
Talb Speċjali 

 

“Wasal iż-żmien li nerġgħu niskopru mill-ġdid, għezież ħuti, il-valur tat-talb, is-

saħħa misterjuża tiegħu, il-kapaċita’ li għandu li jdawwarna lura lejn Alla u li 

jintroduċina għall-verita’ radikali tal-bniedem.” 

SAN ĠWANNI PAWLU II  

 

 

 

TALB LI TINGĦAD KULJUM 

 

Talb inizjali … 

Talba għal min hu msejjaħ biex jitlob dan it-talb speċjali … 

 

TALB PERSONALI 

 

1. Offerta ta’ tbatijieti lill-Ispirtu s-Santu … 

2. Talba lill-Ispirtu s-Santu għall-Providenza u t-telqa fir-Rieda t’Alla … 

3. Talba li turi l-għatx għal Alla … 

4. Talba ta’ ringrazzjament lil Alla għal imħabbtu lejja … 

5. Talba għall-Ispirtu Qaddis biex Hu jgħinni naħdem għas-Saltna … 
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6. Karba lil Alla biex ilibbisni bil-qawwa tiegħu … 

7. Talba għall-Għerf u l-Qdusija … 

8. Talba lil Alla biex jagħżel għalija dak li jaqbel Lilu … 

9. Ftuħ il-qalb quddiem Ġesu’ dwar dak li nħoss f’qalbi … 

 

TALB GĦALL-OĦRAJN 

 

10. Talba għall-bnedmin kollha li qed jgħixu bħalissa fid-dinja u dawk li 

jinsabu fil-Purgatorju, u għall-bnedmin kollha li għad jgħixu u jkunu fil-

Purgatorju sal-aħħar tad-dinja … 

11. Talba tar-ruħ li tinterċedi għall-oħrajn bit-talb tagħha … 

12. Talba lill-Ispirtu s-Santu għall-Papa, l-Isqfijiet, is-Saċerdoti, ir-

Reliġjużi, il-Lajċi kkonsagrati, il-Familji u dawk li jinsabu waħedhom …  

13. Talba għall-morda kollha u għan-nies vulnerabbli … 

14. Talba għal dawk li jinsabu mdejqa … 

15. Talba għall-foqra … 

16. Talba qasira għall-erwieħ 1 … 

17. Talba qasira għall-erwieħ 2 … 

18. Talba għall-missjunarji … 

19. Talba għod-don tal-fidi fl-erwieħ … 

20. Talba għall-grazzja tal-konverżjoni fl-erwieħ … 

21. Talba għall-ħelsien mill-iskjavitu’ tal-materjaliżmu u l-libertinaġġ … 

22. Talba għal dawk li jinsabu qalbhom maqtugħa, imħawda u mfixkla … 

23. Talba għall-erwieħ li huma bogħod minn Alla … 

24. Talba għad-dgħajja … 

25. Talba għal min iħossu mtaqqal … 

26. Talba għall-agonizzanti … 

27. Talba għall-għedewwa … 

28. Talba għall-qdusija tas-saċerdoti … 

29. Talba għall-familji u għat-tfal … 

30. Talba għal min mhux jieħu l-ħajja spiritwali bis-serjeta’ … 

31. Talba għall-paċi fid-dinja … 

32. Talba għall-imnikkta … 

33. Talba għal min iħossu abbużat minħabba t-tjubija ta’ qalbu … 

34. Talba għal min spiritwalment jinsab bil-ġuħ u bil-għatx … 

35. Talba għal dawk li huma mweġġa’ … 
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TALB LI TINGĦAD KULJUM 
 

Talb inizjali … (jgħodd sakemm wieħed jerġa’ jitlob dan l-istess talb) 
 

RADD TAS-SALIB: 
 

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen. 

 

TALBA QABEL NIBDA NITLOB: 
 

Iftaħli fommi Mulej biex inbierek l-Isem qaddis tiegħek. Saffili qalbi minn kull 

ħsieb fieraħ u ħażin. Dawwalni u ħeġġiġni biex nitlob b’mod xieraq, b’attenzjoni 

sħiħa u b’devozzjoni perfetta biex fil-kobor tas-setgħa tiegħek jogħġbok tisma’ u 

tilqa’ t-talb tiegħi permezz ta’ Marija u bi Kristu Sidna. Ammen. 

 

Mulej iftaħli xofftejja u fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

TALBA GĦALL-GĦERF: 
 

Ibgħat l-għerf mis-smewwiet imqaddsa, ibagħtu mit-tron glorjuż tiegħek, biex 

jieqaf miegħi fit-tħabrik tiegħi, ħa nkun naf sewwa x’inhu li jogħġob lilek; għax 

huwa kollox jaf u kollox jifhem, f’kull ma nagħmel imexxini bil-għaqal u bil-glorja 

tiegħu jħarisni. 

 

LIL ĠESU’ EWKARISTIJA: 
 

Nadurak Ġesu’ u nħobbok hawn u kull fejn tinsab! 

 

KONSAGRAZZJONI LIL MARIJA: 
 

Ġesu’, jiena tiegħek u kull ma’ għandi huwa tiegħek, permezz ta’ Marija, l`Omm 

qaddisa tiegħek u tiegħi. 

 

TALBA LILL-ISPIRTU S-SANTU: 
 

Spirtu s-Santu Alla, jien tiegħek. Agħmel bija dak li jogħġbok. Wassalni fejn trid 

Int fl-imħabba tiegħek għalija u għal ħuti l-bnedmin. Agħtini li nintelaq 

kompletament f’idejk. Agħtini jew neħħi minni dak li trid biex insir nixbaħ lil 

Ġesu’ dejjem iżjed. Grazzi li Int dejjem miegħi. Irrid li nsir ħaġa waħda miegħek 



biex tidher Int u Int biss fija, bil-frott, bid-doni u bil-kariżmi tiegħek. Agħmel li ma 

nniktek qatt u li nħobbok dejjem iżjed flimkien mal-Missier u mal-Iben. Marija, 

għarusa tal-Ispirtu s-Santu, kun miegħi, għinni u pproteġini mill-inganni tax-

xitan. Grazzi. Ammen. Alleluia! 

 

TALBA LILL-ANĠLU KUSTODJU: 
 

Anġlu t’Alla, illi fit-tjubija tiegħu Alla tani biex tħarisni u tipproteġini, dawwalli 

moħħi, ħarisni, żommni u mexxini f’dan il-jum u l-lejl. Ammen u grazzi. 

 

OFFERTA: 
 

O Qalb ħanina ta’ Ġesu’, kull ma nitlob, kull ma nagħmel u kull ma nġarrab f’dan 

il-jum, jgħaddi għalik mill-Qalb bla tebgħa ta’ Marija, skont l-intenzjonijiet 

tagħha kollha, tal-Papa u tal-isqfijiet tagħna. Fosthom: 

 

 għall-konverżjoni u l-paċi fid-dinja, 

 għall-konverżjoni fil-familji, 

 sabiex permezz tal-konverżjonijiet, jiġu evitati diżastri naturali, gwerer u 

mard f’Malta u fid-dinja, 

 biex jieqfu l-abort, l-ewtanasja u d-divorzju, 

 għall-erwieħ tal-Purgatorju – fittex ħudhom igawduk fil-Ġenna, 

 għall-qdusija tas-saċerdoti, għall-vokazzjonijiet ġodda tajba u qaddisa u 

għall-qdusija tal-lajċi fi ħdan il-Knisja, 

 għal-liberta’ reliġjuża kullimkien, anki f’postijiet pubbliċi, 

 bi tpattija għall-offiżi li tirċievu fil-Qlub qaddisa tagħkom Ġesu’ u Marija 

u 

 biex iseħħ il-pjan li Intom għandkom fuq pajjiżna u fuq id-dinja kollha. 

 

Umbagħad għall-persuni kollha li Intom iddaħħlu f’ħajti b’kull mod … 

 

Nilqa’ lil kull min daħħaltuli, qed iddaħħluli u għad iddaħħluli f’dan iċ-ċirku, 

nagħmilhom uliedi (b’mod spiritwali) u nagħtihomkom isbaħ milli tkunu 

tajtuhomli, maħsulin bid-demm tieghek Ġesu’ u mill-idejn imbierka tiegħek 

Verġni Marija. Qassam int Ma l-grazzji li kull wieħed u waħda għandhom bżonn 

skont kif tara Int l-aħjar. Grazzi Re tiegħi Ġesu’. Grazzi Reġina tiegħi Marija. 

 

 



 

Talba għal min hu msejjaħ biex jitlob dan it-talb speċjali … 
 

Maħbub Divin tiegħi Ġesu’, grazzi talli għażiltni fost ħafna biex inkun tiegħek u 

biex naqdik billi ngħix qribek. Minbarra li nqerr b’mod regolari u nirċevik kuljum 

fit-Tqarbin Imqaddes, jien irrid nerfa’ qalbi lejk ta’ spiss permezz ta’ talb ħerqan 

għall-bżonnijiet materjali u l-aktar dawk spiritwali tal-umanita’. 

 

Bħal Ommna Marija, jien irrid nikkommetti ruħi f’ħajja kwieta u moħbija, 

f’għaqda l-ħin kollu miegħek għall-ġid tal-erwieħ taż-żmien t’issa u ta’ li ġej sal-

aħħar tad-dinja, li għadhom fiċ-ċans li jsalvaw ruħhom, kif ukoll għal dawk li 

qegħdin u għad ikunu fil-Purgatorju. 

 

Noffri ma talbi, kull sofferenza li ngħaddi minnha f’għaqda miegħek Ġesu’ 

msallab u kull att ta’ mħabba għalik. Irrid nintelaq dejjem iżjed f’idejn l-Ispirtu s-

Santu ħalli nħallih jgħallimni, jigwidani, jużani u jqaddisni. 

 

Ġesu’, peress li Inti stess għidtilna li “jekk tnejn minnkom fuq l-art jgħollu 

leħenhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, Missieri jagħtihielhom, għax fejn tnejn 

jew tlieta jkunu miġburin f’Ismi, hemm inkun Jien f’nofshom” (Mt 18: 19-20), 

jien irrid ngħix is-sejħa tiegħi f’għaqda ma’ membri oħra li wkoll qegħdin jitolbu 

dan it-talb. Mhux importanti li nkun naf min huma u niltaqa’ magħhom 

personalment. Huwa biżżejjed li ninsabu lkoll magħqudin spiritwalment f’talb 

ħerqan. 

 

Maħbub Divin, filwaqt li nżommulek kumpanija b’talbna, nitolbuk tiġi f’nofsna u 

tamministra Inti stess lill-poplu tiegħek li fdejt b’demmek. Grazzi tal-offerta 

tiegħek innifsek għalina. Grazzi talli magħha tgħaqqad l-offerta tagħna. Kull 

glorja lilek Santissima Trinita’ minn issa u għal dejjem. Ammen. Halleluia!  

 

 

 

 

 

 

 

 



TALB PERSONALI 
 

1. Offerta ta’ tbatijieti lill-Ispirtu s-Santu … 
 

Spirtu s-Santu Alla, Maħbub ta’ ruħi, grazzi tal-kumpanija li żżommli kull ħin. 

Għażiż, sakemm għadna f’din id-dinja, jeħtieġilna nirsistu u naħdmu bla heda 

għas-salvazzjoni tal-bnedmin. 

 

Għalhekk, nitolbok minn qalbi, għallimni noffri bħala talba l-iskumditajiet tiegħi 

kollha. Ma rrid naħli xejn minn dak li bih jistgħu japprofittaw l-erwieħ għeżież li 

Ġesu’ feda. 

 

Għaqqad Int tbatijieti ta’ kull tip ma’ dawk ta’ Ġesu’ fuq is-salib. Grazzi tal-

privileġġ li nista’ nuża kull sofferenza għall-ġid tal-erwieħ u b’hekk ma nkunx qed 

inbati għalxejn. Hekk, it-tbatija tiegħi ġiet mogħtija skop nobbli. 

 

Filwaqt li jiena w Inti nagħmlu dan, inkunu wkoll ngħinu lil Ġesu’ biex ikompli l-

missjoni fdata lilu minn Alla l-Missier – dik li ma jħalli ‘l ħadd jintilef minn dawk 

mogħtija lilu. 

 

Ġibli, nitolbok dan kollu quddiem għajnejja għax ma rrid ninsa qatt li l-iskop 

għalxiex ngħix bl-iskumditajiet kollha, hu għas-salvazzjoni tal-għeżież erwieħ, 

għall-glorja tat-Trinita’ qaddisa, issa u għal dejjem. Ammen. Grazzi. Halleluia! 

 

 

2. Talba lill-Ispirtu s-Santu għall-Providenza u t-telqa fir-

Rieda t’Alla … 
 

Spirtu Qaddis, Alla-mħabba, jekk jogħġbok kompli urini l-iskop tal-ħajja tiegħi 

fuq din l-art. Jien issa naf li Int Alla miegħi, li kont u ser tibqa’ tieħu ħsiebi f’kull 

bżonn tiegħi fuq din l-art sa ma ngħaddi għal għandek. 

 

Jien, għalhekk, nintelaq f’idejk kompletament u nitolbok biex tkompli tipprovdili 

dak li hu neċessarju, tkompi tipproteġini mill-Għadu u minn nies li jistgħu 

jagħmluli l-ħsara, tkompli tgħallimni kif tridni ngħix ħajti fuq din l-art u tqanqal 

Int qlub ġenerużi biex jgħinuni fil-kumplament tal-mixja tiegħi lejk b’ġisem 



dgħajjef f’dan il-wied tad-dmugħ. Grazzi għax naf li għamilt u tkompli tagħmel 

dan. 

 

Naf li l-iskop għal xiex ġejt maħluqa hu akbar minn sempliċi bniedma tad-demm 

u l-laħam. Naf li Inti ħlaqtni għal missjoni kbira li għad trid tintwera lili dejjem 

iżjed aktar ma nimmatura fiha. 

 

Jien nagħtik għalhekk, is-sigurtajiet kollha li għandi bħalissa: lill-familjari tiegħi, 

lill-ħbieb u lil kull min jista’ jagħmilli l-ġid. Nagħtik l-affarijiet materjali li għandi 

providenza tiegħek, ix-xogħal li pprovdejtli u l-ħajja fil-komunità. 

 

Nagħtik ukoll kull ma jista’ jkun ta’ tfixkil għalija: persuni, ċirkustanzi, mard, 

inċidenti, problemi, taħbit, abbużi, sfruttamenti, u oħrajn. Naf li dawn huma 

kollha fil-kontroll tiegħek u li Int tippermettihom biss biex minnhom toħroġ 

għalija u għalina l-ġid spiritwali u forsi wkoll materjali fl-għerf u l-imħabba 

tiegħek lejja. 

 

Jekk minn naħa l-oħra, Int bi ħsiebek tqassarli ż-żmien tiegħi ta’ hawn u tisraqni 

daqt, dan il-pjan taf li nilqgħu bil-ferħ, anzi b’ferħ kbir għax l-istennija u x-xenqa 

tiegħi għalik ilhom snin twal. Jien lesta li nilqgħek f’kull mument għax nistennik 

kull ħin. Il-ħajja vera tagħna tibda dakinhar. 

 

Kompli qaddisni Spirtu Qaddis Alla u kompli agħtini I-qawwa biex noqgħod għalik 

f’kollox, għaliex l-akbar xewqa minn tiegħi, hi li nagħmel ir-Rieda mqaddsa 

tiegħek għall-akbar glorja tiegħek, tal-Missier u tal-Iben, għad unur ta’ Ismek u 

għall-gid tas-Saltna. Grazzi. Ammen. Halleluia! 

 

 

3. Talba li turi l-għatx għal Alla … 
 

Alla tiegħi, Imħabba tiegħi, li ma tidhirx, tul il-mixja ta’ ħajti, Int għarraftni lilek 

innifsek, il-ħlewwa tal-preżenza tiegħek u dewwaqtni ftit mill-ġenna bil-paċi 

tiegħek. B’dan kollu li għamilt, li tiegħu nirringrazzjak minn qalbi, Int xennaqtni 

ħafna għalik, hekk li ħdejk, din id-dinja tidher dlam, dwejjaq u jasar kontinwu, 

iktar u iktar minħabba t-tbatijiet li għaddejt u għadni għaddejja minnhom. 

 



Imma Int li naf li tħobbni tant, jistħoqqlok li jiena npoġġi l-milja tal-fiduċja tiegħi 

Fik u fil-pjan tiegħek għalina. Jien ċerta li kollox tippermetti għall-ġid ta’ ruħi u 

nemmen li fl-ebda mument ma Inti ser tħallini nieqsa mill-bżonnijiet neċessarji 

hekk kif titma l-għasafar tal-bejt. Lanqas mhu se tħallini nitkisser jew nitfixkel. L-

għajnuna u l-prodivenza tiegħek se nsibha dejjem. Grazzi! 

 

Imma kif se nkompli ngħix b’dan il-għatx kbir li jien għandi għalik? Nipprova 

ninjorah? Ma jkun qatt u lanqas nista’! Noffrih għalhekk b`talba għas-salvazzjoni 

tal-għeżież erwieħ. 

 

Li Inti miegħi u ma titlaqni qatt waħdi, nemmen u naf. Li għandi nitlob u nsofri 

għall-erwieħ, konvinta wkoll. Jekk jogħġbok, minn żmien għal żmien, agħtini 

kelma mingħandek biex tgħarrafni li ħajti f’din I-art għandha skop preċiż u li dan 

iż-żmien għad jgħaddi u mbagħad sa fl-aħħar ikun il-waqt li Int toħodni miegħek 

ħa ngawdu lil xulxin fil-ġenna għall-eternità. Grazzi mmens ta’ kollox Mulej! 

Ammen. Halleluia! 

 

 

4. Talba ta’ ringrazzjament lil Alla għal imħabbtu lejja … 
 

Għażiż u prezzjuż Ġesu’, li ngħatajt lili kompletament, jien nirringrazzjak minn 

qalbi talli kull darba li niftaħ qalbi miegħek, Inti, b’xi mod jew b’ieħor tkellimni 

jew turini li tajt kas ta dak li nkun għidtlek fit-talb. Kemm napprezzah dan! 

 

Nirringrazzjak ukoll ta’ kemm ilek ġurnata waħda wara l-oħra tieħu paċenzja 

kbira bija, bil-waqgħat, bil-miżerji, bid-difetti, bil-fissazzjonijiet u bil-fantażiji 

tiegħi kollha. 0 kemm tassew hi kbira l-ħniena, it-tjubija, il-fiduċja u l-lealtà 

tiegħek lejja. Kemm tassew jixraqlek li nfaħħrek, li nagħtik ġieħ, glorja u kant ta’ 

ferħ minn issa u għall-eternità. Infatti huwa dan li se nkunu qed nagħmlu għall-

eternita’, jiġifieri nfaħħruk għall-ħniena kbira li Int tkun urejt magħna bnedmin 

dgħajfa u midinba. 

 

Agħtini qalb dejjem iżjed grata lejk għall-benefiċċi li rċevejt u se nkompli nirċievi 

minn għandek: 

 

 għal dak li tajtni materjali biex ngħix ‘b’dinjita’, 



 għall-persuni li permezz tagħhom kont u nibqa’ nirċievi tant ġid għar-ruħi 

u għal ġismi, 

 għall-għotja tiegħek innifsek fl-Ewkaristija ta’ kuljum (u aħfirli meta tliftek 

ħtija tiegħi), 

 għall-grazzja tas-Sagramenti l-oħra u 

 għal tant u tant grazzji oħra li bihom fawwart lil ruħi u għamiltni nixbħek 

xi ftit. 

 

Nixtieq ukoll nirringrazzjak bil-quddiem għal dak li qed tippreparali fis-Sema li Int 

se ttini b’pajjiżi. Grazzi mill-qalb tal-kuruna tal-ġustizzja u tal-glorja li biha għad 

iżżejjinni la nasal qaddiemek ja Alla ġust. Umbagħad għidli kif nista` qatt 

nirringrazzjak biżżejjed talli għażiltni biex inkun tiegħek, għażiż Prinċep tas-Sliem, 

biex nieħu ħsieb tal-merħla tiegħek f’intimita` miegħek? 

 

Fir-realta’, għadni lanqas bdejt nirringrazzjak! Kemm għadni ngrata w egoista, 

inħares biss lejn it-tazza nofsha vojta! Kemm tassew ma jistħoqqlix li nkun 

miegħek u tiegħek. Filwaqt li nkompli nagħmel ħilti biex inkun qaddisa bħalek, 

irrid nintefa’ fl-oċejan tal-Ħniena tiegħek li lanqas l-anġli ma jafu l-profondità 

tiegħu! Grazzi Mulej u Alla tiegħi ta’ mħabbtek bla tarf lejja midinba msejkna! 

Glorja lilek! Ammen. Halleluia! 

 

 

5. Talba għall-Ispirtu Qaddis biex Hu jgħinni naħdem għas-

Saltna … 
 

Għażiż Mulej, mingħajr l-Ispirtu tiegħek ma nasal imkien u ma jirnexxieli 

nagħmel xejn. Agħtini, fi ħnientek I-Ispirtu Qaddis tiegħek ħa nagħraf min jien u 

kif għandi ngħix għall-glorja tiegħek. 

 

Nixtieq li ħajti tkun tixbaħ lil tiegħek. Nixtieq li nimitak u nimxi fuq il-passi 

tiegħek. Int għext hawn f’din l-art b’imħabba għalija. Jien rrid ngħix b’imħabba 

għalik. Taħbit, sagrifiċċji, provi u mard għandhom isaħħuli u jsaffuli lir-ruħi li ma 

tistax tidher quddiemek jekk ma tkunx imsoffija għal kollox. Għalhekk għinni 

nitqaddes kemm nista’ sakemm għadni hawn. 

 

Irrid wkoll naħdem għas-Saltna. Int tajt ħajtek għaliha għalhekk bix-xieraq li issa 

ssaltan fuqha, tgawdi l-Isem li hu fuq kull isem u tingħata adorazzjoni mill-ħlejjaq 



kollha. X’għamilt jien għas-Saltna? Ftit, ftit wisq. Il-ħsad huwa kbir! Għinni bl-

Ispirtu Qaddis tiegħek biex ningħata kompletament għall-bżonnijiet tas-Saltna 

bla ma nqis kemm se jiswieli, imbaghad jien ukoll, bħall-qaddisin ħbiebek ikun 

jistħoqqli li nsaltan miegħek fil-glorja għall-eternita’. 

 

Grazzi tal-opportunita’ li bħalek u miegħek jien nista’ naħdem biex nikseb 

ammont ta’ erwieħ għas-Saltna. Ha jkun dan l-iskop tiegħi għaliex ngħix u j’Alla 

nagħmel dan b’passjoni u b’imħabba kbira bħalek. Ammen. Halleluia! Int 

stqarrejt minn qalbek: 

 

“Nar ġejt inqiegħed fuq l-art, u kemm nixtieq li diġa’ qabad! Iżda hemm 

magħmudija li biha għandi nitgħammed, u x’diqa għandi sa ma dan iseħħ!” 

(LUQA 12: 49-50) 

 

 

6. Karba lil Alla biex ilibbisni bil-qawwa tiegħu … 
 

Għażiż Mulej Ġesu’, Ħajja tiegħi, kull ma għandi, wara li Int temmejt il-ħidma 

tiegħek fuq din l-art bħala bniedem, ftit qabel tlajt is-Sema, Int għidt dan id-

diskors lid-dixxipli tiegħek: 

 

“U jiena, araw, nibghat fuqkom lil Dak li wiegħed Missieri. Imma intom ibqgħu 

fil-belt, sa ma’ Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu.” 

(LUQA 24: 49) 

 

Hi propju din it-talba tiegħi llum, li Inti jogħġbok tibgħat fuqi mill-ġdid lil Dak li 

wiegħed Missierek. Jien se nistenna sa ma’ Int tlibbisni bil-qawwa tiegħu. 

Għaliex, għidli, kif nista’ ngħix fuq il-passi tiegħek, jekk ma jkollix jien ukoll l-

Ispirtu Qaddis kif kellek Int u kif kellhom il-qaddisin? 

 

X’imkien ieħor, Int ordnajt lid-dixxipli biex jibqgħu miegħek u jishru fit-talb. 

Imma ftit wara Int stess stqarrejt li “l-ispirtu jrid iva, imma l-ġisem dgħajjef.” 

(Mattew 26: 42) U dan hu propju kif inħossni jien - dgħajfa. Ħenn għalija Mulej 

Sidi u agħtini l-Ispirtu mwiegħed għax jien tassew nixtieq inkun qaddisa bħalek. 

Nixtieq nogħġbok u nkun l-għaxqa tiegħek bħalma l-Missier sab l-għaxqa tiegħu 

Fik. 

 



Għalhekk, ja Sidi, jien inpoġġi fuq fommi kliem is-salmista li qal: 

 

“Ara, bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidhom; bħal għajnejn il-qaddejja lejn id 

sidtha; hekk għajnejna lejn il-Mulej, Alla tagħna, sa ma jkollu ħniena minna.” 

(SALM 123: 2) 

 

U jien inkompli: 

 

“Ħenn għalija Mulej, ħenn għalija!… Malli tibgħat in-nifs tiegħek, jien ninħoloq, 

u Inti ġġeddidni.” 

(SALM 104: 30) 

 

Grazzi talli tajt kas tat-tnehid tiegħi li ġibt quddiemek f’din it-talba. Tkun 

imbierek għal dejjem O Alla Imħabba tiegħi, ta’ dak kollu li għamilt għalina biex 

tgħenna nsiru qaddisin bħalek. Ammen. Halleluia! 

 

 

7. Talba għall-Għerf u l-Qdusija … 
 

Grazzi Mulej talli Int tmexxini lejn il-Ġenna. Grazzi talli kollox tagħmel b’dan it-

tir f’moħħok, li twassalni l-Ġenna u nirċievi dik il-glorja li ppjanajt għalija. Int 

għalhekk tagħżel li tgħaddini minn dik l-esperjenza u mhux mill-oħra, minn ċertu 

tiġrib u mhux ieħor, minn diversi provi u mhux minn oħra. Int trid issib dawk il-

virtujiet differenti f’kulħadd hekk kif għamilt il-fjuri kollha differenti minn xulxin. 

Fija trid issib dawn u mhux dawk il-virtujiet li tistenna minn ħaddieħor u vice-

versa. Li hu ċert hu, li jien jeħtieġli nimmira dejjem għal mitt frotta, imbagħad 

iddeċiedi Int xi grazzji trid tagħtini u x’virtujiet tridni nipprattika. 

 

Jum wara jum, episodju wara ieħor, żgur li minn naħa tiegħek tirsisti biex tarana 

nikbru fil-qdusija. Aktar ma nikber fl-Għerf, aktar nikber fil-qdusija għax l-Għerf 

ibiddilli l-mod ta’ kif naħsibha, u allura kif naġixxi. Skont San Pawl dan hu l-

proċess tal-konverżjoni li trid tara fina kuljum. Konverżjoni tfisser tibdel il-mod 

ta’ kif taħsibha u tirraġuna skont l-Ispirtu. Mhux ta’ b’xejn li għandi bżonn 

nitolbok l-Għerf bla waqfien! 

 

L-Għerf, jew aħjar l-Ispirtu s-Santu jinsab ġo fija. Mela jien jeħtieġli niskot hekk 

li nkun nista’ nfittex fil-ħażna tiegħu li tinsab fija. Mumenti u ħinijiet ta’ skiet 



huma indispensabbli għar-ruħ u teħtieġhom bħalma l-ġisem jeħtieġ l-ossiġnu. 

F’dan is-skiet, juri ruħu Hu, l-Ispirtu s-Santu u jikxef lir-ruħi u lilu nnifsu. Nagħraf 

jien kif ninsab quddiemu u jħallini nagħraf Lilu u ħsibijietu. Hu jħobb jrrivelali l-

pjanijiet tiegħu u jien inħobb ninfetaħ għal dak li Hu fil-ferħ tiegħu jkun jixtieq 

jagħtini. 

 

O kemm hi kbira din l-intimita’, din l-imħabba. Id-dinja ma tifhimiex u ma 

tipproduċijiex. Hija estranja għad-dinja għax hi opra tad-Divin. Għalhekk, minn 

qalbi nagħtik glorja O Trinita’ Qaddisa, Imħabba u Teżor tiegħi u nitolbok ma 

ċċaħħadni qatt mill-hena u mill-benna tat-teżori spiritwali tiegħek għax jien 

maħluqa għalik u mhux għad-dinja! Grazzi. Ammen. Halleluia!. 

 

 

8. Talba lil Alla biex jagħżel għalija dak li jaqbel Lilu … 
 

Alla Sabiħ, nrringrazzjak minn qalbi talli Inti ddawwar kollox għall-gid tiegħi. 

(Rumani 8: 28) Jien rrid nagħmel l-istess. Irrid nistaqsi: ‘X’jaqbel lilek?’ 

 

Jekk jaqbillek li jiena nkun miegħek mill-qrib u naħdem bla xkiel għalik u għas-

Saltna b’mod li nista’ nilħaq aktar erwieħ, fittex ħudni minn hawn! 

 

Imma jekk għall-kuntrarju, lilek aktar jaqbillek li nibqa’ hawn u forsi nagħtik 

glorja u nservik billi nitlob, inbati u ngħix kemm nista’ l-qdusija li tistenna minni 

filwaqt li ngħix bil-fidi, allura jien rrid b’imħabba għalik nogħqod għar-Rieda 

mqaddsa tiegħek li hi dejjem ħafna aħjar minn tiegħi! Jien ġejt maħluqa biex 

inħobbok u nservik u dan hu li għandi nagħmel akkost ta’ kollox. 

 

Issa wara li f’din it-talba kellimtek dwar kif naħsibha, la għadni hawn, ifisser li 

għalissa tridni hawn u allura rrid inħobbok minn hawn. Biss kun af, li jien se nkun 

nistennik il-ħin kollu, ħalli meta Inti tara li għandek tiġi, intik il-merħba li 

tixraqlek! 

 

Nittama u nitlob għal ħaġa waħda, dik li meta tiġi, issib li b’ħajti jien ħabbejtek 

kemm stajt, anki jekk diversi drabi kif deher lili li l-aħjar li nħobbok! Aħfirli 

nuqqasijieti Mulej Ħanin u lqani fost il-qaddisin, ħa nfaħħrek għal dejjem ta’ 

dejjem. Ammen. Halleluia! 

 



9. Ftuħ il-qalb quddiem Ġesu’ dwar dak li nħoss f’qalbi … 
 

Mulej Ġesu’, jiena nemmen li Int tinsab Ħaj bil-Ġisem, bid-Demm, bir-Ruħ u bid-

Divinita’ fl-Ewkaristija. Int lis-smewwiet u l-art ma jesgħukx, għoġbok tinħeba 

taħt l-ispeċi tal-ħobż biex tibqa’ magħna. Quddiem il-kobor bla tarf tiegħek jien 

immil, nadurak u nqimek waqt li niskot u nħallik tixpruna lil qalbi lejk. Irrid 

inħallik tieħu kontroll u tkeċċi u tqaċċat ‘il barra dak kollu li mhuwiex skont l-

Ispirtu tiegħek. 
 

Kif jista’ qatt ikun li nersaq lejk bil-verita’ u ma ninbidilx? Kif tista’ qalbi tibqa’ 

iebsa u magħluqa meta naf li qalbek hi dejjem miftuħa beraħ għalija u għall-

umanita’ kollha? Kif nista’ ma nħennx u ma nħossx għal dawk li Int tafdali f’idejja 

bla ma jistħoqqli meta lili, Int mhux biss ħennejt għalija; imma wkoll wasalt biex 

tajt ħajtek fuq is-salib? 
 

Kif qatt nista’ ninsiek meta fis-skiet insibek f’dak kollu li Int ħlaqt għalija; anke fl-

iċken ħaġa? O Ġesu’, jekk nagħti lok, il-lista ma tispiċċa qatt. Żgur u mhux forsi li 

Int taf kulma hemm ġo qalbi u ta’ dan kollu jien nirringrazzjak.  

 

Bierek Mulej lil dawk kollha li tajtni, lil dawk li nħobb, lil dawk li ngħożż b’għożża 

speċjali. Bierek ukoll lil dawk li f’ħajti weġġgħuni, naqsuni u ġgħaluni nsofri. Jien 

naħfrilhom u nitolbok taħfrilhom Mulej għax jien f’dan irrid li nsir xebħ tiegħek 

ukoll. Taffilhom I’hemm jekk f’qalbhom hemm xi biża’ dwar dak li setgħu wettqu. 

Jekk huma niedmu, la tħallix li jibqgħu jġorru toqol bla bżonn. Fakkarhom li 

talbuk maħfra sinċiera u agħtihom is-sliem f’qalbhom. 

 

Kemm nixtieq li kull ruħ tasal tagħraf lilek. Kemm nixtieq li nkun biex ngħid hekk 

il-kalamita tiegħek li b’talbi npoġġi u niġbed il-qlub fi ħdanek bħalma wieħed 

ipoġġi xi musmar qrib xi kalamita u hekk jitwaħħlu flimkien. Kemm nixtieq li 

niksiblek tant u tant erwieħ sabiex hekk infarraġlek qalbek li tinsab tant miġugħa 

għax kontinwament qed tara dulluvju t’erwieħ niżlin fl-infern. Kif se nagħmel 

biex demmek l-għażiż ma jinħelix? Għallimni u wrieni x’għandi nagħmel biex 

jiena nilqgħu bl-akbar qima u nerġa’ nroddulek lura u hekk troxxu mill-ġdid fuq 

tant erwieħ li jeħtieġuk. 

 

Marija, Omm tiegħi, kompli għallimni nħobb u nservi lil Ibnek kif dejjem ħabbejt 

u servejtu Int sal-aħħar u jekk xi minn daqqiet inħossni ngħejja, fakkarni li l-

imħabba qatt ma tgħejja. Ammen. 



TALB GĦALL-OĦRAJN 
 

10. Talba għall-bnedmin kollha li qed jgħixu bħalissa fid-

dinja u dawk li jinsabu fil-Purgatorju, u għall-bnedmin kollha 

li għad jgħixu u jkunu fil-Purgatorju sal-aħħar tad-dinja … 
 

Għażiż Maħbub ta’ ruħi Ġesu’, jien inħobb lil kulħadd! Jien nixtieq nieħu ħsieb 

ta’ kulħadd għax jinteressani minn kulħadd! Jinteressani mill-ħtiġijiet materjali u 

l-aktar dawk spiritwali ta’ kulħadd. Għalhekk irrid nitlob għal kulħadd.  

Nibda billi nitolbok tbierek, tkenni u tipproteġi lil kull ruħ. B’ħerqa kbira rrid 

naqlalhom mingħandek dawk il-grazzji li jeħtieġu biex isalvaw u jsiru qaddisin 

bħalek. 

 

Ġaladarba Inti tajtni l-possibilta’ li ninterċedi b’talbi għal kull min irrid, jien 

inħossni bħal omm l-erwieħ li għalihom inkun qed nitlob. Għalhekk minn qalbi 

nagħżel li nkun il-vuċi ħerqana ta’ kull wieħed u waħda minnhom u nwassal 

għandek l-ilmenti, il-ħtiġijiet u t-talb tagħhom dejjem jekk hu skont ir-rieda 

tiegħek, biex Int jogħġbok tberikom bil-grazzji tiegħek ta’ kull xorta. 

 

Jien fiduċjuża li Int m’intix se twarrab lil dawn l-ulied li jien qed inġiblek 

quddiemek biex tberikom. Nitolbok biex tħaddanhom ma’ Qalbek u tgħożżhom, 

Int li diġa’ tajt ħajtek għalihom. Ħenn għal kulħadd għażiż Mulej! Ammen. Grazzi. 

Halleluia! 

 

“Jekk tal-ħtijiet Int tagħti kas Mulej, Sidi min jista jżomm sħiħ? Imma għandek 

hemm il-maħfra biex hekk inqimuk fil-biża’ tiegħek.” 

(SALM 129) 

 

 

11. Talba tar-ruħ li tinterċedi għall-oħrajn bit-talb tagħha … 
 

Għażiż Maħbub ta’ ruħi, ladarba Int għażiltni biex inkun interċessura għall-

bnedmin kollha, bħala omm spiritwali li tieħu ħsieb lil uliedha permezz ta’ talb 

ħerqan, jien nirringrazzjak għax naf li għad ingawdi l-kumpanija ta’ dawn l-

erwieħ fis-Saltna rebbieħa li ġejja. Imma għad fadal żmien biex iseħħ dan u 

għalhekk, ladarba Int u jien għad irridu naħdmu għas-salvazzjoni tagħhom, 



aċċetta li jien inkun ukoll avukata li niddefendihom, vittma miegħek biex noffri 

tbatijieti lill-Missier Etern u dik li twasslilhom il-grazzji tiegħek kif għamilt lill-

għażiża Ommok u Ommna Marija. 

 

Bħala l-avukata tal-bnedmin kollha, jiena nitolbok biex tapplika l-Passjoni 

tiegħek għażiż tiegħi, biex Alla Missierek juri ħniena magħna lkoll minħabba fil-

merti li ksibtilna. Ninkludi wkoll il-merti tal-Verġni Marija u tal-qaddisin. Ilqa’ 

wkoll nitolbok it-talba tal-Quddiesa, tar-Rużarju u talb ieħor, bħala difiża għall-

ħtiġijiet tal-erwieħ. Ara t-tbatijiet tal-bnedmin, il-ħakma tal-Għadu fuqna u 

kemm mingħajrek tabilħaqq ma nistgħu nagħmel xejn kif għidtilna Int! Agħtina 

għalhekk il-grazzji li neħtieġu ħalli niglorifikaw il-Ħniena tiegħek hawn u fl-

eternita’. 

 

Jiena ngħaqqad tbatijieti ta’ kull tip ma’ tiegħek fuq is-salib għażiż tiegħi, għas-

salvazzjoni tal-erwieħ. Qed nirreferi għat-tbatija fiżika u diversi skumditajiet, 

għat-tbatija psikoloģika, għat-tbatija emozzjonali li tkiddni bosta wkoll u għal dik 

spiritwali, b’mod speċiali ix-xenqa li għandi Għalik. Għażiża Ommi Marija, sarraf 

int dawn it-tbatijiet kollha tiegħi għall-gid tal-erwieħ. Grazzi. 

 

Bħala l-medjatriċi tal-grazzji tiegħek, jiena nferra’ l-grazzji tiegħek fuq il-bnedmin 

kollha, skont kif tiddireġini Marija Santissima għax hi taf aħjar kull wieħed u 

waħda minnhom x’jeħtieġu. Lill-għażiża Marija Ommna, għamiltha l-ekonoma 

tiegħi u ta’ kull ma għandi u se jkolli, issa u fl-eternita’ biex tiddisponi hi minn 

kollox kif jogħġob lilha. Grazzi talli umilment taqdi dan ir-rwol għalija u għas-

Saltna. 

 

Grazzi mill-qalb tal-privilegġ li nista’ nuża s-setgħa mogħtija lili minħabba l-

pożizzjoni li tajtuni ta’ interċessura. Kollox għall-akbar glorja tiegħek Trinità 

Qaddisa li nadura u għall-ġieħ u l-unur tiegħek għażiża Ommi tas-Sema. Ammen. 

Halleluia! 

 

 

 

 

 



12. Talba lill-Ispirtu s-Santu għall-Papa, l-Isqfijiet, is-

Saċerdoti, ir-Reliġjużi, il-Lajċi kkonsagrati, il-Familji u dawk li 

jinsabu waħedhom …  
 

Spirtu Qaddis, Mgħallem għażiż tiegħi, hawn ħafna xogħol xi jsir imma jien irrid 

nikkuntenta f’li nagħmel dak li nista’ taħt id-direzzjoni tiegħek, umbagħad kattar 

Int il-ftit tiegħi, kif kattart il-ħames ħobżiet u ż-żewġ ħutiet u tmajt il-folla. 

 

Minkejja l-limitazzjonijiet tiegħi, it-talb jibqa’ dak li dejjem nista’ nagħmel u 

għalhekk għandi nipprattikah bil-ferħ u nqisu s-sejħa tiegħi. 

 

 Nitolbok għall-Papa – dawwlu, ipproteġieh u qaddsu. 

 Nitolbok għall-Isqfijiet kollha kull fejn jinsabu – qaddishom u wassalhom 

biex jgħallmu l-Verita` sħiħa b’ubbidjenza lejn il-Papa, biex imexxu bil-

għaqal u biex jagħtu ħajjithom għall-merħla. 

 Nitolbok għas-saċerdoti kollha kull fejn jinsabu – qaddishom, agħmilhom 

ragħajja skont qalbek bħal Ġesu’, ubbidjenti u ta’ eżempju tajjeb għall-

merħla. 

 Nitolbok għar-reliġjużi kollha, għad-djakni, għal-lajċi kkonsagrati u għal 

dawk kollha li huma l-aktar qrib tal-Knisja u jservuha – agħtihom umilta’ 

sinċiera, imħabba kbira lejk u lejn kulħadd, għallimhom jgħixu l-Vanġelu u 

wassalhom għal dik il-qdusija li trid tara fihom. 

 Nitolbok għal dawk li qed jikkonsidraw li jsiru saċerdoti u/jew reliġjużi – 

ibgħatilhom nies biex jgħinuhom fis-sejħa tagħhom. Nitolbok wkoll għal 

aktar vokazzjonijiet tajba u qaddisa fi ħdan il-Knisja għażiża tiegħek. Kun 

int o Marija li tieħu ħsieb tinterċedi għal aktar vokazzjonijiet. 

 Nitolbok għall-koppji miżżewġa u għall-familji kollha biex tkun Int li 

tħeġġiġhom biex iħobbu u jservu lil xulxin fuq l-eżempju ta’ Kristu. Agħmel 

li Kristu jkun iċ-ċentru tal-ħajja tagħhom. Nitolbok għall-qdusija fil-familji 

u għall-protezzjoni mill-inganni tax-xitan u l-firda li dan jipprova jġib. 

 Nitolbok għal min jinsab waħdu, għal min in-nies warbuh għal xi raġuni 

jew oħra u għal min qed jaffaċja tbatijiet bla għandu ‘I ħadd min jgħinu. 

Idħol Int fil-ħajja ta’ dawn in-nies u agħtihom dak li jeħtieġu fir-ruħ u l-

ġisem. 

 

Grazzi talli Inti tħobb u taħseb f’kulħadd. Agħti lill-bnedmin kollha qalb dejjem 

iżjed ġeneruża għall-ħtiġijiet ta’ kulħadd. Ħarisna u żommna ‘l bogħod mid-dnub 



li hu l-kaġun ta’ kull tbatija, l-aktar dik li nistgħu nevitaw. Sejħilna għall-

konverżjoni u wassalna għal indiema sinċiera, rabta ta’ mħabba miegħek u mall-

Knisja. Iggwidana biex insiru qaddisin skont il-ħsieb tiegħek. 

 

Grazzi ħafna li lqajt dan it-talb tiegħi minkejja li jien ma jien xejn ħlief midinba. 

Ħa jkun kollu għall-akbar glorja tiegħek, tal-Missier u tal-Iben u għat-tkabbir ta’ 

Saltnatek fuq din l-art. Ammen. Mill-ġdid, grazzi u Halleluia! 

 

 

13. Talba għall-morda kollha u għan-nies vulnerabbli … 
 

Maħbub Divin tiegħi, nixtieq minn qalbi u b’sentimenti ta’ ħniena u kompassjoni, 

nitolbok għall-morda kollha kull fejn jinsabu, b’mod speċjali dawk li huma 

muġugħin, sfigurati u dawk b’nuqqas ta’ saħħa, bħall-anzjani u n-nies 

vulnerabbli. Nitolbok kemm għal min ibati fiżikament kif ukoll għal dawk li jbatu 

psikoloġikament. 

 

Agħtihom li jsibu min jifhimhom, min jikkurhom skont ma jeħtieġu, min 

jgħinnhom u jassistihom, min iżurhom u jfarraġhom u min jigwidhom ukoll fil-

ħajja ta’ ruħhom li hi tant prezzjuża għalik Mulej. 

 

Ersaq lejhom Int innifsek għażiż Ġesu’, misshom jew għid kelma waħda u huma 

jkunu mfejqa. Agħti d-don tal-fejqan lil diversi nies fil-Knisja u ara li jkun hemm 

ħafna talb għall-bżonnijiet tal-morda, ħalli x-xitan ma jorbotx bit-toqol tal-mard 

lil wliedek maħbuba. Grazzi talli tagħmel dan. Jien inpoġġi t-tama tal-morda 

kollha Fik u fil-Qalb ħanina tiegħek. 

 

Lil dawk li fil-għerf tiegħek tara li jeħtiġielhom jgħaddu minn mard u nuqqas ta’ 

saħħa bla ma jsibu l-fejqan, nitolbok biex tħaddanhom ma’ qalbek u terfaħħhom 

fuq dirgħajk. Ittratta magħhom bi ħlewwa kbira, filwaqt li turihom lit-tbatija 

tagħhom mhix għal xejn, li hi sejħa biex ikunu jixbħu lilek fi tbatijietek. 

Għallimhom li jistgħu jgħaqqdu tbatijiethom ma’ tiegħek fuq is-salib għas-

salvazzjoni ta’ ruħhom u ta’ ruħ ħuthom il-bnedmin. 

 

Marija, Saħħa tal-Morda, idħol għalihom int b`talbek setgħan u aqlalhom 

mingħand Ibnek kull ma jeħtieġu huma u jġorru s-salib tal-mard tagħhom. 

Grazzi. 



Maħbub Ġesu’, jekk nista’ nagħmel dan, jiena noffrilek is-sofferenzi ta’ wliedek 

kollha, biex f’għaqda ma dawk tiegħek fuq is-salib, jiswew għas-salvazzjoni ta’ 

kulħadd. 

 

Grazzi talli lqajtu dan it-talb tiegħi għall-morda. Kollox għall-akbar glorja tiegħek 

Trinita’ qaddisa u għat-tkabbir tas-Saltna. Ammen. Halleluia! 

 

 

14. Talba għal dawk li jinsabu mdejqa … 
 

Għażiż Mulej, Maħbub ta’ ruħi, Int fil-ġnien tal-Ġetsemani bdejt issewwed 

qalbek u tiddejjaq. Imbagħad għidt lid-dixxipli: 

 

“Għandi ruħi mnikkta għall-mewt; ibqgħu hawn u ishru miegħi.” 

(MATTEW 26: 37-38) 

 

Nixtieq nitolbok għal kull min hu mdejjaq, min ibati b’dipressjoni, min għaddej 

minn ħafna tbatija u problemi u qed jaqta’ qalbu u għal min għandu ħsieb li 

jagħmel suwiċidju. 

 

Mulej ħanin, nitolbok toffri lil Missierek id-dwejjaq li esperjenzajt Int għall-

bżonnijiet ta’ dawn in-nies imdejqa u mtaqqla. Għaqqad, jekk jogħġbok, id-

dwejjaq kollha li esperjenzajt jien tul ħajti ma’ tiegħek għall-benefiċċju tagħhom. 

Ħa jinżel fuqhom l-Ispirtu tiegħek u jimlihom bil-paċi, bil-faraġ, bil-kuraġġ u bil-

qawwa li tant għandhom bżonn biex minflok jiddispraw, isibu t-tama fil-fiduċja 

tagħhom Fik. 

 

Biddel, nitolbok, is-sitwazzjonijiet li qed ikisruhom u agħtihom li jaraw id-dawl 

f’nofs id-dlamijiet li jinsabu mdawra bihom. Agħtihom mill-ġdid skop għalfejn 

jgħixu u fejqilhom il-ġrieħi tal-passat. Agħtihom il-kuraġġ biex iġorru s-slaleb 

tagħhom flimkien miegħek għas-salvazzjoni ta’ ruħhom u ta’ erwieħ oħra. 

Ibgħatilhom min idur magħhom, ifarraġhom u jgħinnhom joħorġu mid-dlam li 

daħlu fih. Agħtihom ukoll il-qawwa li jaħfru lil min weġġaħħhom ħalli jsibu s-

sliem li ma joħodulhom ħadd u xejn. 

 

Grazzi Mulej ħanin talli Int il-faraġ u t-tama tagħna l-bnedmin li ngħaddu minn 

kull xorta ta’ prova filwaqt li għadna hawn f’dan il-wied tad-dmugħ. Agħmel li 



kull min hu mdejjaq isejjaħ lilek f`talbu u Int teħilsu mid-dwejjaq kollha tiegħu 

(kif għamilt mall-fqajjar ta’ Salm 34: 7) u timlih bil-ferħ vera li ġej biss minnek. 

 

Għażiża Marija, Faraġ tal-Imniktin, int li taf xi jfisser niket u dulur, idħol b’talbek 

Int għal dawn in-nies imsejkna li jeħtieġu l-għajnuna mmedjata tas-Sema. Grazzi 

Ġesù u Marija talli tajtuni dak li għadni kemm tlabtkom. Ammen. Halleluia! 

 

 

15. Talba għall-foqra … 
 

Mulej Maħbub, meta tul ħajtek fuq din l-art kien hemm wieħed li qallek “Tmur 

fejn tmur, jiena niġi warajk,” Int weġibtu: 

 

“Il-volpijiet għandhom l-għerien tagħhom, u l-għasafar tas-sema l-bejtiet; iżda 

Bin il-bniedem ma għandux fejn imidd rasu.” 

(MATTEW 8: 19-20) 

 

Dan jurina b’mod ċar li Int għext bla xejn tiegħek u ma kellekx dar fejn fiha stajt 

timtedd u tistrieħ hekk kif jeħtieġ kull bniedem. Int għażilt li tgħix fil-faqar u 

għalhekk taf x’jiġifieri ma ssibx x’tiekol, x’tixrob, x’tilbes u lanqas saqaf fuq rasek. 

Nitolbok għalhekk bi ħrara kbira, għan-nies foqra kollha li lanqas għandhom dak 

li hu neċessarju biex wieħed jgħix. Qanqal tant qlub ġenerużi biex jieqfu 

magħhom u jagħtuhom li jeħtieġu fi spirtu ta’ fratellanza u mħabba vera. 

Ibgħatilhom tobba u imfermiera li jdewwuhom u jduru bihom. Għallem lil dawn 

in-nies kif jistgħu jaqalgħu l-għajxien tagħhom u iftħilhom toroq li mhux jaraw li 

jwassluhom għal futur mimli tama. 

 

Fil-Ktieb ta’ Ġeremija Int għidilna: 

 

“Jien naf il-pjanijiet li ħsibt għalikom, oraklu tal-Mulej, pjanijiet ta’ ġid u mhux 

ta’ ħsara, li nagħtikom ġejjieni mimli tama. Intom issejħuli u tiġu titolbuni u Jien 

nismagħkom, tfittxuni u ssibuni. Meta tfittxuni b’qalbkom kollha, issibuni, oraklu 

tal-Mulej, u jiena nbiddel xortikom”. 

(ĠEREMIJA 29: 11-13) 

 



Agħmel issa kif għidt ma’ dawn in-nies imsejkna li qed ibatu minħabba r-regħba 

ta’ ħaddieħor. Agħtihom ukoll li jfittxu u jsibu lilek u jagħrfu Fik l-akbar Teżor li 

jistgħu jgawdu hawn u fl-eternita’. 

 

Grazzi talli naf li tfajt fuq il-foqra ħarsa ta’ ħniena. Miss Int il-qalb tal-bniedem 

tal-lum u iftaħlu għajnejh għall-ħtiġijiet ta’ ħutu u agħmel li ma joqgħodx bi 

kwietu qabel ma jagħmel ħiltu kollha biex jipprova jtemm il-faqar fuq l-art ħalli 

l-bnedmin kollha maħluqa xbieha tiegħek ikunu jistgħu jgħixu bid-dinjità li 

tixraqilhom. Agħmel dan għall-glorja tiegħek. Ammen. Halleluia. 

 

 

16. Talba qasira għall-erwieħ 1 … 
 

Mulej, bierek u qaddes lil kulħadd – lil uliedek b’mod speċjali dawk li l-aktar 

jeħtieġu t-talb f’dan il-mument! Int tara kollox. Bierek ‘l uliedek kollha u 

żommhom bħalma qroqqa żżomm lill-flieles tagħha. Ħu ħsieb ta’ kulħadd. 

Agħtihom dak li għandhom bżonn. Grazzi tal- Ħniena ġeneruża tiegħek. Kull 

glorja lilek! 

 

 

17. Talba qasira għall-erwieħ 2 … 
 

Ġesu’ u Marija, għeżież tiegħi, jien indur lejkom b’kunfidenza u nitlobkom għall-

ħtiġijiet materjali, imma l-aktar dawk spiritwali ta’ wliedkom kollha. Jien se 

noqgħod magħkom fit-talb, filwaqt li Intom toħorġu tamministraw qalb l-erwieħ. 

Nitlobkom għall-persuni kollha li naf l-ewwel umbagħad għal kulħadd. 

Nitlobkom ħniena, ħniena u ħniena! Jien inħobbkom u nafda Fikom, salvaw l-

erwieħ! Ammen. Grazzi. Halleluia. 

 

 

18. Talba għall-missjunarji … 
 

Għażiż Mulej, Inti bgħatt lid-dixxipli fid-dinja kollha biex ixandru l-bxara t-tajba 

lill-popli kollha. Ħu ħsieb jekk jogħġbok lill-missjunarji kollha mxerdin mad-dinja. 

Kun Inti stess li bl-Ispirtu tiegħek tgħallimhom, tigwidhom, tużhom u 

tqaddishom. Kun Int iċ-ċentru u l-ferħ ta’ ħajjithom, ta’ kull ma jaħsbu, jgħidu u 

jagħmlu. 



Agħtihom Qalbek stess li hi Qalb li tħeġġeġ bl-imħabba u taqdi bil-ferħ lill-

bnedmin kollha bla distinzjoni. Ipproteġihom, maħbub Ġesu’ minn perikli, 

diffikultajiet u persekuzzjoni li jiltaqgħu magħhom tul il-ġranet impenjattivi li 

jgħixu. Agħmel li jsibu min ikun ta’ sapport għalihom u min jgħinhom fil-

bżonnijiet materjali u spiritwali għalihom infushom u għall-popli li qegħdin 

iservu. 

 

Agħtihom li jxandru Lilek bħala l-ewwel preorita’ tagħhom, imbagħad li juru atti 

ta’ karita’ ma’ dawk li jeħtiġuhom. Kun Int il-qawwa tagħhom biex ma jaqtgħux 

qalbhom minn din il-ħidma tant prezzjuża u żidilhom aktar riżorsi ta’ kull tip ħalli 

d-diversi ħidmiet li jkunu nbdew ma jintemmux imma jikbru u jiffjorixxu. 

Agħtihom is-saħħa u ħafna paċenzja u diterminazzjoni ħa jservuk f’dawk l-aktar 

batuti b’perseveranza. Żid magħhom aktar ħaddiema għax il-ħsad huwa kbir 

tassew! 

 

Grazzi talli jien, mill-kumdita’ ta’ dari nista’ nkun protagonista fil-missjonijiet li 

jsiru f’artijiet imbegħeda permezz ta’ talbi. Minn qalbi nitolbok biex tagħmel li l-

missjonijiet ta’ evanġelizzazzjoni jkunu kollha skont Qalbek u kollox għall-aktar 

glorja tiegħek u għat-tkabbir ta’ Saltnatek. Ammen. Grazzi. Halleluia! 

 

 

19. Talba għod-don tal-fidi fl-erwieħ … 
 

Għażiż Mulej Ġesu’, li mitt għal kulħadd, nitolbok għad-don tal-Fidi f’kulħadd. Fl-

ittra lil-Lhud, il-Kelma tiegħek tgħidilna li: 

 

“Mingħajr il-fidi ma jistax ikun li wieħed jogħġob lil Alla għax kull min jersaq lejn 

Alla jeħtieġlu jemmen li Alla jeżisti u li Hu jagħti ħlas xieraq lil dawk li jfittxuh.” 

(LHUD 11: 6) 

 

Għalhekk, il-fidi hi l-bidu u t-tmiem tal-mod kif aħna ngħixu f’din id-dinja. 

Mingħajr fidi ma nistgħux nogħġbuk u din il-fidi rridu nieħdu ħsiebha biex tikber 

u tagħti l-frott mixtieq. 

 

Ibagħat, nitolbok l-Ispirtu s-Santu ħa jħeġġeġ id-don tal-fidi fl-insara kollha li għal 

xi raġuni jew oħra tgħammdu u rċevew il-fidi imma ma baqgħux jemmnu u/jew 

jipprattikawha. Erġa’ rewwaħ il-fjamma li kważi ntfiet u qanqalhom biex ma 



jitilfux opportunita’ fejn fiha jipprattikaw u jkabbru l-fidi tagħhom, anki permezz 

tal-għemil għax 

 

“il-fidi mingħajr għemil hija fiergħa.” 

(ĠAKBU 2: 20B) 

 

Agħmel li jagħmlu ħilithom kollha biex iħarsuha, ma jitilfuwix u jieħdu ħsieb 

jgħadduḥa lil kull min jistgħu, l-aktar bl-eżempju ta’ ħajjithom. 

 

Agħmel li f’ħajjitna naraw muntanji jiċċaqalqu minħabba l-fidi soda tagħna imma 

fl-istess waqt agħmel li bħaċ-ċenturjun nemmnu bla ma naraw għax nafu f’Min 

qed nafdaw. Ħa jkun hawn ħafna li jogħġbuk minħabba l-fidi qawwija tagħhom 

Fik kif għoġbok l-istess ċenturjun. 

 

Kompli għaqqad l-insara kollha li jemmnu Fik f’merħla waħda taħt Ragħaj 

wieħed kif ridtha Int sa mill-bidu u agħmel li aħna li nemmnu nkunu qalb waħda 

u ninħabbu kif urejtna Int, ħalli n-nies minn reliġjonijiet oħra jew ateji jintebħu li 

aħna tiegħek u li Bik magħna għandna l-Verita’ u s-Salvazzjoni. Ħu ħsieb, għażiż 

Ġesu’, kabbar in-numru ta’ dawk li jħaddnu l-Fidi Kattolika Rumana u wassalhom 

sal-quċċata tal-qdusija li tixraqlek. 

 

Grazzi mill-qalb talli ħafna drabi Int kellek terġa’ ttina dan id-don tal-Fidi għax bi 

traskuraġini tagħna aħna tlifnih. Kemm Int ħanin u paċenzjuż magħna. Kompli, 

nitolbok uri din il-karita’ magħna minkejja li ma jistħoqqilnix. Wassalna Int bil-

fidi Fik biex la jasal il-waqt inkunu nistgħu ngħożżu għall-eternita’ dak li issa 

nittamaw fih permezz tal-fidi. Ammen. Grazzi. Halleluia! 

 

 

20. Talba għall-grazzja tal-konverżjoni fl-erwieħ … 
 

Mulej ħanin, il-konverżjoni hija grazzja li l-bniedem jagħżel li jilqa’ minn 

għandek. Fit-tjieba tiegħek, agħti lill-bnedmin kollha din il-grazzja u agħmel li 

nilqgħuha b’indiema sinċiera u Qrara tajba. 

 

Agħmel li din twassal lil dawk I-insara li qed jgħixu ‘l bogħod minnek skont l-

ispirtu tad-dinja, biex iduru lejk b`qalb sogħbiena u b’konvinzjoni li jibdew folja 



ġdida f’ħajjithom billi jħallu l-passat warajhom, u jibdew jgħixu skont ir-Rieda 

tiegħek. 

 

Agħti wkoll il-grazzja tal-konverżjoni lil dawk li qatt ma semgħu bik jew li qed 

jagħrfu fir-reliġjon Kattolika Rumana l-vera reliġjon u għalhekk għandhom ħajra 

li jsiru membri ħajja fil-Knisja. Agħmel li jsibu min jgħinhom u jwassalhom ħalli 

jkabbru l-fidi tagħhom u jitgħallmu jgħixu ta’ nsara tassew skont ix-xewqa 

tiegħek. 

 

Nitolbok għalina lkoll li ilna mhux ħażin miexja warajk biex il-grazzja tal-

konverżjoni nħaddnuha aħna u nikbru fil-qdusija. Fil-ktieb tal-Proverbji nsibu li 

 

“il-ġust jaqa’ seba’ darbiet kuljum” 

(PROVERBJI 24: 16) 

 

u għalhekk jeħtieġ li nkomplu ninbidlu billi nwarbu minna dak li hu ġej mill-ħażin 

(anki jekk dnubiet venjali) u nintrabtu dejjem iżjed mat-tajjeb u ma’ dak li 

jagħmilna iżjed nixbħu lilek, għażiż Ġesu’. 

 

Grazzi talli Inti dejjem tiġri warajna u sal-aħħar ta’ ħajjitna tibqa’ tħabbat fuq 

qlubna bil-grazzja tal-konverżjoni li twassalna għas-salvazzjoni eterna. Ieqaf 

mall-moribondi li jeħtieġu din il-grazzja qabel jintilfu għal dejjem u agħmel li jkun 

hemm ħafna aktar nies li jitolbu għall-konverżjoni tal-erwieħ ħalli Int ma tkunx 

xerridt demmek għalxejn. Dan kollu nitlobulek għall-akbar glorja tiegħek Trinita’ 

Qaddisa u għat-tkabbir ta’ Saltnatek. Ammen. Grazzi. Halleluia! 

 

 

21. Talba għall-ħelsien mill-iskjavitu’ tal-materjaliżmu u l-

libertinaġġ … 
 

Sidi Ġesu’, illum sejra nitolbok għal dawk li għad li jgħidu li huma ħielsa, fil-verità 

jinsabu marbutin bil-ktajjen fejn jidħol il-materjaliżmu. Igħidu u jridu li ħadd ma 

jindaħlilhom għax huma liberi, iżda tabilħaqq jinsabu mkaxkrin mil-libertinaġġ. 

Il-libertinaġġ li jżommok skjav u li jwasslek għall-jasar fl-ispirtu. Kemm persuni 

jagħżlu t-triq il-ħafifa li twassal għall-pjaċir, għad-divertiment sfrenat, għall-

moda sfaċċata li min jaf kemm isiru dnubiet ħabba fiha! 



Il-bniedem li ma għandux Lilek jasal biex jagħmel kollox u jaħasra ma jindunax li 

dan kollu jwasslu għall-jasar, ma jintebaħx li qed jgħabbi u jpoġġi fuq spallejh piż 

li hu tqil wisq; imbagħad erħilu jgerger meta jkun hemm imqar ħaġa ċkejkna li 

ma jirnexxilux jiksibha u jekk bl-għaraq ta ġbinu jasal għaliha, malajr jinfexx 

ifittex elf ħaġa oħra biex forsi jimla I-vojt li hemm f’qiegħ qalbu bla ma jfittex li 

jagħmel kuraġġ u jara mnejn hu ġej il-vojt li kulma jmur dejjem jiżdied ġewwa 

fih. Vojt li ma jista’ jimtela qatt u bl-ebda ħaġa ħlief Bik biss. 

 

Spirtu Qaddis, nitolbok biex tħenn u ddawwal lill-poplu tiegħek biex iħallik tieħu 

kontroll ta’ dak kollu li mhux ġej minnek. Agħmel li jkun kapaċi jiftaħ qalbu Għalik 

biex Int tidħol u tagħmel kinsa tajba, tneħħi l-għanqbut u tkisser bil-qawwa 

tiegħek il-ktajjen ħalli tabilħaqq jibda jagħraf jgħix mill-ġdid Agħtih l-għerf li bih 

jasal jagħraf li Fik biss hemm il-vera libertà u wasslu Int għal din il-liberta’ sħiħa 

Bik, Miegħek u Fik. Ammen. 

 

 

22. Talba għal dawk li jinsabu qalbhom maqtugħa, imħawda 

u mfixkla … 
 

Maħbub Ġesu’, nitolbok għal dawk kollha li jinsabu qalbhom maqtugħa, għal 

dawk li għaddejin minn minn diversi provi, għal dawk li huma morda b’mard 

terminali u għal dawk li qed isofru minħabba Ismek. 

 

Nitolbok għal dawk li qed ifittxu s-soluzzjoni f’toroq żbaljati li ma jwasslux għal 

għandek, bħalma huma d-droga, ix-xorb u d-divertiment bla rażan eċċ… Erġa’ 

ressaqhom lejk u wriehom li s-soluzzjoni quddiem dan kollu tinsab Fik biss. 

Eħlishom Int minn dawn il-vizzji li nqabdu fihom għax ġara xi ħaġa f’ħajjithom li 

minħabba fiha tħawdu, tfixklu u żvijaw mit-triq tas-sewwa. 

 

Nafda lil dawn l-għeżież taħt il-ħarsien speċjali t’Ommna Marija. Ħu ħsiebhom 

int Ma. Kennihom, ħarishom u pproteġihom minn tant u tant perikli li jistgħu 

jiltaqgħu magħhom fil-viċin u fil-futur. Ammen. 

 

 

 

 

 



23. Talba għall-erwieħ li huma bogħod minn Alla … 
 

Għażiż Ġesu’, npoġġilek f’riġlejk lil bosta erwieħ li jinsabu ‘l bogħod minnek. Lil 

dawk li qed isofru u s-sofferenza tagħhom qed tqanqal fihom rabja jekk mhux 

ukoll mibgħeda lejk u lejn l-oħrajn għax għadhom ma fehmux li s-sofferenza 

għandha parti integrali fil-ħajja. Iva, Mulej, it-tbatija tbeżża’. Int taf kemm 

tbeżża’ għax għaddejt minnha u tant kont imwerwer li fil-ġnien tal-Ġetsemani 

għeriqt l-għaraq tad-demm. 

 

Il-bniedem jibża’ mit-tbatija li tista’ tkun taħt diversi forom: tista’ tkun fiżika, 

tista’ tkun spiritwali għad li ngħid għalija nippreferi dik fiżika milli I-oħra għax 

aħjar inbati miegħek milli mingħajrek. Mingħajrek wieħed jasal għad-disprament 

iżda maqgħud miegħek jasal jitqaddes. 

 

Kompli kun mall-poplu tiegħek Mulej u wrieh li fl-ebda mument ma jinsab 

waħdu; anke meta qalbu tkun f’elf biċċa, meta jitlef l-iskop għalfejn għandu 

jibqa’ jgħix, meta jara l-ħolm kollu josfor u jtir mar-riħ; meta jħossu nutli fil-ħajja 

u mwarrab minn ta’ madwaru. Mulej, il-lista hi twila ma tispiċċa qatt. Għalhekk 

nitolbok sabiex tieħu kontroll ta’ dak kollu li jista’ jkun hemm f’qalb kull wieħed 

u waħda minn dawn ħutna. 

 

Nitolbok għal dawk li qatgħuk darba għal dejjem mnn ħajjithom u assolutament 

ma jridux jafu bik, għal dawk li tbegħdu mis-Sagramenti u li d-dlam kaxkarhom. 

Għal dawk li qatgħu qishom mill-maħfra tiegħek. Mulej Ġesù fakkar lill-għadu li 

l-midinbin m’humiex tiegħu; imma tiegħek, li huma l-għeżież tiegħek għax aktar 

kemm wieħed ikun midneb aktar għandu jhedd għall-ħniena tiegħek kif Int stess 

għedt lil Santa Fawstina. 

 

Sinjur Ġesu’, jien nimposta f’qalbek lil dawn l-erwieħ imsejkna li mingħajrek 

nistħajjilhom bħal ‘zombies’ għax verament qed jeżistu u mhux jgħixu, għax il-

milja tal-ħajja tinsab biss fik. Irrid inkun il-kumpann li b’ talbi ngħin biex jiftħu 

qalbhom għal kull taħbita li Int qed tagħmillhom kull ħin. Irrid li nkun il-faraġ 

tiegħek, kif Int tixtieq u tistedini li nkun. 

 

Irrid inkun bħal Marija oħt Marta li npoġġi f’riġlejk biex nisma’ kelmtek waqt li 

nħallik turini u tħeġġiġni fi mħabbti lejk. Iva; irrid li nġiblek miegħi fl-Ispirtu bosta 

erwieħ sabiex ma jkun qatt li nħalluk waħdek maqful bħal priġunier fit-



Tabernaklu u qabel ma nitlaq minn quddiemek inħalli qalbi u qalbhom jadurawk 

fl-Ispirtu bi tpattija għal tant qlub li abbandunawk u rreġettawk minn ħajjithom. 

Agħmel minn qalbi u minn dawn il-qlub ta’ rieda tajba, kappelli t’adorazzjoni u 

ta’ tifħir għall-glorja t’Ismek. Ammen. 

 

 

24. Talba għad-dgħajja … 
 

Għażiż Ġesu’, illum b’qalbi maqsuma se ntella’ quddiemek lil dawk kollha li minn 

tlugħ ix-xemx sa nżulha jużaw ilsienhom biex ikażbru lilek, lil Ommok u/jew lill-

ħbiebek il-Qaddisin. Ilsienhom ilissen biss titli li anqas lill-agħar persuna ma 

jixirqu, aħseb u ara lilkom. Kemm jikkawża uġigħ f’qalbi dan, aħseb u ara 

f’qalbkom għax qalbkom hi umana bħal tagħna! 

 

Jekk aħna li aħna dgħajfin u midinba, inħossu għall-azzjoni indifferenti li nirċievu 

mill-proxxmu, kemm aktar tħoss qalbkom għall-indifferenza li nuru magħkom? 

Jekk aħna nweġġgħu meta persuni jmaqdruna u joffenduna b’dak kollu li hu 

għażiż għalina bħal familjari eċċ… kemm aktar tħossu Intom meta persuni 

jweġġukom u joffendukom bid-dagħa? 

 

Mulej Ġesu’, ħu kontroll ta’ dak l-ilsien li flok qed ikun ta’ barka qed ikun mezz 

ta’ saħta. Saħta li tinsab fil-kbar, fiż-żgħażagħ u saħansittra anke fit-tfal tagħna. 

Fejjaq din il-pjaga li hi mifruxa sew f’Malta tagħna. Miss il-qlub Mulej bil-ħlewwa 

u bil-modi tiegħek, uri ħniena magħhom u iġbidhom lura lejk mill-ġdid. Aħsilhom 

bid-demm għażiż tiegħek, kun magħhom u jekk jogħġbok għadirhom u 

kkumpatihom għax żgur la ma jafux ma’ min qed jieħduha Sinjur Ġesu’. 

 

Agħmel minn qalbi ċella ċkejkna biex fiha nkun nista’ nadura lilek kif jistħoqqlok 

kif ukoll inqim lil Ommna Marija u nfaħħarkom bi tpattija għal tant qlub ingrati. 

Mulej, jien qalb waħda għandi u kemm nixtieq li kieku nimmultiplika fi qlub oħra 

biex bihom inħobb lilek u lil Ommok Marija; anke jekk forsi nara kbir wisq għax 

jien anqas b’qalbi ma naf inħobbkom kif jistħoqqilkom, imma mbagħad inserraħ 

rasi wkoll meta naf li Int tiżen kull xewqa u tqisha daqs li kieku magħmulha u 

nifraħ li b’dawn ix-xewqat inferraħ lil Qalbkom. 

 



Grazzi Ġesù u grazzi Marija talli dejjem tilqgħu t-talb u x-xewqat ċkejkna tiegħi. 

Ikun imbierek l-Isem qaddis tagħkom issa u għal dejjem, hawn u fl-eternita’. 

Ammen. 

 

 

25. Talba għal min iħossu mtaqqal … 
 

Sinjur Ġesu’, llum se nitolbok għal dawk kollha li jinsabu mtaqqlin u li s-salib 

tagħhom qed iħossuh tqil wisq, qed iħossuh jgħaffiġhom tant li mhux jirrealizzaw 

li f’dawn il-mumenti Int tinsab qrib tagħhom ferm aktar minn qabel. 

 

Għal persuni li jinsabu ddisprati għax għad li huma jridu jibnu ħajjithom kif jaqbel 

lilhom, b’xi mod il-kuxjenza tagħhom għadha ċċanfarhom tant li qed jagħmlu 

minn kollox biex joqtlu leħnek fihom u dan ukoll qed jikkawża f’qalbhom u 

f’ruħhom toqol enormi. 

 

Mulej, meta naħseb dwar dan u dwar diversi forom ta’ ħajjiet oħra fejn ma 

hemmx postok, tiġini ħasra minnhom jien ukoll, kif tħassart Int stess lill-ġemgħa 

meta kont għadek fid-dinja. Iva, anke dawn Mulej Ġesu’ huma bħal nagħaġ 

imxerrda ‘I hawn u ‘l hinn bla ma għandhom ragħaj u ma għandhomx għax huma 

ċaħdu li jkollhom. 

 

Jekk jogħġbok erġa’ ħenn għall-poplu tiegħek, reġġa’ lura lil dawk li jinsabu 

mitlufa u kun Int il-gwida u l-vere Ragħaj li twassalhom fil-mergħat ta’ dejjem. 

Ammen. 

 

 

26. Talba għall-agonizzanti … 
 

Għażiż Mulej, nitolbok għall-agonizzanti kollha, issa li ċ-ċens wasal biex 

jagħlqilhom u minn ħin għall-ieħor qed jistennew li jaraw wiċċ imb’wiċċ id-dehra 

tiegħek. Waslu biex jagħmlu l-kontijiet mal-Ġustizzja Divina u daqt ma jkunu 

jistgħu jagħmlu xejn aktar għalihom infushom. 

 

Għalhekk qed nitolbok sabiex tħenn għalihom aktar minn qatt qabel, agħtihom 

il-grazzja li jduru lejk tul l-aħħar nifsijiet u jitolbuk maħfra. Jiena nemmen li Inti 

sejjer taħfrilhom għamlu x’għamlu kif ħfirt lill-ħalliel it-tajjeb minn fuq is-salib 



meta hu dar jitolbok bil-ħniena. Int mhux biss ħfirtlu, imma wegħedtu li jkun 

miegħek fil-ġenna dakinhar stess. Ġesu’ Int ma tinbidilx u allura, anke lil dawn 

ma għandi l-ebda dubju li jekk iduru lejk Int tilqagħhom, taħfrilhom u wara li 

jkunu pattew għal dnubiethom fil-Purgatorju, toħodhom igawduk għal dejjem 

fis-Saltna tiegħek. 

 

Mulej Ġesu’, rattab il-qlub ta’ dawk li jafu li se jmutu u l-bieb ta’ qalbhom se 

jibqa’ magħluq, għal dawk li jinsabu ndannati u qed jagħżlu li jispiċċaw indannati 

għall-eternità. Urihom is-serjeta’ ta’ dan kif għad hemm iċ-ċans. Jien naf li għalik 

xejn mhu impossibli. 

 

Nitolbok ukoll għal dawk li f’ħajjithom dejjem ippruvaw jogħġbuk u jħobbuk u li 

issa waslu biex jidħlu fil-ferħ tiegħek, agħmel li f’dan il-mument jibqgħu 

jistennewk bla biża’. Biegħed minnhom kull tentazzjoni u kull dubju li jista’ 

jgħaddi minn ħsibijiethom. Żommhom fil-paċi tiegħek huma u jistennewk bil-

ħerqa biex jaraw l-għaxqa u l-ġmiel ta’ Wiċċek li min jaf kemm ixxenqu li jaraw 

tul ħajjithom kollha. 

 

O Marija, Int il-bieb li jagħti għas Sema, iddefendihom quddiem Ibnek, aqbeż 

għalihom int sabiex ma jdumux ma’ jsaltnu magħkom u jingħaqdu max-xirka tal-

qaddisin u l-qtajjiet tal-anġli biex ibierku u jfaħħru lil Alla għal dejjem fis-Saltna 

tagħkom li ma tispiċċa qatt. Ammen. 

 

 

27. Talba għall-għedewwa … 
 

Mulej Ġesu’, nixtieq nitolbok għall-għedewwa, għal dawk li jaraw kif se jkissru 

bil-kliem u jġibu l-firda bil-kliem u bil-għemil. Nistqarr li xi drabi nitolbok għal 

kulħadd minbarra għal dawn il-persuni li fil-verita’ għandhom aktar bżonn minn 

oħrajn. Kemm hi iebsa għalina li nħobbu lil dawk li jagħmlulna d-deni, imma Int 

tridna nħobbuhom u tant tridna nagħmlu dan, li mort turina bil-fatti sabiex ma 

jkonnix skuża u ngħidulek: ‘U żgur Int ma tafx x’jiġifieri!’ Dan deher fil-prattika 

meta minn fuq is-salib tennejt: ‘Missier, aħfrilhom għax ma jafux x’inhuma 

jagħmlu!’ Mhux biss ħfirt iżda skużajthom quddiem Missierek. Dan hu l-akbar 

eżempju li wrejtna fil-prattika u mhux bit-tpaċpic biss. 

 



O Ġesu’, agħtina l-qawwa sabiex naħfru u nħobbu kif Int taħfer u tħobb lilna, 

aħna li lkoll konna għedewwa tiegħek qabel ma fdejtna bil-passjoni u l-mewt 

tiegħek. Int ħallast għalina bi prezz hekk għoli sabiex tissewwa l-ħsara u l-firda li 

kellna minn mal-Missier u hekk treġġgħana lura għall-ħbiberija mill-ġdid u għal 

dak li tlifna minħabba d-dnub tal-ewwel bnedmin. 

 

Naf li l-maħfra hija proċess li jista’ jieħu fit-tul, imma m’hijix impossibli jekk ikun 

hemm rieda tajba u xewqa li sseħħ. Il-problema hi li aħna suppervi u nibqgħu 

nfittxu r-raġun jgħaddu kemm jgħaddu snin, nibqgħu rridu li tgħaddi tagħna. 

M’inix infisser li għandna nerġgħu nafdaw, anzi f’diversi każijiet, hemm bżonn 

naqtgħu mill-kuntatt ma’ ċerti persuni biex nipproteġu lilna nfusna, imma 

għandna nkomplu nitolbu għalihom biex huma fid-dawl tiegħek jagħrfu jħalluk 

tibdel l-attitudni żbaljata tagħhom. 

 

Għażiż Ġesu’, nitolbok għalhekk li trattab il-qlub l-aktar iebsa, li biex jieħdu 

tagħhom fuq din l-art qed jistennew li jintilfu għal dejjem, għax Kelmtek tgħid li 

jekk ma naħfrux lil xulxin minn qalbna, anqas il-Missier ma jaħfer lilna l-ħtijiet 

tagħna. Agħtina l-grazzja li nifhmu dak li nkunu qed ngħidu fit-talb għax ukoll fit-

talba mogħtija minnek tal-Missierna, aħna ngħidu: ‘Aħfrilna dnubietna kif aħna 

naħfru.’ F’kelma waħda qed ngħidulek, forsi bla ma nintebħu, li jekk aħna deċiżi 

li ma naħfrux, taħfirx lilna lkoll Mulej. 

 

Bierek Mulej lil dawn il-persuni u nitolbok jien ukoll sabiex tiskużahom għax jista’ 

jkun li l-mod kif jaġixxu ġejja minn dak li għaddew minnu f’ħajjithom. Jista’ jkun 

li huma ukoll vittmi ta’ wġigħ jew trawmiet li ġarbu jew għadhom iġarbu minn 

persuni oħra. Dewwi Mulej il-qlub maqsuma ta’ dawk kollha li huma mweġġa’ u 

wassalhom għall-fejqan sħiħ billi id f’id miegħek jaslu jaħfru lil min ikkawżalhom 

feriti kbar fil-qalb tagħhom. Ammen. 
 

 

28. Talba għall-qdusija tas-saċerdoti … 
 

Mulej Ġesu’, minn qalbi nitolbok għall-qdusija tas-saċerdoti – agħmel li jkunu 

saċerdoti skont il-Qalb tiegħek. Ġesu’ Int għidt lil Pietru: 

 

‘Inti Pietru u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setgħat tal-infern ma 

jegħlbuhiex.’ 
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Kemm hemm bżonn li nemmnuha din u b’impenn nitolbu għal dawk kollha li 

jmexxuna f’Ismek sabiex Int tkompli tagħtihom il-qawwa u l-kuraġġ biex ikomplu 

jaħdmu fil-għalqa tiegħek minkejja l-bsaten fir-roti u dak kollu li jħabtu wiċċhom 

miegħu fid-dinja tal-lum li kulma jmur qiegħda tabbandunak. 

 

O Saċerdot Etern, Kbir u Qaddis, biegħed minn dawk li Int għażilt u 

kkonsagrajthom bħala ministri tiegħek kull tfixkil u tentazzjoni li huma jiltaqgħu 

magħhom. Ftakar li huma wkoll umani u dgħajfin bħal kulħadd. Sawwab fuqhom 

l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex ma jaqtgħux qalbhom imma jkomplu jgħarfu dak li 

Int tpoġġi f’qalbhom għall-ġid tagħhom u tal-poplu li Int għoġbok tafdalhom 

f’idejhom. 

 

Nitolbok ukoll għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali ħalli hekk ma jkun qatt li niġu 

mċaħħda minnek fl-Ewkaristija u fis-Sagrament l-oħra, bħalma diġa’ f’ħafna 

pajjiżi oħra din qed tidher sewwa. 

 

 X’nagħmlu mingħajrek Mulej? 

 X’nagħmlu mingħajr il-Knisja mwaqqfa minnek għas-salvazzjoni tal-

umanita’? 

 X’nagħmlu mingħajr is-Sagramenti li permezz tagħhom Int tgħaddilna l-

grazzji tiegħek? 

 Fejn u għand min tridna mmorru? 

 Min se jaħfrilna f’Ismek kull meta naqgħu tul it-triq? 

 Min se jsaħħaħna bl-Ikel Divin li hu Ġismek Imqaddes? 

 

O Marija, Omm is-saċerdoti, jiena nafda f’idejk is-saċerdoti tagħna, żommhom 

taħt il-ħarsien matern tiegħek, ipproteġihom u itlob għall-qdusija tagħkom ħalli 

huma jkunu ta’ ġid għall-merħla, l-aktar bl-eżempju ta’ ħajjithom. Ammen. 

 

 

29. Talba għall-familji u għat-tfal … 
 

Għażiża Familja Mqaddsa ta’ Nazzaret, agħmel li postok fil-familji jkun wieħed li 

jissejjaħ ta’ ġewwa għax јеkk Intom ma tkunux milqugħa f’kull familja, hemm il-

possibilta’ li mal-iċken intopp, titfarrak. Dan il-flaġell qed narawh jikber fin-

numru kuljum għaliex m’għadx hemm ħin la għat-talb, la għar-rikreazzjoni, la 

għal diskussjoni, la għall-ikla ta’ kuljum flimkien u lanqas għat-tfal li ħafna drabi 



jiġu mrobbija mill-barranin sa minn mindu jkollhom ftit xhur. Dan kollu bl-iskuża 

li qed ngħixu f’ħajja mgħaġġla u li għandna bżonn il-flus. Il-flus u l-kapriċċi li bla 

tidwir ta’ kliem, ħadu postkom f’bosta familji! 

 

Ġużeppi u Marija, kif intom kontu ta’ eżempju kbir għat-tfajjel Ġesu’ u mudell 

perfett ta’ kif għandha tkun familja, ħarsu u pproteġu kull familja minn kull 

ingann li l-Għadu qed iħejji kontrihom biex jifred u jkisser. Intom li dejjem 

irrispettajtu u mxejtu ma’ xulxin b’tant ħlewwa u karezzi, poġġu fil-qalb ta’ kull 

missier u omm dawn il-virtujiet sbieħ sabiex huma jkunu jistgħu jgħadduhom lil 

uliedhom u hekk jibqgħu jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra u jkollna dejjem 

familji skont qalbkom.  

 

Nitlobkom b’mod speċjali għat-tfal kollha biex tipproteġuhom minn kull ħsara 

fir-ruħ u fil-ġisem u biex tipprovdulhom minn irabbihom fil-għożża u l-biża’ t’Alla 

u jrawwem fihom il-qdusija sa miċ-ċokon, hekk kif għamiltu intom mat-tfajjel 

Ġesu’. Ammen. 

 

 

30. Talba għal min mhux jieħu l-ħajja spiritwali bis-serjeta’ 

… 
 

Maħbub Ġesu’ tiegħi, nixtieq nitolbok għal tant persuni li sfortunatament 

m’humiex jieħduk bis-serjeta’ f’ħajjithom. Għalihom Int tiġi l-aħħar post jekk 

dejjem jibqa’ spazju għax anke jekk jibqa’, xi drabi jfittxu li jimlewh barra Minnek. 

 

Iva, Mulej, il-bniedem tal-lum għandu ħafna xi jfixklu u t-tpaxxija qed isibha fil-

ħwejjeġ maħluqa u f’dawk li ħoloq il-bniedem. Tpaxxija ta’ mument u wara jsib 

ħafna mrar u vojt hekk kbir li jfittex u joħlom għal xi ħaġa oħra fejn jinsa u 

jiddeverti għal darb’oħra pjuttost aktar mid-darba ta’ qabel jekk jista’ jkun. 

 

Skont ir-raġunament ta’ dawn l-imsejkna erwieħ, Int m’għadx għandek valur, Int 

antikwat u diffiċli wisq. Spiss jgħidulek: 

 

 ‘Imbagħad jekk kulħadd jgħaddiena biż-żuffjett u jgħid li aħna boloh? 

 Ma tarax Mulej li qed titlob wisq? 



 Li niġu quddiesa darba f’ġimgħa biex inħarsu l-kmandament s’issa għadha 

mhux daqshekk problema, imma tippretendix li niġu kuljum għax ma 

rridux li jgħajjruna ffissati u/jew ‘brainwashed!’ 

 

Fl-aħħar, l-ikbar skuża li l-ħajja saret mgħaġġla wisq! 

 

Għażiż Maħbub Divin li m’intix maħbub, dawn huma ftit mill-ħsibijiet li jgħaddu 

minn moħħ min dahra jgħix fil-bruda u jfittex li jikkuntenta ruħu bil-ftit f’dak li 

għandu x’jaqsam mar-ruħ. Kollox donnu sar ibeżżagħhom bla ma jintebħu li l-

biża’ hu jekk ma jħabbirkux għal dak li jibqa’ għal dejjen u jintilfu għall-eternita’! 

Urihom tabilħaqq li Int biss hu ‘l kollox tassew. 

 

 Il-poplu tiegħek jinsab fil-għama – dawlu Mulej. 

 Jinsab fit-triq tan-niżla – aħtfu Int Mulej. 

 Jinsab bogħod minnek – resqu lejk bil-mod kif tara Int li hu l-aħjar. 

 Jekk tara l-bżonn – heżżu minn ġewwa qabel ikun tard wisq u ċanfar bil-

ħlewwa tiegħek ta’ Missier lejn ibnu li jagħmel minn kollox għall-ġid 

tiegħu. 

 

Ħenn għal dawk li għalihom ukoll xerridt sal-aħħar qatra ta’ Demmek u kompli 

kun għalina t-Triq, il-Verita’ u l-Ħajja li biha ngħixu Bik. 

 

O Marija, kompli għallimna x’iġifieri tħobb u timxi wara Ibnek Ġesu’ l-istess kif 

għamilt inti. Ammen. 

 

 

31. Talba għall-paċi fid-dinja … 
 

Għażiż Prinċep tas-Sliem, nitolbok għall-paċi fid-dinja. L-aħbarijiet kulma jmur 

iktar qed isiru koroh u ta’ swied il-qalb meta ta’ kuljum tisma’ bi gwerer, 

atroċitajiet, qtil li qed isir. Dan l-aħħar f’pajjiżna wkoll spiss qed nisimgħu 

b’persuni li argumentaw u waslu biex ferew lil xulxin b’mod gravi u li xi wħud 

minnhom wasslu għall-mewt. 

 

 X’qed iwassal lill-bniedem biex jaġixxi b’dan il-mod? 

 Fejn u liema post qed jagħti Lilek f’ħajtu? 

 



Dan kollu qed jiġri għax ħafna qed iwarrbuk u qed jagħżlu it-triq il-faċli li ma 

twassal imkien. Kulħadd medhi fl-imbarazz li toffri d-dinja mundana u l-aqwa u 

l-għeżeż Teżor ituh il-ġenb. Dan it-Teżor m’hu ħadd għajrek Mulej Ġesu’. Minnek 

biss jiġi l-veru ferħ, il-paċi tal-qalb, il-kuntentizza u dak kollu li hu sabiħ u tajjeb. 

Għalhekk waqt li ngħolli ħarsti lejk nitolbok bil-ħniena biex l-ewwel u qabel 

kollox tnissel il-paċi fil-qlub tagħna u magħna nfusna, billi tqaċċat minna kull 

rabja li tista’ tkun marbuta mal-passat jew għall-persuni li fil-fond ta’ qalbna ma 

rridux naħfrulhom. Agħtina l-grazzja li naċċettaw u nikkoperaw mall-grazzja 

tiegħek u nagħtu bidu għall-proċess li jwassalna għall-maħfra u wara għall-fejqan 

sħiħ fejn Int terġa’ tgħaqqad dak li fina hu biċċiet. 

 

Agħmel li nagħrfu niftħu qalbna beraħ għalik ħalli Int tkun tista’ taħdem fina, u 

nħalluk tkisser minna din il-qalb tal-ġebel li ħloqna u bil-mod il-mod tonqox fina 

qalb tal-laħam bħal tiegħek. Ibdilna Mulej u kebbes fina l-fjammi t’imħabbtek 

biex l-ewwel u qabel kollox inħobbu Lilek fuq kulħadd u wara lill-proxxmu 

tagħna. Agħmel li bis-skiet u bl-eżempju tagħna nħallu impatt qawwi tal-

immaġini tiegħek fost l-oħrajn fejn ikun hemm bżonn ta’ kelma inqas. 

 

O Marija, Omm il-Paċi, kompli mexxina u pproteġina taħt il-mant matern tiegħek 

biex bħalek inkunu xandara tal-Paċi t’Ibnek. Ammen. 

 

 

32. Talba għall-imnikkta … 
 

Għażiż Mulej, inressaqlek lil dawk kollha li jinsabu mnikktin, għal diversi 

raġunijiet fil-ħajja tagħhom li Int biss tafhom għax Int tafna wisq aktar milli aħna 

nafu lilna nfusna. 

 

Farraġ nitolbok lil kull qalb bil-ħlewwa u l-ġentilezza tiegħek. Kompli għallem lill-

poplu tiegħek li Fik biss hemm il-veru mistrieħ u li għandek biss jinsabu s-

soluzzjonijiet li ħafna jkissru moħħhom dwarhom. Jaħasra kemm nuqqas ta’ 

fiduċja u nkwiet, meta Int taf sew x’teħtieġ kull persuna. 

 

Xi drabi nibqgħu mnikktin il-għaliex ma nagħrfux naqsmu t-toqol tagħna 

miegħek u allura s-salib inħossuh jgħaffiġna għax ma nkunux qed nagħrfu kemm 

Int tinsab aktar viċin tagħna f’dawn il-mumenti. 

 



Aħfer t-tgergir li jingħad bħal per eżempju: 

 

 ‘Fejn hu Alla?’ 

 ‘Kieku jeżisti ma jħallix din it-tbatija kollha sseħħ!’ 

 ‘Jien għalxejn nitlob għax lili dan Alla ma jismagħnix jew aħjar ma jridx 

jismagħni!’ 

 ‘Għalfejn ħa lil dik u lil dak umbagħad dak li xeba’ jħawwad u jweġġa’ 

persuni, jħallih jgħix?’ 

 ‘Dan hu Alla ġust?’ eċċ… 

 

Iva, Ġesu’ l-poplu tiegħek għadu ma ntebaħx li qed inikket ruħu fuq affarijiet u 

raġunijiet li xi drabi lilu ma jappartjenux daqshekk. Għadu jwaħħal Fik għal kull 

intopp li jinqala’, għadu jiddubita minnek u qed jitlef il-fidi Fik. Kemm aħna boloh 

u mur għidilna li aħna boloh! 

 

 Tgħid min ħalaq dawn il-widnejn u l-għajnejn kollha ma jismax u ma jarax? 

 Jekk Int ħadt fuqek id-dnubiet tagħna lkoll u pattejt għalihom fuq is-salib, 

sejjer umbagħad ma tgħinnix fid-diffikultajiet li ngħaddu minnhom fil-

ħajja ta’ kuljum? 

 Jekk trid li lkoll niġu ngawduk għal dejjem, sejjer ma tagħtix iċ-ċans kollu 

biex min jinsab fl-iżball jintebaħ u jdur lejk? 

 

Ħenn għalina Mulej, la tħallix li wliedek jitbegħdu minnek u hekk jaqgħu fid-

dwejjaq li jiġi minħabba fid-dnub. Int ukoll bħala bniedem għaddejt minn 

mumenti fejn ħassejtek imnikket speċjalment meta kont taf li waslet is-siegħa 

tiegħek: 

 

 meta rajt il-qerda ta’ Ġerusalemm, 

 meta miet Lazzru l-ħabib tal-qalb tiegħek fejn Int saħansittra bkejt għax 

in-nies li m’emmnux fik u fil-qawwa tiegħek li anki tqajjem lil xi ħadd mill-

mewt. 

 

Iva, Ġesu’ int ukoll kont tgħaddi minn mumenti diffiċli u ta’ niket, imma qatt ma 

kont imdejjaq għax Int kont bħalna f’kollox minbarra fid-dnub. Hu d-dnub li 

jagħmel lill-bniedem imdejjaq u din id-differenza minn dwejjjaq għal dak li hu 

niket. Agħmel lid-dwejjaq ma jkunu qatt parti mill-ħajja tagħna billi żżommna 

dejjem taħt il-ħarsien tiegħek. 



 

O Marija, Faraġ tal-Imnikktin, Int li wkoll għaddejt minn tant niket, li dulur nifed 

lil qalbek, żommna taħt il-mant matern tiegħek u għallimna nsofru u noffru 

kollox b’imħabba lill-Imħabba Nnifsha – Ibnek Ġesu’. Ammen. 

 

 

33. Talba għal min iħossu abbużat minħabba t-tjubija ta’ 

qalbu … 
 

Għażiż Mulej, illum se nitolbok għal dawk il-persuni li spiss qed jiġu mweġġa’ 

minħabba li persuni oħrajn qed jabbużaw mit-tjubija li hemm f’qalbhom. 

 

Għal dawk li għażlu li fuq l-eżempju tiegħek jgħaddu ħajjithom jagħmlu l-ġid bi 

kliemhom u b’għemilhom u għal dan it-tajjeb kollu qed jirċievu l-kontra, meta 

mhux ukoll tgħajjir, żuffjet u elf ħaġa oħra. Urihom Mulej li fejn il-premju li hemm 

jistenniehom dan hu worth it! 

 

Int biss tifhem kemm ibatu dawn in-nies. Int biss taf xi jkunu qed iġarbu 

f’qalbhom għad li minn barra jista’ jkun li ma joqgħodux juru. Martirju kuljum, 

imma minħabba Fik jagħżlu li jġorruh bla ma jqarsu wiċċhom jew igergru għax 

jafu u jemmnu li ‘l hinn minn dan kollu hemm eternita’ tistennihom. Huma jafu 

li kif Fik biss hawn fuq l-art isibu l-mistrieħ tagħhom, żgur li wara din il-ħajja se 

jsibu lilek tilqagħhom u ddaħħahom fil- veru mistrieħ, fil-hena ta’ dejjem fis-

Sema. 

 

Għalhekk, kompli ħu ħsiebhom u agħtihom il-kuraġġ, fakkarhom fi kliemek meta 

għedt: 

 

Fid-dinja tbatu jkollkom. Iżda’ agħmlu l-qalb: Jien irbaħt id-dinja. 
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Agħmel li meta jisimgħu dan jifhmu u ma jaqtgħux qalbhom billi jiftakru mill-ġdid 

li id f’id miegħek huma wkoll joħorġu rebbieħa. 

 

Għinnhom iżommu l-ħarsa tagħhom fuqek mislub u hekk fil-fond ta’ qalbhom 

jagħrfu mill-ġdid li minkejja li Int kont qalbek toħroġ għal niesek u li ħlief ġid 

m’għamiltx, xorta waħda għaddewk minn passjoni u mewt hekk ħarxa u krudila. 



Aħna nafu għażiż Ġesu’ li Int tifhimna dejjem u taf xi nħossu għax minn kollox 

ġarrabt minħabba fina. Imħabbtek kienet murja bil-fatti, saħansitra anke fl-

agħar mumenti, u għadha tiġi murija bil-fatti fis- Sagrament tal-akbar Imħabba 

– fl-Ewkaristija Mqaddsa. Kompli saħħaħ lill-poplu tiegħek, lil dawk li Int għażilt 

għalik biex hekk ukoll huma ma jibżgħux ikunu għotja għall-oħrajn minkejja 

kollox. Ammen. 

 

 

34. Talba għal min spiritwalment jinsab bil-ġuħ u bil-għatx … 
 

Mulej Ġesu’, illum se nitolbok għal dawk li jinsabu bil-ġuħ u bil-għatx 

spiritwalment – għal dawk li jixxenqu kull ħin għal dak li hu ġust f’din id-dinja 

inġusta. 
 

Biżżejjed nagħtu ħarsa madwarna biex naraw u mmissu b’idejna kemm 

inġustizzji saru u għadhom isiru. Dan meta s-sinjur jinsab paxxut u dejjem 

jistgħana u dawk li huma foqra saħansitra qed imutu kull minuta.  

Mulej il-bniedem fil-fond ta’ qalbu għandu xewqa għal dak li hu qaddis, għal dak 

li hu sewwa u min ikompli jaħdem għal dan żgur li għad jixba’ bil-ġid li jiġi minnek. 

Int biss kapaċi timla u tferra’ dak kollu li hu nieqes fina. 

 

Ħeġġeġ O Ġesu’ l-qlub u mliehom Bik, sostnihom bil-Kelma qaddisa u setgħana 

tiegħek – Kelmtek li taqta’ l-ġuħ u l-għatx tan-nixfa. Itmagħna u isqina Bik fl-

Ewkaristija. 

 

Ħenn għalina Ikoll li ninsabu f’dan il-wied tad-dmugħ biex meta jasal il-Jum niġu 

ngawduk għal dejjem fl-eternita’ fejn xejn ma jkun jonqosna. Ammen. 

 

 

35. Talba għal dawk li huma mweġġa’ … 
 

Prezzjuż Mulej, illum se nitolbok għal dawk li għax iħennu għal ta’ madwarhom 

dejjem isibu min aktar jagħtihom mill-agħar, jikkritikhom, isibu min ikellihom 

iebes u jweġġagħhom għax mhux kulħadd kapaċi juri ħniena ma’ ħaddieħor. 

 

Nitolbok wkoll għal dawk li qalbhom tinsab magħluqa u tabilħaqq insew kif juru 

ħniena. Għal dawk li anqas huma stess ma jafu xi tfisser tħenn għax forsi huma 

ġew imċaħħdin minnha minn diversi oħrajn. 



 

Nitolbok għal dawn li jinsabu fi stat li qalbhom tant hi mweġġa’ li jħossuhom bla 

ebda sentiment u li kollox spiċċa għalihom. Saħansitra ġieli jesprimu ruħhom 

b’mod goff bħal meta jgħidulek: ‘Jien għandi bħal toqba f’sidri fejn qalbi ġiet 

maqlugħa u m’għadnix nista’ nħobb.’ 

 

Ħenn għall-poplu li Int stess fdejt b’demmek l-għażiż. Rattab il-qlub sabiex 

jagħrfu jinfetħu għalik mill-ġdid u f’min iħossu bla qalb, nitolbok poġġi Qalbek 

stess flok qalbu u ħeġġiġhom b'imħabbtek safja. Ammen. 

 

 

36. Talba għall-ħabsin … 
 

Għażiż Mulej Ġesu`, fil-lejl tal-Ħamis filgħaxija wara li qabduk, tefgħuk ukoll fil-

ħabs taħt l-art u għalhekk int tista’ tifhem dak li jgħaddu minnu l-priġunieri fil-

ħabsijiet: tbatija emozzjonali, mentali, fiżika eċċ.. Kun magħhom fil-mumenti 

kollha u agħtihom il-faraġ li jeħtieġu biex waqt li qed ipattu għal dak li għamlu, 

ma jiddisprawx. Inti biss taf il-għala tas-sitwazzjoni kollha u x’inhi r-realta’ li 

waslithom biex jispiċċaw hemm ġew. 

 

Nitolbok ukoll għal dawk li minħabba fihom huma vittma sabiex tkun int it-Tabib 

li jfejjaq u jdewwi l-feriti li jieħdu fit-tul biex ifiqu. Aħna xi drabi ma nsibux kliem 

xi ngħidulhom lil dawn l-imsejkna. 

 

Nitlob ukoll lilek o Marija sabiex tinterċedi għall-ħabsin kif ukoll għall-vittmi. Inti 

żgur taf kif għandek timxi magħhom għax tul il-passjoni kollha t’Ibnek int kont 

hemm għalih, l-akkużat u l-vittma per eċċellenza. Int qsamt miegħu fis-

sofferenza tiegħu mill-bidu sal-aħħar u min seta’ jfarrġek quddiem dan kollu? 

 

Nitlobkom ukoll għal dawk li jmexxu l-Faċilitajiet Korrettivi sabiex waqt li 

jħaddmu d-dixxiplina li hemm bżonn f’dawn il-postijiet, iżommu quddiem 

għajnejhom li r-residenti kienu, għadhom u jibqgħu xbieha t’Alla u li l-għan tal-

ħabs mhuwiex li jiddispra lir-residenti imma li fiż-żmien li għandhom jgħaddu 

hemm, huma tassew jirriformaw lilhom infushom. 

 

Mulej, sibilhom min jgħinhom fil-mixja spiritwali tagħhom ukoll u aktar nies li 

jissaportjawhom u ma jabbandunawhomx imma jagħtuhom dak li jeħtieġu bħala 



bnedmin issa li jinsabu maqtugħin mid-dinja ta’ barra. Agħti qalb ġeneruża lill-

familjari u l-ħbieb tagħhom sabiex minbarra li jmorru jżuruhom, jagħtuhom l-

għajnuna li jkunu jeħtieġu biex jerġgħu jinfiltraw lura fil-komunita’ bl-inqas 

problemi wara li jtemmu s-sentenza tagħhom. Ipprovdilhom int ix-xogħol u post 

diċenti fejn jgħixu. 

 

Spirtu Qaddis, kun int li tittrasforma l-qalb ta’ kull wieħed u waħda minnhom 

skont ix-xewqa tiegħek u agħmel li Fik isibu t-tama biex ikomplu l-mixja tal-ħajja 

tagħhom fil-kwiet u t-tajjeb filwaqt li jfittxu li jgħixu b’mod ġust sal-aħħar ta’ 

ħajjithom. 

 

Grazzi Ġesu’ u Marija talli smajtu u lqajtu dan it-talb kollu tiegħi. Ammen. 

Halleluia! 
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