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L-għajnuna tagħna f’isem il-Mulej 
 

 Eżerċizzju Spiritwali  

 

  
NOFFRU DAN IT-TALB BIEX: 

       
 
 
 
 
 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

ALLA  JĦARISNA  MILL-QERQ  TA’  SATANA  U 

L-QAWWIET KOLLHA TAL-ĦAŻEN.  

NGĦOŻŻU  L-GRAZZJA  T’ALLA  U NKUNU  XHIEDA 

TA’  MĦABBTU  FOST ĦUTNA L-BNEDMIN. 

NAĦDMU BLA HEDA GĦAS-SALVAZZJONI TAGĦNA 

U TAL-ERWIEĦ KOLLHA. 

INĦARSU D-DINJITÀ TA’ KULL BNIEDEM FID-DAWL 

TAL-KELMA T’ALLA U T-TAGĦLIM TAL-KNISJA. 

INKUNU  DEJJEM  U  KULLIMKIEN   FIDILI   GĦALL- 

KELMA T’ALLA. 
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F’dan l-Eżerċizzju Spiritwali, aħna ser niċħdu dak 
kollu li jkasbar il-liġi t’Alla u d-dinjità tal-
bniedem.  Fl-istess ħin, ser naffermaw ukoll li 
Alla waħdu huwa Dak li jista’ tassew iħarisna 
mill-qawwiet tal-ħażen u jgħinna ngħixu fid-dawl 
qaddis tal-grazzja tiegħu.  Ser intennu li f’Alla 
biss aħna nistgħu tassew insibu s-salvazzjoni 
tagħna.  Alla waħdu jista’ u jrid jagħtina l-veru 
ħelsien biex jgħinna ngħixu d-dinjità sħiħa 
tagħna bħala bnedmin u bħala wliedu. 
 

Għaldaqstant minkejja r-realtà tad-dnub 
f’ħajjitna, żgur li l-qawwa t’Alla tiżboq u xxejjen 
kull qawwa tal-ħażen.  Flimkien ma’ San Pawl, 
nistgħu  ngħidu li ‘għal kollox nifilħu bis-saħħa 
ta’ dak li jqawwina’ u bil-qawwa tal-Ispirtu t’Alla 
nistgħu wkoll intennu l-kliem tas-Salm ta’ David: 
       ‘Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi; 
        minn min għandi nibża’? 
        Il-Mulej hu l-kenn tiegħi; 
       quddiem min għandi nitwerwer?’’ (Salm 27, 1) 

 

  Mario Caruana 
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 BIDU TAL-EŻERĊIZZJU SPIRITWALI 
 

Preferibbilment dan l-Eżerċizzju Spiritwali għandu 
jsir f’laqgħat ta’ talb bejn żewġ persuni jew aktar.  
Huwa meħtieġ li jsir b’mod devot biex l-Isem 
Qaddis t’Alla jkun tassew glorifikat. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    Peter Paul Rubens, 1622  
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Tibda bir-radd tas-salib u tingħad l-Antifona. 
 

ANTIFONA TAL-BIDU 
 

Missier Etern, 
noffrulek dan id-Demm Prezzjuż ta’ Ibnek 

flimkien mat-tbatijiet tal-ħajja tagħna 
biex dawn jitwaħħdu t-tnejn f’offerta waħda, 
b’radd ta’ ħajr għal dak li tagħmel magħna. 

 
O Demm Qaddis, 

 O Demm tant hekk prezzjuż tal-Iben t’Alla, 
li fik u bik insibu l-ħelsien tagħna, 

ħallina nissaffew bil-qawwa tiegħek 
għax Int id-Demm ta’ dak li ġie jsalvana. 

 
Nitolbu 

 

O Alla setgħani - ħanin u ġust fil-ħsibijiet kollha 
tiegħek, ħares lejna u agħtina d-dawl tal-Ispirtu 
tiegħek biex b’dan l-għerf qaddis u b’kull qatra 
Demm li Ibnek xerred għalina fil-passjoni u l-
mewt tiegħu, Inti tqawwina fl-Ispirtu qaddis ta’ 
mħabbtek u tgħinna nħarsu b’fedeltà sħiħa l-
kelma tiegħek, issa u dejjem.   Ammen. 
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Tinqara bil-mod din is-silta Skritturali: 
QARI MILL-ITTRA LILL-EFESIN 

 

‘Ilbsu l-armatura ta’ Alla biex tkun tifilħu tieqfu 
għat-tnassis tax-xitan.  Għax il-ġlieda tagħna 
mhijiex kontra d-demm u l-laħam, imma kontra s-
Setgħat, kontra l-Qawwiet, kontra l-Prinċpijiet ta’ 
din id-dinja ta’ dlamijiet, kontra l-ispirti ħżiena li 
jgħammru fil-wisa’ tas-smewwiet.   
 

Għalhekk ħudu fuqkom l-armatura ta’ Alla, ħalli 
tkunu tistgħu tieqfu fi żmien il-ħażen, u wara li 
tkunu għamiltu ħilitkom kollha, iżżommu weqfin.  
Żommu sħiħ, mela, ħażżmu ġenbejkom bil-verità, 
ilbsu l-kurazza tal-ġustizzja, u xiddu riġlejkom bil-
ħeġġa tal-Evanġelju tas-sliem; ħudu f’idejkom it-
tarka tal-fidi li biha tistgħu titfu l-vleġeġ kollha 
tan-nar tal-Ħażin; ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni u 
aqbdu x-xabla tal-Ispirtu li hi l-kelma ta’ Alla.’  

(Ef. 6, 11-17) 
 
 

Wara l-qari tas-silta, tingħad din it-talba: 
Mulej, qaddisna bil-kelma tiegħek għax kelmtek 
hija musbieħ għal riġlejna u l-istess verità li 
tmexxina fit-triq tas-salvazzjoni eterna.  Ammen. 
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TALBA GĦALL-ĦARSIEN MILL-ĦAŻEN 
   Versi meħudin mis-Salm 141 ta’ David 

 
‘Lilek, Mulej, insejjaħ; fittex għinni! 
Isma’ leħni, jiena u nsejjaħlek. 
Ikun it-talb tiegħi bħal inċens quddiemek; 
Ikunu idejja merfugħa ’l fuq 
bħas-sagrifiċċju filgħaxija.  

(Salm 141, 1-2) 
 

Jingħad għal tliet darbiet: 
Mulej, kun Int il-kenn u l-qawwa tagħna; 
ħarisna minn kull ħażen u salvana. 
 
 
Qegħidli, Mulej, ilġiem fuq fommi, 
Agħmilli l-għassa ma’ bieb xufftejja. 
Tħallix li qalbi ddur lejn ħwejjeġ ħżiena 
biex jiena nagħmel dak li hu ħażin; 
tħallix li nissieħeb ma’ nies ħżiena, 
u anqas induq l-ikel bnin tagħhom. 
    (Salm 141, 3-4) 
 

Jingħad għal tliet darbiet: 
Mulej, kun Int il-kenn u l-qawwa tagħna; 
ħarisna minn kull ħażen u salvana. 
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 QARI MILL-EVANĠELJU TA’ SAN MARK 
 

 

‘Jekk xi ħadd irid jiġi warajja,  
għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ 
salibu, u jimxi warajja.  Għax min 
irid isalva ħajtu, jitlifha;  imma min 
jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u 
ta’ l-Evanġelju, isalvaha.   

 

Għax x’jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja 
kollha u mbagħad jitlef ħajtu?  Xi prezz jista’ 
jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu?  Għax jekk xi 
ħadd minn dan in-nisel żieni u midneb ta’ llum, 
għad jistħi minni u minn kliemi, Bin il-bniedem 
ukoll għad jistħi minnu meta jiġi fil-glorja ta’ 
Missieru flimkien mal-anġli mqaddsa.’ (Mk. 8, 34-38) 

 

Nitolbu 
 

Missier ħanin, ġust u setgħani – f’ġieħ id-Demm 
l-aktar prezzjuż tal-Ħaruf bla tebgħa tiegħek, 
idlek lil ruħna biż-żejt qaddis tal-kelma tiegħek 
biex dan l-għerf qaddis tas-Sema jħeġġeġ 
f’qalbna l-fjamma tal-fidi, iħares lil ruħna mix-
xbieki qarrieqa tax-xitan u jgħinna nimxu fit-triq 
tas-salvazzjoni eterna.  Ammen.   
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Riflessjoni 
NAFDAW FIL-QAWWA TAD-DEMM TA’ ĠESÙ 

 
Li nilqgħu lil Ġesù bħala s-Sid u s-Salvatur tagħna 
jfisser li nħallu r-rieda qaddisa t’Alla taħdem 
fina.  Dawk li tassew jilqgħu lil Ġesù bħala s-Sid u 
s-Salvatur waħdieni tagħhom, ikunu qed jagħżlu 
li jiċħdu dak kollu li hu ħażin u japprovaw dak 
kollu li huwa tajjeb u li jaqbel mar-rieda t’Alla.        
 

Aħna niddependu f’kollox minn Alla u nistgħu 
verament naslu biex niċħdu dak kollu li huwa 
ħażin jekk aħna nħallu l-Ispirtu t’Alla jaħdem 
fina.   Għandna bżonn il-qawwa t’Alla mhux biss 
biex inkunu mħarsa u meħlusa minn kull spirtu 
ta’ ħażen iżda wkoll biex nilmħu f’ħajjitna d-dawl 
qaddis tal-imħabba u l-grazzja tiegħu.  
 

Id-Demm Qaddis ta’ Sidna Ġesù Kristu huwa din 
l-istess qawwa t’Alla li trid iġġarraf kull forma ta’ 
suppervja ġewwa fina biex tgħinna nimxu fit-triq 
tas-salvazzjoni eterna.  Huwa biss permezz ta’ 
dan id-Demm Qaddis tal-fidwa tagħna li aħna 
nistgħu tassew niksbu l-ħelsien u l-milja tal-hena 
fil-glorja t’Alla nnifsu.  
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Nitolbu 
 

O Alla ħanin, ġust u setgħani.  Ikollok ħniena 
minna u mid-dinja kollha.  Bil-qawwa tad-Demm 
l-aktar prezzjuż tal-Iben il-waħdieni tiegħek, 
ħarisna minn kull ħakma tad-dnub u mill-ħażen 
kollu li jipperikola s-salvazzjoni ta’ ruħna. 
Ammen. 
 

 

Tingħad għal darbtejn din is-supplikazzjoni: 
     Demm Qaddis tal-Iben t’Alla –  

      Int il-ħlas tal-fidwa tagħna; 
      ejja fina u qaddisna 
      biex b’qawwietek issalvana. 
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Tingħad din it-talba biex 
NIĊĦDU DAK KOLLU LI HU ĦAŻIN 

U NILQGĦU FINA L-ISPIRTU T’ALLA 
 
 
 
  
 

 
 
 
  
 
 

Nilqgħu f’ħajjitna l-Ispirtu ta’ Alla 
li jħares lil ruħna u  jfarraġ il-qlub. 
Fl-isem ta’ Kristu u l-qawwa ta’ Demmu 
rridu li niċħdu kull rabta mad-dnub. 
 

O Alla setgħani – ħellies tal-bnedmin,     
li taħdem biex tqaddes u ssalva l-erwieħ, 
sikket kull qawwa tal-ħażen ġo fina 
u għinna biex dejjem nagħtuk l-akbar ġieħ. 

 

    Missierna, Sliema u Glorja 
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Niċħdu bil-qawwa l-ispirti tal-ħażen 
li jneżżgħu lill-bniedem minn kull dinjità 
biex dejjem u f’kollox naqdu lil Alla 
bi spirtu ta’ mħabba u b’kull fedeltà. 
 

O Alla setgħani ta’ kobor bla qies 
li taħdem biex tqaddes u ssalva l-erwieħ,  
għinna biex dejjem u f’kull nifs tal-ħajja,  
bl-Ispirtu ta’ mħabbtek nagħtuk l-akbar ġieħ. 

 

   Missierna, Sliema u Glorja 
  
 

Niċħdu kull firda li ġġarraf ir-rieda 
li ngħixu fil-paċi mill-ġdid ma’ xulxin 
u nħallu lil Alla jaħdem f’ħajjitna 
biex jibni Saltnatu fi qlub il-bnedmin. 
 

O Alla setgħani – ħellies tal-bnedmin,     
li taħdem biex tqaddes u ssalva l-erwieħ, 
sikket kull qawwa tal-ħażen ġo fina 
u għinna biex dejjem nagħtuk l-akbar ġieħ. 

 

   Missierna, Sliema u Glorja 
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Niċħdu kull setgħa jew qawwa ħażina 
li jiġu mill-għira u l-qerq tax-xitan. 
Niċħdu s-suppervja li tisraq ħarsitna 
minn fuq il-qalb umli ta’ Kristu Sultan. 

 

O Alla setgħani ta’ kobor bla qies 
li taħdem biex tqaddes u ssalva l-erwieħ,  
għinna biex dejjem u f’kull nifs tal-ħajja,  
bl-Ispirtu ta’ mħabbtek nagħtuk l-akbar ġieħ. 

 

   Missierna, Sliema u Glorja 
  

 
Niċħdu dak kollu li jifred lil ruħna 
mill-qawwa ħelliesa ta’ Kristu l-feddej 
biex f’kull nifs li nieħdu ngħożżu f’ħajjitna   
kull qatra prezzjuża tad-Demm tal-Mulej. 
 

O Alla setgħani – ħellies tal-bnedmin,     
li taħdem biex tqaddes u ssalva l-erwieħ, 
sikket kull qawwa tal-ħażen ġo fina 
u għinna biex dejjem nagħtuk l-akbar ġieħ. 
 

   Missierna, Sliema u Glorja 
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Niċħdu dak kollu li jġib l-inġustizzji 
u jfaqqar lil ħutna li jkunu dgħajfin. 
Niċħdu l-vjolenza,  kull forom ta’ gwerer 
li jxekklu kull paċi fost ħutna l-bnedmin. 
   
O Alla setgħani ta’ kobor bla qies 
li taħdem biex tqaddes u ssalva l-erwieħ,  
għinna biex dejjem u f’kull nifs tal-ħajja,  
bl-Ispirtu ta’ mħabbtek nagħtuk l-akbar ġieħ. 
 

   Missierna, Sliema u Glorja 
  
 
Niċħdu kull forma ta’ jasar li jgħakkes 
u jżeblaħ il-ħajja ta’ ħutna l-bnedmin 
biex b’qawwet l-Ispirtu dejjem inkunu 
ta’ faraġ u tama għal dawn l-imsejknin.   
 

O Alla setgħani – ħellies tal-bnedmin,     
li taħdem biex tqaddes u ssalva l-erwieħ, 
sikket kull qawwa tal-ħażen ġo fina 
u għinna biex dejjem nagħtuk l-akbar ġieħ. 
 

   Missierna, Sliema u Glorja 
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Niċħdu l-għemejjel korrotti tal-bniedem  
li jinsġu x-xbieki tant wiesgħa tal-qerq 
fejn min hu b’saħħtu jisfrutta lid-dgħajjef 
biex huwa jistagħna b’kull forom ta’ serq. 

 

O Alla setgħani ta’ kobor bla qies 
li taħdem biex tqaddes u ssalva l-erwieħ,  
għinna biex dejjem u f’kull nifs tal-ħajja,  
bl-Ispirtu ta’ mħabbtek nagħtuk l-akbar ġieħ. 

 

   Missierna, Sliema u Glorja 
 
 

Niċħdu kull spirtu li jbiegħdna minn Alla 
li jġarraf l-imħabba u l-paċi tal-qalb 
u nħallu lil Alla jaħdem f’ħajjitna   
bl-Ispirtu ta’ mħabbtu u l-qawwa tat-talb. 
  

O Alla setgħani – ħellies tal-bnedmin,     
li taħdem biex tqaddes u ssalva l-erwieħ, 
sikket kull qawwa tal-ħażen ġo fina 
u għinna biex dejjem nagħtuk l-akbar ġieħ. 

 

   Missierna, Sliema u Glorja 
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Fl-isem ta’ Kristu li ssallab għalina 
fuq l-għuda Mqaddsa tal-eħrex salib, 
bil-qawwa ta’ Demmu ħares lil ruħna 
mill-ħażen tad-dinja u minn kull tiġrib. 

 

O Alla setgħani ta’ kobor bla qies 
li taħdem biex tqaddes u ssalva l-erwieħ,  
għinna biex dejjem u f’kull nifs tal-ħajja,  
bl-Ispirtu ta’ mħabbtek nagħtuk l-akbar ġieħ. 

 

   Missierna, Sliema u Glorja 
 

Nitolbu 
 

O Alla Missier - Qaddis u ġust fid-digrieti kollha 
tiegħek,  fil-kobor tat-tjubitek ħa jkollok ħniena 
minna u mill-erwieħ kollha.   Ilqa’ nitolbuk dat-
talb umli tagħna li l-Ispirtu tiegħek għoġbu 
jnissel f’qalbna u jlissen b’fommna.   
 
Bil-qawwa tad-Demm Qaddis tal-Iben il-
waħdieni tiegħek, reġġa’ lura lejk lil dawk li 
tbiegħdu minnek u ibni f’qalbhom spirtu ta’ 
tama  u faraġ biex huma wkoll iħarsu lejn id-dawl 
qaddis tas-salvazzjoni eterna.  Ammen. 
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NITOLBU L-QAWWA TAL-ISPIRTU T’ALLA 
 

 
 
 
 
 
 

  
  

 
Missier Etern, 

Int li l-Iben il-waħdieni tiegħek 
qal li huwa l-ilma ħaj 

 li kulmin jixrob minnu ma jaqbdu għatx qatt, 
bil-qawwa tad-Demm Qaddis tiegħu 
qawwina biex dejjem u kullimkien 

inħallu l-ispirtu tagħna  
jitħeġġeġ bl-Ispirtu Qaddis tiegħek 
biex fik u bik aħna ngħixu kull jum 

sal-aħħar nifs ta’ ħajjitna 
f’għaqda waħda miegħek 

u skont ir-rieda qaddisa tiegħek.   
Ammen. 
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NITOLBU LIL ALLA 
JĦARISNA MILL-QERQ TAX-XITAN 

 
 
 

 
  
  

 
O Alla ħanin, ġust u  setgħani, 

b’ħerqa kbira nitolbuk li tħares lil ruħna 
mill-qerq ta’ Satana u x-xjaten misħutin tiegħu 

biex f’kull tentazzjoni li jkollna noħorġu rebbieħa 
bil-qawwa tad-Demm Prezzjuż 

tal-Iben il-waħdieni tiegħek Ġesù Kristu. 
 

Missier Qaddis, la tħalli qatt u qatt 
li l-għadu qarrieq u malizzjuż tiegħek 

li b’qilltu ried jeħodha miegħek, 
iħarbat jew jeqred mill-qalb tagħna 

dak li Inti żrajt u kabbart fina 
iżda għinna nikbru dejjem fi mħabbtek  
ħa niksbu l-grazzja li ngħixu għal dejjem 

fid-dawl etern tal-preżenza tiegħek, 
 fis-Saltna li Int ħejjejt għalina.  Ammen. 
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NITOLBU GĦALL-KNISJA KATTOLIKA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Missier Qaddis, 

aħna noffrulek id-Demm Prezzjuż 
ta’ Ibnek il-maħbub Ġesù Kristu 

biex tħares il-Knisja tagħna 
mill-għedewwa kollha tagħha. 

 

Agħtiha l-qawwa li tissielet 
kontra kull persekuzzjoni 

jew forom oħra ta’ vjolenza 
bl-armi tal-fidi, il-ġustizzja u l-imħabba 

biex filwaqt li tkun dejjem fidila 
għall-missjoni tagħha, 

hi tkun tassew sinjal u xhieda denja 
tal-preżenza ħajja tiegħek fostna l-bnedmin. 

Ammen. 
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Nitolbu 
 
O Alla Missier - Qaddis u Omnipotenti, 
 

Int lilna tarana kif tassew aħna u quddiemek 
m’hemm xejn moħbi jew mhux magħruf.  Int 
tagħraf il-ħsibijiet u l-fehmiet mistura tal-qalb 
tagħna.  Qabel ma nkunu ftaħna fommna biex 
nitolbuk, Int tkun diġà ħassejt l-uġigħat tal-qalb 
u smajt il-krib maħnuq fl-ispirtu tagħna.  
 

Int li ddawwal l-imkejjen mudlama u li ddewwi l-
ġrieħi miftuħa tal-qalb. Int li tagħti l-ħelsien lill-
imjassrin u xxabba’ lill-imġewħin.  Int li Int il-
qawwa u l-kenn ta’ dawk li jittamaw u jafdaw fik, 
ilqa’ nitolbuk dan it-talb qaddis li qed 
nagħmlulek għalina u għal dawk kollha ta’ rieda 
tajba li jridu jagħrfuk bħala s-Sid ta’ ħajjithom.  
 

Ħarisna minn kull qerq tad-dinja u mis-setgħat 
tad-dlamijiet u fid-dgħufija tagħna tħallina qatt 
naqtgħu qalbna jew naħarbu minn quddiem il-
ħarsa tal-ħniena tiegħek.  Fejjaq il-pjagi ta’ ruħna 
bil-balzmu tal-imħabba tiegħek u żommna 
dejjem taħt il-ħarsien tal-qawwa divina tiegħek. 

  Ammen. 
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Tingħad għal għaxar darbiet dil-ġakulatorja: 
V. Fik biss it-tama tagħna; 
R. Missier Qaddis salvana. 
 

KOLLETTA 
 

O Alla ħanin, ġust u setgħani, 
ilqa’ dan it-talb qaddis li l-Ispirtu tiegħek għogbu 
jkebbes f’qalbna u bil-qawwa tad-Demm 
Prezzjuż tal-Iben il-waħdieni tiegħek, ħeġġeġ il-
qalb tagħna bi spirtu qawwi ta’ gratitudni lejk 
biex f’kull nifs ta’ ħajjitna nkunu tassew 
missjunarji denji ta’ mħabbtek, għall-akbar 
glorja tiegħek u s-salvazzjoni tagħna.  Ammen.  

 
INVOKAZZJONI TAL-AĦĦAR 

 

      Demm Qaddis tal-Iben t’Alla –  
      Int il-ħlas tal-fidwa tagħna. 
      Ejja fina u qaddisna 
      biex b’qawwietek issalvana. 
 

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. 
 

Tispiċċa bir-radd tas-salib. 
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L-għan ewlieni ta’ dil-Komunità 
ġdida huwa t-tixrid tad-
devozzjoni lejn id-Demm Qaddis 
ta’ Ġesù.  Din l-Għaqda hija 
waħda strettament volontarja u 
sħubija fiha hija b’xejn. 

  

KATINA TA’ TALB   

Qed infittxu persuni biex jissieħbu bħala Sostenituri 
tal-Komunità li l-impenn tagħhom ikun dak li: 

• jgħidu l-Kurunella tad-Demm Qaddis ta’ Ġesù, 
tal-anqas darba fil-ġimgħa;  

• jgħinu fit-tixrid ta’ din id-devozzjoni qaddisa.  
 

Dawk kollha li jissieħbu bħala Sostenituri tal-
Komunità jibbenifikaw mit-talb u l-pubblikazzjonijiet li 
minn żmien għal ieħor ikunu maħruġa. 
 

 INT UKOLL TISTA’ TKUN PARTI MINN DIL-KATINA TA’ MĦABBA
  

 

KOMUNITÀ TAD-DEMM QADDIS TA’ ĠESÙ 

Devozzjoni, Impenn u Xhieda 
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Kopji ta’ dan l-Eżerċizzju Spiritwali qed jitqassmu lis-Sostenituri kollha tal-Komunità 
tad-Demm Qaddis ta’ Ġesù u lil persuni oħra skont id-diskrezzjoni tal-awtur. 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ħajjitna bħal għasfur 
ħelset mix-xbiek 

    tan-nassaba. 
Ix-xibka tqattgħet, 

u aħna ħrabna. 
L-għajnuna tagħna 

f’isem il-Mulej, 
li għamel is-sema u l-art. 
        

         Salm 124, 7-8 
 


