
It-Talba tal-Missierna



X’inhu t-talb?
• Jiena nitlob meta nitkellem ma’ Alla.

• Nista’ nitkellem ma’ Alla meta nkun waħdi
jew mal-oħrajn.

• It-talb jista’ jsir kullimkien, bħal per
ezempju:
• id-dar
• l-iskola
• fil-Knisja
• fil-kampanja
• il-bandli



Min jista’ jitlob?
• Kulħadd jista’ jitlob.

• Ġesù stess kien jitlob u anke għallem lid-
dixxipli kif jitolbu.

• Fil-fatt, Ġesù għallimhom kif jitolbu għaliex
huma staqsewh biex jgħallimhom!

• Meta nitkellmu ma’ Alla, huwa jkun tassew
kuntent għaliex Alla jħobbna ħafna.

• Għalhekk għandna nitolbu!



Lil min nistgħu nitlobu?
• Aħna nistgħu nitolbu lil:

• Alla li huwa Missierna
• Ġesù, li huwa l-Iben ta’ Alla
• l-Ispirtu s-Santu
• Marija, Omm Ġesù, biex titlob lil Alla għalina
• Anġli u qaddisin, biex jitolbu lil Alla għalina

• Hemm talba li Ġesù għallem lid-dixxipli tiegħu
biex biha jitolbu lil Alla li huwa l-Missier.

• Din it-talba nsejħulha t-Talba tal-Missierna
għaliex hija ddedikata lil Alla.



Dwar it-Talba tal-Missierna…
• Ġesù għallem din it-talba lid-dixxipli tiegħu għaliex 

staqsewh kif għandhom jitolbu.

• Din nafuha għaliex fil-Bibbja insibuha miktuba 
darbtejn:
• Darba minn Mattew l-Evanġelista (Mt 6:9-13)
• Darba minn Luqa l-Evanġelista (Lq 11:2)

• Din hija r-raġuni għaliex it-Talba tal-Missierna ġiet 
maġluqa.

• Aġna nitolbu din it-talba ukoll għaliex aħna ukoll 
aġna dixxipli ta’ Ġesù  u għaliex aħna nafu li Alla 
huwa Missierna ukoll.



X’nitolbu fit-Talba tal-Missierna?
Meta nitolbu lil Alla l-Missier, aħna:

• Infaħħruh għaliex ħalaqna
• Nirringrazzjawh għaliex provdilna l-ikel u dak kollu li 

għandna bzonn
• Nitolbuh jaħfrilna meta ma nġibux ruħna tajba
• Ngħidulu jaħfer lil sħabna meta jweġġgħuna
• Nistaqsuh biex jigwidana ħalli dejjem inkunu bravi u 

nistaqsuh ukoll biex jiproteġina minn affarijiet ħżiena.
Alla tana ukoll anġlu speċjali li nsejħulu l-Anġlu 
Kustodju biex ikun l-ħabib tagħna u jkun dejjem 
magħna biex jigwidana.



Nitgħallmu
flimkien kif 

ngħidu t-Talba
tal-Missierna



Missierna li inti 
fis-smewwiet, 
jitqaddes ismek.



Tiġi saltnatek,
ikun li trid int,



kif fis-sema 
hekkda fl-art.



Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum,



aħfrilna dnubietna



bħalma naħfru lil min hu ħati 
għalina.



U la ddaħħalniex 
fit-tiġrib,



iżda eħlisna 
mid-deni. 
Ammen.



Prosit! Ġesù jinsab tassew 
ferħan bija!


