiegħek biex b’hekk il-komunità li fiha jaħdmu tkun tista’ 

tgħix l-aħbar it-tajba ta’ Kristu Rxoxt. 

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej.  

     

Mulej, nitolbuk għad-djakni sabiex, permezz ta’ ħajjithom, jibqgħu fidili         

għas-sejħa ta’ qadi u ta’ evanġelizzazzjoni.  

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Nitlobuk, Mulej, imla lid-djakni bl-Ispirtu tiegħek sabiex huma joffru ħajjithom 

bil-ħeġġa u bl-imħabba għas-servizz fil-Knijja, billi jxandru l-Kelma tiegħek u 

jsiru l-ħbieb tal-foqra u l-vuċi ta’ dawk li huma minsijin.  

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Fuq kollox, Mulej, għinna sabiex kull wieħed u waħda minna jagħżel li b’ħajtu, 

b’ħarstu u bi mġibtu mal-oħrajn jaqsam flimkien magħhom il-ħniena, it-tama u 

l-imħabba tiegħek.  

Nitolbu... Ismagħna nitolbuk Mulej. 
 

                      

 

 


