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Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba 

sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu  biex          

ir-relazzjoni personali tagħna ma’ Ġesù Kristu 

nsostnuha bil-Kelma t’Alla u t-talb. 

 

Qari: Katekeżi ta’ Papa Franġisku dwar it-talb fit-3 ta’ Ġunju 2020 

Abraham, bil-ħajja tiegħu, bl-eżempju tiegħu, jgħallimna din il-mixja, din it-triq 

li fiha l-fidi ssir storja. Lil Alla ma nibqgħux narawh biss bħala Alla mbiegħed, 

li jista’ jqanqal il-biża’. Alla ta’ Abraham isir “Alla tiegħi”, Alla tal-istorja 

personali tiegħi, li jmexxi l-passi tiegħi, li ma jitlaqnix; Alla tal-ġranet tiegħi, 

sieħbi fl-avventuri; Alla Providenza. Jiena nistaqsi lili nnifsi u lilkom: aħna 

għandna din l-esperjenza ta’ Alla? “Alla tiegħi”, Alla li jimxi miegħi, Alla           

tal-istorja personali tiegħi, Alla li jmexxi l-passi tiegħi, li ma jitlaqnix, Alla         

tal-ġranet tiegħi? Għandna din l-esperjenza? Ejja naħsbu ftit. 

....Nitgħallmu minn Abraham kif nitolbu bil-fidi, niddjalogaw, niddiskutu, imma 

dejjem lesti nilqgħu l-kelma ta’ Alla u npoġġuha fil-prattika. Ma’ Alla nitgħallmu 

nitkellmu kif iben jitkellem ma’ missieru: nisimgħuh, inweġbuh, niddiskutu. 

Imma trasparenti, bħal iben ma’ missieru. 

Mulej tiegħi u Alla tiegħi! Kemm inti kbir o Alla tiegħi! 

Mulej, inti s-Sid tiegħi, il-ħallieq tiegħi. 

Inti l-kenn tiegħi u l-blata tiegħi. 

Il-fedeltà tiegħek ma tispiċċa qatt! 

Mulej, int għidtilna:  

“Jien hu l-bieb, jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi, isalva,  

u jidħol u joħroġ u jsib fejn jirgħa.” 

Mulej, kemm hi diffiċli biex nifhem 

l-immensità tal-imħabba tiegħek lejja, 

biex nieqaf u nistabar f’dirgħajk, 

biex nikkalma mill-ġenn tal-ħajja, 

biex nifhem tassew li INT ALLA tiegħi, 

u li tħobbni b’imħabba tal-ġenn. 

Mulej, inti Xmara ta’ Mħabba! Xmara ta’ ilma ħaj! 
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O Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù, għinni ħalli nkun kapaċi nafda fik! 

Tħalli xejn li jneħħili l-paċi f’qalbi...il-paċi li int tnissel fija! 

Tħalli xejn li jfixkilni milli ndawwar ħarsti lejk! 

.........milli nemmen fik b’saħħti kollha! 

.........milli nitfa’ t-tama kollha tiegħi fik! 

.........milli nkebbes imħabba kbira f’qalbi għalik! 

Agħtini l-kuraġġ, Mulej, biex ma nieqaf qatt nitkellem miegħek,  

nisimgħek, inwieġeb għas-sejħa tiegħek u  niddiskuti miegħek.  

Fuq kollox għinni sabiex ma nixba’ qatt nintelaq f’idejk, 

li kif niftaħ għajnejja filgħodu nilqgħek fil-ħajja tiegħi,  

nagħrfek tassew bħala l-gwida tiegħi 

u nħallik timxi miegħi kull mument tal-ġurnata! 

Għinni ħalli nafda fik bis-serjetà u ma nħalli lil ħadd u lil xejn  

ifixkilni milli npoġġi t-tama tiegħi kollha fik, 

milli nħobbok b’qalbi kollha. 

 

KANT 

 

Qari:  Katekeżi ta’ Papa Franġisku dwar it-talb fit-13 ta’ Mejju 2020 

Alla huwa l-ħabib, l-alleat, l-għarus. Fit-talb tista’ tinħoloq dik ir-relazzjoni ta’ 

kunfidenza miegħu; tant hu hekk li fil-“Missierna” Ġesù għallimna nagħmlu 

serje ta’ talbiet. Lil Alla nistgħu nitolbuh kollox, kollox; infissrulu kollox, 

nirrakkuntawlu kollox. Ma jimpurtax jekk fir-relazzjoni ma’ Alla nħossuna li 

m’aħniex tajbin biżżejjed, m’aħniex ħbieb tajbin, m’aħniex ulied rikonoxxenti, 

m’aħniex għarajjes fidili. Hu jibqa’ jħobbna. Dan hu li Ġesù jurina darba għal 

dejjem fl-Aħħar Ċena meta jgħid: “Dan il-kalċi huwa l-Patt il-Ġdid b’demmi,  

id-demm li jixxerred għalikom” (Lq 22:20). F’dak il-ġest ta’ Ġesù fiċ-Ċenaklu 

huwa jħabbar sa minn qabel il-misteru tas-Salib. Alla hu alleat fidil: jekk            

il-bnedmin jieqfu jħobbu, hu jibqa’ jridilna l-ġid, anki jekk l-imħabba twasslu 

sal-Kalvarju. Alla hu dejjem qrib fuq l-għatba tal-qalb tagħna u qed jistenna li 

niftħulu. Xi drabi jħabbat fuq qalbna, imma mhuwiex invadenti: jistenna.          

Is-sabar ta’ Alla magħna hu s-sabar ta’ missier, ta’ wieħed li jħobbna wisq. 

Nissogra ngħid, hu s-sabar ta’ omm u ta’ missier flimkien. Dejjem qrib tal-qalb 

tagħna; u meta jħabbat, dan jagħmlu bil-ħlewwa u b’tant imħabba. 
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Mulej, ninsabu quddiemek sabiex nadurawk u nagħtuk qima. 

Mulej, meta nħossuna weħidna, minsija minn kulħadd, 

nafu li nsibuk hemm.... tistenniena, 

Lest biex tagħtina l-wens. 

Għand min tridna mmorru jekk mhux għandek? 

Mulej, int ma tistmellx id-dgħufija tagħna, 

anzi, tibqa’ tħobbna minkejja n-nuqqasijiet kollha tagħna. 

Mulej Alla tagħna, inti tant tħobbna 

li naqqaxt isimna fuq il-pala ta’ jdejk. 

Iżda, minkejja li nafu dan kollu, xi kultant donna bħal ninsew 

li fik biss insibu s-salvazzjoni tagħna! 

Kif nintilfu wara x-xejn! ....Kemm inkunu pronti biex nagħtuk il-ġenb 

u niffokaw fuqna nfusna, fuq dak li rridu aħna. 

Kemm hi żgħira l-fidi tagħna, Mulej! 

...u ħafna drabi.......niexfa, bla ħajja, bħal pjanta bla ilma! 

Iżda Int Mulej għidtilna: 

“Min jieħdu l-għatx, jiġi għandi u jixrob. Kif tgħid l-Iskrittura, 

Min jemmen fija, minnu joħorġu xmajjar ta’ ilma ħaj.”   

Agħmel Mulej li ma nibżgħux niġu għandek 

kull meta nitilfu t-triq u nitilqu għal rasna. 

Għinna nifhmu li int ma titlaqna qatt. 

Mulej, nitolbuk tmexxi l-passi tagħna,  

ħalli nħossu l-preżenza tiegħek f’ħajjitna l-ħin kollu, 

ħalli nismgħu l-kelma tiegħek u nwettquha 

u b’hekk ma nitbegħdux minnek 

u nibqgħu nfittxuk tul ħajjitna kollha. 

Agħmel Mulej, li nagħrfu li int Missierna! 

Għalhekk għandna nafdawk f’kollox.... fit-talb u fix-xogħol, 

fis-suċċessi u fil-fallimenti tagħna, fid-dwejjaq u fil-ferħ. 

Agħmel Mulej li ma nħallu xejn u ’l ħadd ifarrkilna l-fidi u t-tama tagħna fik!   

Mulej, għinna ħalli naċċettawk f’ħajjitna, 

ħalli nħalluk twennisna, ħalli nilqgħu l-maħfra tiegħek, 

ħalli nħalluk tibdilna, biex b’hekk  

inkunu nistgħu nħobbok u nadurawk tassew. 
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O Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’, agħmel li aħna nafdaw fik! 

Tħalli xejn li jfixkilna milli ndawru ħarsitna lejk 

u nintelqu f’dirgħajk! 

 

KANT 

 

Nitolbu flimkien 

Mulej, nitolbu skont il-fehma tal-Papa,  sabiex ir-relazzjoni personali tagħna 

ma’ Ġesù Kristu nsostnuha bil-Kelma t’Alla u t-talb.. 

Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Nitolbuk Mulej li tagħtina l-grazzja biex inħallu lil Ġesù jġeddidna bl-ispirtu 

tiegħu sabiex, permezz tal-Ispirtu s-Santu, nagħrfuk u nħobbuk b’qalbna 

kollha, biex b’hekk ma nitbegħdux minnek.  

Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Mulej, nitolbuk sabiex tgħinna nħallu lil Kristu, l-Iben għażiż tiegħek, ikellimna 

u jdawwalna bil-verità ta’ kelmtu u ta’ ħajtu.    

      Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej.  

 

Mulej, nitolbuk sabiex tagħtina d-dehen biex aħna nagħrfu li Kristu Ġesù hu 

Ibnek il-għażiż, li hu l-verità waħdanija u l-unika qawwa, u li fih nistgħu nafdaw 

rwieħna.  

              Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Nitolbuk, Mulej Ġesù,  sabiex tagħtina l-grazzja li nisimgħu leħnek fil-ħajja 

tagħna ta’ kuljum, sabiex b’hekk ikollna l-kuraġġ inkunu xhieda ħajja tal-kelma 

tiegħek u biex  inkomplu nikbru  fil-fidi.  

Nitolbu...  Ismagħna nitolbuk Mulej. 

 

Nitolbuk Mulej biex l-imħabba tagħna tkun tixbah lil tiegħek u b’hekk ma 

ningħalqux fina nfusna, imma ninfetħu għall-oħrajn.  

Nitolbu...   Ismagħna nitolbuk Mulej. 


