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Modi kif torbot l-Appell ta’ Missio Malta għall-Knisja Kaolika, fl-omelija egħek
1. Il-Vakan II f’Ad Gentes jgħid:

((38) L-isqof jeżorta u jgħin lill-kongregazzjonijiet djoċesan biex ikollhom l-irwol tagħhom stess fil-missjonijiet. 
Huwa se jippromwovi x-xogħol tal-Opri Missjunarji fost il-fidili egħu stess, imma l-aktar b’mod speċjali l-ħid-
ma tal-Missjoni Ponfiċja. Għax huwa dejjem ġust li dawn ix-xogħlijiet jingħataw prijorità, peress li huma 
l-mezzi biex il-Kaoliċi jiġu magħrfa sa minn ċkunithom b'ħarsa universali u missjunarja reali; u huma wkoll 
il-mezzi biex jagħmlu ġbir ta’ fondi effe v biex jissussidjaw il-missjonijiet kollha, kull waħda skont il-bżonni-
jiet tagħha.

Dan l-appell juri s-solidarjetà tagħna mal-Knisja Missjunarja, dawk li huma żgħażagħ, fraġli, li qed ibatu 
l-persekuzzjoni, jew fejn l-istatus ta’ minoranza tagħhom jagħmilhom vulnerabbli.

2. Eżempju wieħed tal-Knisja Missjunarja appoġġjata minn Missio Malta hija l-Knisja fl-Etjopja:

Il-biedja ta’ sussistenza hija l-mod ta’ ħajja għall-miljuni ta’ nies fl-Etjopja. Madankollu, nixfa persisten u 
żieda fil-prezzijiet tal-ikel rriżulta f'ħafna nies li jesperjenzaw problemi ta’ saħħa minħabba nuqqas ta’ ikel 
nutriv. Sfortunatament, 70% tal-familji fil-belt ta' Emdibir ma jaffordjawx ipoġġu biżżejjed ikel fuq il-mejda.

33. L-għajnuna fil-pra ċitajiet li jagħmlu l-ħajja possibbli hija fil-qalba tal-ħidma missjunarja. Ġesù jgħid 
lid-dixxipli: “Intom tkunu xhieda egħi...” A  1:8. Li tagħ lil dawk l-aktar fil-bżonn huwa sinjal ta’ mogħdrija 
u xhieda tal-kmandament fl-imħabba. Missio Malta qed jissieħeb mal-Knisja lokali f’Emdibir biex ffinanzja 
razze tal-mogħoż biex jgħin inaqqas ir-riskju tal-mortalità fost it-al tal-komunità minħabba l-malnutrizzjo-
ni.

4. L-2022 huwa l-200 anniversarju mill-bidu tas-Soċjetà għall-Propagazzjoni tal-Fidi mwaqqfa minn Pauline 
Jaricot f'Lyon, Franza. Il-beafikazzjoni ta’ Pauline Jaricot saret fit-22 ta’ Mejju 2022 f'Lyon. Pauline hija 
eżempju mill-isbaħ u xhud tal-imħabba t’Alla.

Pauline Marie Jaricot twieldet fit-22 ta’ Lulju 1799 f’familja ta’ negozjan sinjuri tal-ħarir ta’ Lyon. Wara li 
semgħet omelija tar-Randan kontra l-vanitajiet tad-dinja, iż-żagħżugħ ta’ 17-il sena esperjenza konverżjoni 
radikali, abbandunat il-mondanità tal-ħajja preċeden tagħha, u bdiet iżżur u eħu ħsieb lill-foqra.

FFl-1820, Pauline rċeviet ira mingħand ħuha Phileas, student fis-Seminarju ta’ San Sulpizju, fejn spjega 
l-bżonnijiet tal-membri tas-Soċjetà tal-Missjonijiet Barranin ta’ Pariġi. Pauline ġabret lill-ħaddiema fil-fabbri-
ka ta’ missierha fi gruppi ta’ għaxra biex jagħtu donazzjoni ta’ ċenteżmu biex jappoġġjaw il-missjonijiet bar-
ranin. Kull parteċipant imbagħad jirrekluta ‘għaxra’ oħra. L-‘għexieren’ saru ‘mijiet’ u eventwalment ġabru 
massa ta’ nies lil hinn minn Lyon.

Is-Soċjetà ġiet approvata formalment fl-1822.

5. Ġesu ġie biex ikollna l-ħajja bis-sħiħ. L-appoġġ egħek se jagħmel differenza għal dawk li huma f’ċirkos-
tanzi inqas ixxurtja minn tagħna.



Talb għaċ-Ċelebrazzjoni tal-Appell ta’ Missio Malta għall-Knisja Kaolika
(Jinkludi Talb mill-Quddiesa għall-Evanġelizzazzjoni tal-Popli)
Kollea
MMissier, int pperme  lill-Knisja egħek tkun is-sagrament tas-salvazzjoni għall-popli kollha. Agħmel li nħossuna 
aktar imħeġġa lejn is-sejħa biex naħdmu għas-salvazzjoni ta’ kulħadd, sakemm tkun għamiltna lkoll poplu 
wieħed. Ispira l-qlub tan-nies kollha egħek biex ikomplu l-ħidma tas-salvazzjoni ta' Kristu kullimkien sat-truf 
l-art.

It-Talb Universali

Ċelebrant
HHekk kif ninġabru bħala komunità ta’ fidi, nagħrfu d-dipendenza tagħna fuq Alla u nippreżentaw it-talb tagħna 
għall-bżonnijiet tagħna, il-bżonnijiet tal-komunità tagħna, u l-bżonnijiet tad-dinja tagħna.

Għall-Qdusija Tiegħu Papa Franġisku u għal dawk kollha li għandhom responsabbiltajiet ta' tmexxija fil-Knisja 
tagħna, aħna nitolbu biex ikunu dejjem fidili u jagħtu xhieda bħala dixxipli veri.

Ejjew nitolbu lill-Mulej.

Għall-mexxejja ċiviċi tagħna, nitolbu biex ikunu xhieda lejn il-verità u l-ġuszzja, u jfixu modi kif jappoġġja 
lill-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna.

EEjjew nitolbu lill-Mulej.

Għal dawk li kellhom iħallu djarhom, parkolarment in-nisa għax huma stam  anqas, nitolbu li s-soċjetà rris-
pondi għas-sitwazzjoni tagħhom permezz tal-imħabba u l-azzjoni.

Ejjew nitolbu lill-Mulej.

Għal dawk li jaħdmu fost in-nies f’pajjiżi remo, nitolbu biex ikunu sostnu fil-vokazzjoni tagħhom hekk kif 
jagħtu xhieda tal-missjoni tal-fejqan ta’ Ġesù.

Ejjew nitolbu lill-Mulej.

GGħal dawk li jbatu minn malnutrizzjoni, nitolbu li huma jsibu n-nutriment li tant għandhom bżonn.

Ejjew nitolbu lill-Mulej.

Għall-missjunarji li jwasslu l-messaġġ tal-Evanġelju lil dawk li jixxenqu għall-Aħbar t-Tajba tas-salvazzjoni, nitolbu 
biex oħrajn jisimgħu s-sejħa biex jingħaqdu magħhom.

Ejjew nitolbu lill-Mulej.
Ċelebrant

AllAlla ħanin, int konxju tal-bżonnijiet kollha tagħna u aħna nagħmlu dan it-talb b’kunfidenza permezz ta’ Ġesù 
Kristu ibnek.
Ammen.

Talb Fuq l-Offer

Mulej, it-tbaja u l-mewt ta’ Kristu Ibnek rebħu s-salvazzjoni għad-dinja kollha. Jalla t-talb u l-offer tal-Knisja e-
għek jaslu quddiemek u jintgħoġob f’għajnejk.

Talba Wara t-Tqarbin

Mulej, qaddisna bl-Ewkarisja li naqsmu fuq il-mejda egħek. Bis-sagrament tal-Knisja egħek jalla l-popli kollha 
jirċievu s-salvazzjoni li Ibnek ġabilna permezz tat-tbaja u l-mewt egħu fuq is-salib, għax hu l-Mulej għal dejjem 
ta’ dejjem.

Barka Finali

Ejjew noħorġu bil-kuraġġ, inxerrdu l-imħabba t’Alla kull fejn aħna mmorru fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Is-
pirtu s-Santu.
Ammen.


