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IL-KELMA TAL-ISQOF TAGĦNA 
 

“Inħoss li wasal iż-żmien li nagħmlu din il-bidla fil-katekeżi: 
minflok is-sistema skolastika fejn it-tfal jiġu fiċ-Ċentru tad-
duttrina u jsibu ruħhom fil-’klassi’ bil-katekist li jagħmilha ta’ 
għalliem, naraw kif nistgħu ninkorporaw lill-familja u 
ngħinuha tiskopri s-sejħa u l-missjoni tagħha bħala “Knisja 
tad-dar”, fejn il-familja ssir aġent primarju tal-katekeżi.  
Għaliex il-fidi ma titnissilx bil-lezzjonijiet tal-katekiżmu; il-
fidi ma tiddependix minn kemm taf bl-amment veritajiet 
astratti dwar Alla (kif ħafna drabi ngħallmu waqt id-
duttrina). Imma wieħed jibda jemmen meta jgħaddi minn 
ċerti esperjenzi – il-fidi “tittieħed” mir-relazzjonijiet li 
wieħed ikollu ma’ dawk ta’ madwaru, mill-ġrajjiet sbieħ jew 
koroh tal-familja li jiġu interpretati bħala sinjali tal-preżenza 
moħbija ta’ Alla, mill-mod kif il-familja ġġib ruħha ma’ min 
huwa divers jew barrani, mill-atteġġjamenti ta’ solidarjetà li 
turi l-familja… Dawn l-esperjenzi, li jkunu mmotivati mill-fidi 
f’Ġesù, jagħmlu mill-familja skola ta’ fidi. Għalhekk inħeġġeġ 
biex f’dan il-proċess ta’ inizjazzjoni għall-fidi, ma nibżgħux 
nirriskjaw u nagħtu aktar saħħa u spazju lill-familja.... hemm 
bżonn nafdaw aktar lill-familja biex tgħaddi l-fidi lill-membri 
tagħha.”   
 
Minn omelija tal-E. T. Mons. Isqof Mario Grech,   
22 ta’Jannar 2017 
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Bartolomé Esteban Murillo 

Adorazzjoni tal-Maġi (c.1655), Mużew tal-Arti, Toledo. 
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JANNAR 
IL-FESTA TAL-EPIFANIJA TAL-MULEJ 

  
L-isfond u l-istorja li jwasslu għal din iċ-ċelebrazzjoni  
L-Epifanija hija festa li tiġi ċċelebrata ta’ kull sena. Il-festa 
proprja tiġi fis-6 ta’ Jannar, imma pajjiżna jiċċelebraha fl-
ewwel Ħadd tas-sena. Il-kelma epifanija tfisser “wirja”. Dan 
ġa jwassalna biex nindunaw kemm il-wirja ta’ Ġesù kienet 
importanti. Fil-Bibbja nsibu: “Kif raw il-kewkba, imtlew b’ferħ 
kbir tassew. Meta mbagħad raw lit-tifel ma’ ommu Marija, 
inxteħtu fl-art iqimuh” (Mt 2,10-11).  
 
Il-Maġi mxew wara l-kewkba biex huma jsibu d-dawl li huwa 
Ġesù. Dan id-dawl kellu bżonn jinżel f’qalbhom biex b’hekk 
huma jkunu jistgħu jiskopru dawl ikbar: dak ta’ Ġesù Kristu. 
Il-Maġi ma beżgħux li sejrin jitilfu l-ħin, imma baqgħu 
jissieltu sal-aħħar biex b’hekk huma raw din l-Epifanija hekk 
kbira. Ma waqfux xħin ma rawx aktar il-kewkba, imma 
baqgħu miexja lejn Betlehem biex b’hekk huma jaraw lil Ġesù, 
li tahom għarfien ġdid ta’ xi jfisser il-veru dawl. 
 
L-iskop taċ-ċelebrazzjoni 
Din iċ-ċelebrazzjoni, sa mill-ewwel żminijiet, dejjem ingħatat 
importanza kbira. Fl-Orjent il-Knisja tqis din il-festa bħala l-
festa fejn Alla ltaqa’ mal-bniedem; fil-fatt huwa l-Milied 
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tagħhom. Permezz ta’ din iċ-ċelebrazzjoni l-familja trid tasal 
biex tagħraf li Ġesù ġie fid-dinja biex jurina huwa min hu u li 
aħna jeħtieġ li nimxu wara d-dawl veru. Il-familja jeħtieġ li 
tara ’l Ġesù ħaj fil-ħajja ta’ kuljum.  
 
Iċ-ċelebrazzjoni  
Il-post:  Għandu jintgħażel post fejn il-familja tkun ta’ 

sikwit, ngħidu aħna fis-salott/kċina.  
Materjal:  Bibbja, xemgħa kbira, u xemgħa għal kull 

membru tal-familja.  
Ġurnata:  Jekk issir fil-ġurnata li fiha niċċelebraw l-

Epifanija, l-iskop joħroġ aktar. 
 
 Il-ġenituri jeħtieġ li jkunu ppreparaw il-post sewwa, bil-

Bibbja u xemgħa mixgħula fiċ-ċentru. 
 Wieħed mill-ġenituri jiftaħ iċ-ċelebrazzjoni billi jagħmel   

is-sinjal tas-salib u jaqra silta mill-Bibbja: Mattew 2,1-12. 
 Xħin il-ġenitur jaqra s-silta, tinxtegħel ix-xemgħa u wara 

jissejħu t-tfal wieħed wieħed biex huma wkoll jixegħlu x-
xemgħa. 

 Wara dan, it-tfal ikollhom mument fejn, jekk iridu, 
jistaqsu xi mistoqsijiet fuq iż-żmien tal-Milied lill-ġenituri 
u l-ġenituri jweġbuhom. F’każ li ma jiġux magħmula 
mistoqsijiet, ġenitur minnhom jitkellem ftit fuq l-
importanza li aħna ngħixu Milied billi niċċelebraw il-miġja 
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ta’ Ġesù tarbija. 
 Wara li jispiċċa dan il-mumment, wieħed mill-ġenituri 

jagħmel ħsieb qasir fuq l-importanza li aħna nimxu dejjem 
fid-dawl. Jista’ jingħad dan il-ħsieb jew jinbena fuqu: 

 Fid-dinja jeżistu diversi dwal li kapaċi jfixkluna milli nimxu 
wara d-dawl veru, li huwa Kristu. Aħna jeħtieġ li dejjem 
nippruvaw nimxu wara d-dawl veru, biex b’hekk inkunu 
aktar kuntenti. Dan mhux dejjem huwa faċli, imma mhux 
impossibbli. 

 Iċ-ċelebrazzjoni tispiċċa bit-talba tal-Missierna u wara t-
talba, tintefa x-xemgħa.  

 
“Hu fi ħdan il-familja  
li wieħed jitgħallem  

it-toqol u l-ferħ tax-xogħol,  
l-imħabba bejn l-aħwa,  

il-maħfra mill-qalb,  
ukoll jekk imtennija kemm-il darba,  

u fuq kollox, il-qima t’Alla  
permezz tat-talb u tal-offerta tal-ħajja.” 

 
Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 1657 
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Roberto Caruana  

Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta (1927), knisja parrokkjali tal-Munxar. 
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FRAR 
IL-FESTA TA’ SAN PAWL NAWFRAGU 

 
L-isfond u l-istorja li jwasslu għal din iċ-ċelebrazzjoni  
Il-komunità Nisranija għandha bżonn il-ħin kollu biex terġa’ 
tiskopri l-identità tagħha, speċjalment meta minn żmien għal 
żmien is-sitwazzjonijiet li tkun fihom jippreżentaw sfidi ġodda 
u jitolbu minnha tweġibiet ġodda biex il-qawwa tal-Evanġelju 
tibqa’ tidher f’ħajjitha”. Il-fidi fil-ħajja tan-Nisrani hija ferm 
importanti, għax permezz tagħha wieħed ikun jista’ joqrob 
aktar lejn Alla. Il-familja għandha dan ir-rwol li tnissel il-fidi 
u għalhekk huwa importanti li l-ġenituri jittrasmettu l-fidi lit-
tfal biex b’hekk dawn jiskopru l-imħabba ta’ Alla. Il-familja 
jeħtieġ li tkun imnissla minn fidi li twassal għall-imħabba u 
għall-karità. Jekk ma jseħħx dan, allura l-fidi tkun għadha 
mhix milħuqa. 
 
L-iskop taċ-ċelebrazzjoni 
Frar għalina l-Maltin huwa sinonimu man-Nawfraġju ta’ San 
Pawl li wassalna biex bi mħabba nilqgħu l-fidi. F’din iċ-
ċelebrazzjoni trid tintwera l-importanza li fil-familja jkun 
hemm il-fidi, għax permezz tagħha jkun hemm l-imħabba u l-
karità. Għalhekk, f’din iċ-ċelebrazzjoni trid toħroġ b’mod 
qawwi l-imħabba li hemm fil-familja, u jekk ma tantx tinħass, 
jeħtieġ li tibda tiġi esperjenzata.  
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Iċ-ċelebrazzjoni  
Il-post:  Qrib il-bieb ta’ barra. Intgħażel dan il-post biex 

toħroġ aktar l-importanza li l-imħabba li wieħed 
jirċievi d-dar ma tibqax biss id-dar, imma tkun 
murija wkoll man-nies l-oħra. 

Materjal:  Bibbja, outline ta’ qalb, kulur aħmar u pinna. 
Ġurnata:  10 ta’ Frar. 
 
 Il-ġenituri jippreparaw il-post: iħejju s-siġġijiet biex 

kulħadd ikollu fejn ipoġġi. Il-Bibbja jeħtieġ li tkun fin-nofs 
qrib il-qalb, fuq xi ħaġa, biex b’hekk tingħata importanza. 
Il-qalb iwaħħluha man-naħa ta’ wara tal-bieb jew ma’ xi 
ħaġa ċentrali qrib il-bieb ta’ barra.  

 Wieħed mill-ġenituri jiftaħ iċ-ċelebrazzjoni bir-radd tas-
salib, u wara jsejjaħ lil wieħed mit-tfal, preferibbilment     
l-ikbar, biex jaqra silta mill-Bibbja: 1 Korintin 13,1-13. 

 Wieħed mill-ġenituri jispjega ftit din is-silta; jista’ jingħad 
dan il-ħsieb jew jinbena ieħor fuqu: San Pawl min hu?… 
Din is-silta kitibha San Pawl u fiha jurina kemm huwa 
importanti li wieħed jemmen f’Ġesù. Imma mhux biss; 
jeħtieġ li aħna wkoll inħobbu lil xulxin. Biex inħobbu lil 
xulxin jeħtieġ li nħennu, ma ngħirux għal ħaddieħor għax 
forsi għandu xi affarijiet aħjar minna, inkunu bravi, ma 
nigdbux u ma niġġildux. B’hekk aħna nkunu dejjem 
ferħana. Dan kollu jeħtieġ li nibdew ngħixuh fil-familja, 
hawnhekk, ma’ xulxin. Jeħtieġ li wieħed jgħin lill-ieħor. 
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 Wara li jingħad il-ħsieb, l-iżgħar fost it-tfal ipitter il-qalb 
bl-aħmar. 

 Xħin tiġi fi tmiemha l-pittura, wieħed mill-ġenituri jispjega 
li fil-familja huwa importanti ħafna li jkun hemm l-
imħabba, u għalhekk jeħtieġ li jkun hemm ukoll it-tama u l-
fidi. Filwaqt li jgħid li dawn it-tliet aspetti jeħtieġ li 
ngħixuhom id-dar, jeħtieġ ukoll ngħixuhom xħin inkunu 
ma’ sħabna fl-iskola. (Waqt li jkun qiegħed jispjega fuq il-
qalb, jikteb: FIDI, TAMA, IMĦABBA). 

 Iċ-ċelebrazzjoni tintemm b’talba spontanja. 
 Tkun ħaġa sabiħa jekk il-qalb tibqa’ mwaħħla sal-aħħar 

tax-xahar. 
 
 

“Int ġenitur jew nanna jew nannu?  
Tqaddes billi tgħallem bis-sabar lit-tfal  

kif jimxu wara Ġesù.”  
Papa Franġisku, Gaudete et Exsultate  14 
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Giuseppe Calì 
Kristu Msallab (1891), Santwarju tal-Assunta, iż-Żebbuġ. 
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MARZU 
IŻ-ŻMIEN LITURĠIKU TAR-RANDAN 

 
L-isfond u l-istorja li jwasslu għal din iċ-ċelebrazzjoni  
Ir-Randan huwa żmien li jiġi ta’ kull sena li matulu n-Nisrani 
jkun imħeġġeġ jikkonverti. Ir-Randan huwa żmien ta’ talb, 
sawm u karità. Dawn it-tliet aspetti, jekk ikunu mħaddna 
tajjeb, f’dan iż-żmien iwasslu biex lin-Nisrani juruh fejn 
jinsab spiritwalment: jinsabx qrib il-bieb biex jiltaqa’ ma’ 
Kristu. Meta l-persuna taħdem b’mod konkret, jiġifieri titlob, 
issum u tagħmel atti ta’ karità, tasal biex tibda tistħi għax 
tagħraf kemm hija midinba. Huwa f’dan il-mument li n-
Nisrani jkun qiegħed jikkonverti, għax ikun beda jagħraf li 
jkun miexi ħażin. Il-bniedem ma għandux jibża’ minn din it-
taqbida, għax dan iwasslu biex jibda jgħix aħjar. Ir-Randan 
huwa żmien meta n-Nisrani jiġi f’kuntatt mal-Missier. Dan il-
kuntatt għandu jwasslu għall-konverżjoni, biex in-Nisrani 
jibda jgħix f’komunjoni fil-komunità u b’hekk ikun jista’ 
jgħamel xi tip ta’ karità fl-istess komunità li jgħix fiha. 

 
L-iskop taċ-ċelebrazzjoni 
F’din iċ-ċelebrazzjoni rridu nuru b’mod speċjali t-tliet aspetti 
tar-Randan, jiġifieri t-talb, is-sawm u l-karità. Tliet aspetti li 
tul ir-Ranadan joħorġu b’aktar intensità. Meta dawn it-tliet 
aspetti jsiru fil-familja, żgur li din tissaħħaħ u tkun aktar 
kuntenta. Din iċ-ċelebrazzjoni allura għandha l-iskop li xħin 
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titlesta, jiġifieri f’tul ta’ ġimgħa, fil-familja jkun jidher aktar li 
meta jissaħħu dawn it-tlieta, hi tkun aktar kuntenta u 
ferħana, għax tkun talbet aktar, iċċaħħdet minn xi affarijiet, 
imma wkoll għenet lil xi persuni.  
Iċ-ċelebrazzjoni  
Il-post:  Tibda l-Ħadd, id-dar fejn hemm it-televiżjoni u 

tispiċċa l-Ħadd ta’ wara f’xi entità karitattiva. 
Materjal:  Il-Bibbja u karus. 
Ġurnata:  Tkun imqassma minn Ħadd sa Ħadd. 
 
 Il-ġenitur jipprepara l-post bil-Bibbja fuq il-mejda u l-

karus maġenbha.  
 Iċ-ċelebrazzjoni tibda billi ġenitur irodd is-salib u wara 

jaqra s-silta mill-Bibbja: Ġakbu 2,14-18. 
 Wieħed mill-ġenituri jagħmel xi mistoqsijiet lit-tfal: 
 Min kien San Ġakbu? (Appostlu) 
 X’fhimtu minn din is-silta? 
 Xi tfisser il-karità? (li ngħinu lil xulxin) 
 Il-fidi tfisser li wieħed jemmen f’Alla. Dan kif tistgħu 
 tagħmluh intom? (permezz tat-talb) 
 Issir tifsira tas-silta u jingħad dan il-ħsieb jew jinbena 

ieħor fuqu: F’din is-silta naraw xi ħaġa importanti ħafna: 
mhux biżżejjed li wieħed jemmen f’Ġesù, allura mhux 
biżżejjed li wieħed jitlob biss, imma t-talb għandu jurih 
f’affarijiet konkreti. San Ġakbu jgħidilna biex nagħmlu l-
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karità. Il-karità tista’ ssir b’ħafna modi, fost l-oħrajn billi 
nitkellmu sew fuq sħabna, niċċaħħdu minn xi ħaġa li 
togħġobna u nagħtuha lil min hu fil-bżonn. Mela biex 
verament inkunu Nsara/tfal bravi, jeħtieġ li nitolbu imma 
wkoll ngħinu lil xulxin.   

 Wara t-tifsira, wieħed mill-ġenituri jispjega li tul din il-
ġimgħa, biex nuru dawn l-affarijiet, sejrin nitolbu flimkien 
kuljum (talba żgħira mal-familja kollha), insumu (ma niklux 
xi ħaġa li togħġobna/ma nixtrux ħelu), u nagħmlu karità 
(nitfgħu l-flus fil-karus tul il-ġimgħa). Dan nagħmluh tul 
din il-ġimgħa kollha biex il-Ħadd immorru flimkien nagħtu  
l-flus lil xi entità karitattiva (Caritas/Arka). 

 Iċ-ċelebrazzjoni tagħlaq bit-talba tal-Missierna. 
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Awtur Mhux Magħruf 

L-Irxoxt jidher lil Marija ta’ Magdala,  Ikona Ortodossa. 
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APRIL 
IL-FESTA TAL-GĦID TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ 

 
L-isfond u l-istorja li jwasslu għal din iċ-ċelebrazzjoni  
Il-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet huwa l-qofol tal-fidi tagħna 
fi Kristu; l-ewwel komunitajiet Insara emmnuha u għexuha 
bħala verità fiċ-ċentru ta’ twemminhom. L-Għid il-Kbir hija  l-
akbar festa tagħna l-Insara. Huwa importanti li, bħala 
Nsara, aħna niċċelebrawh bl-akbar mod possibbli. Il-
qawmien ta’ Ġesù mill-mewt iqawwilna qalbna li l-umanità, 
bil-mewt ta’  Kristu, ma tilfet xejn, anzi l-mewt ta’ Kristu 
qerdet il-mewt tagħna u b’hekk aħna ġejna salvati. L-Għid  
tal-Mulej għandu jnisslilna fil-qalb tagħna ferħ kbir, għax is-
Salvatur tagħna qam mill-mewt. L-ewwel Insara kienu jħarsu 
lejn dan il-jum bħala jum ta’ importanza kbira, jum li miegħu 
ddur is-sena kollha. L-importanza ta’ dan il-jum ġiet murija 
wkoll permezz ta’ Jum il-Mulej, li aħna niċċelebraw kull nhar 
ta’ Ħadd. Din il-ġurnata, tant hija importanti, li l-Knisja 
tagħmel ħamsin jum tiċċelebraha. 
 
L-iskop taċ-ċelebrazzjoni 
Din iċ-ċelebrazzjoni ntgħażlet biex permezz tagħha toħroġ 
aktar l-importanza tal-Istorja tas-Salvazzjoni. Huwa 
importanti li l-familja tagħraf li l-Knisja tagħti importanza 
kbira lil din il-festa, għax permezz tagħha aħna l-Insara 



18 

nfakkru r-rebħa ta’ Ġesù fuq ix-Xitan. L-iskop aħħari huwa li 
fil-familja niċċelebraw din il-festa mhux b’ħafna attiviżmu, 
imma b’sens fratern u komunitarju. Iċ-ċelebrazzjoni għandha 
ssir waqt l-ikla tal-Ħadd, biex niftakru li qed nagħmlu festa, u 
waqt l-ikla jsiru xi interventi kemm mill-ġenituri u kemm mill-
ulied, biex b’hekk it-tfal jifhmu aktar xi jfisser l-Għid u 
għalxiex aħna nagħmlu festa.  
 
Iċ-ċelebrazzjoni  
Il-post:  Fuq il-mejda tal-ikel (ikla). 
Materjal:  Bibbja u l-ikel. 
Ġurnata:  Il-Ħadd. 
 
 Il-ġenituri, flimkien mal-ulied, jippreparaw il-mejda tal-

ikel u l-ikel. Il-Bibbja titpoġġa f’post apparti, imma fil-qrib 
biex tiqara silta mill-Iskrittura. 

 Il-familja ssib postha fuq il-mejda tal-ikel, u wara li 
tingħad it-talba mill-ġenituri, tinqara silta mill-Bibbja: 
Luqa 24,1-7. 

 Tibda l-ikla bl-ewwel platt, waqt li l-ġenituri jitkellmu u 
jfissru għaliex qed jagħmlu din l-ikla b’dan il-mod, meta s-
soltu żgur ma tkunx hekk. (l-ikla tal-festa/il-Mulej qam 
mill-mewt) 

 Wara l-ewwel platt, il-ġenituri jagħmlu għadd ta’ 
mistoqsijiet (dawn il-mistoqsijiet isiru biex il-familja 
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titgħallem tiddjaloga aktar, kif ukoll biex jikber l-għarfien 
dwar l-importanza li l-mument tal-ikel huwa importanti  
fil-ħajja tal-familja): 

 Kif ħassejtukom tul il-ġimgħa ta’ talb, sawm u karità 
 fir-Randan? 
 Xi jfisser għalik li Ġesù qam mill-mewt? 
 Waqt it-tieni platt, il-ġenituri jispjegaw l-importanza tal-

Qawmien mill-imwiet. Il-mistoqsijiet huma importanti 
biex b’hekk jinħoloq tip ta’ djalogu, imma l-ġenitur għandu 
wkoll l-importanza li juri li l-Ħadd huwa Jum il-Mulej u 
għalhekk huwa jum importanti. Minħabba f’hekk aħna 
niċċelebraw dan il-jum tajjeb ħafna. Il-ġenitur jeħtieġ li 
juri lit-tfal l-importanza ta’ din il-ġurnata:  Mingħajr din  
il-ġurnata aħna kieku għalxejn qed nagħmlu din il-festa u 
għalxejn immorru l-knisja. Imma minħabba dan l-
episodju, aħna jeħtieġ li nemmnu f’Ġesù u nemmnu wkoll li 
aħna xi darba wkoll sejrin immutu, imma billi Ġesù qam 
mill-mewt, aħna wkoll għad inqumu mill-mewt. 

 Wara d-deżerta, tintemm l-ikla b’talba ta’ 
ringrazzjament. 
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Amadeo Perugino 

L-Assunzjoni ta’ Marija  (1619), Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu. 
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MEJJU 
IX-XAHAR TAL-VERĠNI MBIERKA 

 
L-isfond u l-istorja li jwasslu għal din iċ-ċelebrazzjoni  
Ninsabu fix-xahar ta’ Mejju li tradizzjonlament huwa 
ddedikat lill-Madonna. Huwa proprju f’dan ix-xahar li n-
natura terġa’ tibda tieħu l-kulur u l-ħajja. Fl-istess waqt il-
fatt li l-ġurnata tkun titwal jagħti iktar sens ta’ ferħ u 
qawmien. F’dan ix-xahar, fid-Djoċesi tagħna jiġu ċċelebrati  
“l-Erbgħat ta’ Santa Marija” bi preparazzjoni għas-solennità 
tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija tal-15 t’Awwissu. Hija drawwa 
tagħna l-Għawdxin li f’dawn il-ħmistax-il Erbgħa nagħmlu 
pellegrinaġġi lejn is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ 
Pinu.  
Talba li hija assoċjata mal-Madonna żgur li hija dik tar-
Rużarju. Ma’ din it-talba devota, aħna nkunu qegħdin ngħixu 
wkoll il-pellegrinaġġ. Fil-Medju Evu kienu jsiru mixjiet kbar 
ta’ penitenza lejn is-santwarji prinċipali ta’ dak iż-żmien, 
bħall-knisja ta’ San Ġakbu f’Santiago de Compostela, fi 
Spanja, u s-Santwarju tad-Dar Imqaddsa f’Loreto, l-Italja. 
 
L-iskop taċ-ċelebrazzjoni 
F’dan ix-xahar qegħdin nipproponu li f’xi Erbgħa, intom bħala 
familja tagħmlu l-esperjenza tat-talba tar-Rużarju u fl-istess 
waqt tgħixu l-pellegrinaġġ lejn is-Santwarju ta’ Ta’ Pinu.  
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L-iskop ta’ din iċ-ċelebrazzjoni huwa dak li tgħixu esperjenza 
Marjana bħala familja, kif jistqarr tant tajjeb il-Papa San 
Ġwanni Pawlu II: “Ir-Rużarju, talba għall-paċi,  huwa 
wkoll,  kif kien minn dejjem, talba tal-familja u għall-
familja.  Kien hemm żmien meta din it-talba kienet tassew 
għażiża għall-familji Nsara u żgur li kienet tgħinhom fil-
komunjoni. Jeħtieġ li dan il-wirt ma jintilifx. Jeħtieġ li l-
familja terġa’ tibda titlob flimkien u titlob għall-familji, billi 
tagħmel użu minn din it-talba....Il-familja li titlob flimkien 
tibqa’ flimkien.   Bi  tradizzjoni antika,  naraw li r-Rużarju 
Mqaddes huwa talba  li tiġbor flimkien il-familja.  Waqt li 
jitfgħu ħarsithom fuq Kristu, il-membri tagħha jiksbu mill-
ġdid il-ħila li jħarsu f’għajnejn xulxin, li jikkomunikaw 
bejniethom, li jissaħħu, li jaħfru lil xulxin u li jerġgħu jibdew 
mill-ġdid b’patt ta’ mħabba mġedded mill-Ispirtu ta’ 
Alla.” (Rosarium Viriginis Mariae 41).  
 
Iċ-ċelebrazzjoni  
Il-post:  It-triq u z-zuntier Ta’ Pinu 
Materjal:  Kuruna tar-Rużarju 
Ġurnata:  Xi Erbgħa matul ix-xahar ta’ Mejju 
 
 Ibdew il-mixja tagħkom minn fejn il-monument li jinsab  

fil-bidu tat-triq, maġenb is-siġra. 
 X’ħin taslu fejn l-ewwel niċċa, li hija ddedikata lil Marija 
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Għajnuna tal-Insara, ieqfu, ibdew ir-Rużarju u mmeditaw  
l-ewwel misteru tal-Glorja: meta Sidna Ġesù Kristu qam 
minn bejn l-imwiet. Wara dan għidu lil xulxin għal min se 
toffru dik il-posta tar-Rużarju, xi ħadd li taħsbu li għandu 
bżonn l-għajnuna bħalissa, u waqt li tibdew mexjin għat-
tieni niċċa, irreċitaw il-posta. (Il-posti tar-Rużarju jistgħu 
jiġu rreċitati minn kull membru tal-familja b’mod 
alternat.) 

 X’ħin taslu fejn it-tieni niċċa, li hija ddedikata lil Marija 
Kenn tal-Midinbin, ieqfu u mmeditaw it-tieni misteru tal-
Glorja: meta Sidna Ġesù Kristu tela’ s-sema. Wara dan 
għidu lil xulxin għal min se toffru dik il-posta tar-Rużarju, 
xi ħadd li taħsbu li għandu bżonn jaqla’ l-maħfra 
mingħand Alla, u waqt li tibdew mexjin għat-tielet niċċa, 
irreċitaw it-tieni posta.  

 X’ħin taslu fejn it-tielet niċċa, li hija ddedikata lil Marija 
Saħħa tal-Morda, ieqfu u mmeditaw it-tielet misteru tal-
Glorja: meta Sidna Ġesù Kristu bagħat l-Ispirtu s-Santu 
fuq l-Appostli. Wara dan għidu lil xulxin għal min se toffru 
dik il-posta, xi ħadd li taħsbu li huwa marid, u waqt li 
tibdew mexjin għar-raba’ niċċa, irreċtaw il-posta. 

 X’ħin taslu fejn ir-raba’ niċċa, li hija ddedikata lil Marija 
Sultana tal-Familja, ieqfu u mmeditaw ir-raba’ misteru   
tal-Glorja: meta Sidtna Marija ġiet imtellgħa s-sema bir-
ruħ u l-ġisem. F’dan il-mument tistgħu toffru din il-posta 
għall-familja tagħkom jew għal familja li tafu li għandha 
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bżonn it-talb, u waqt li tibdew mexjin għall-ħames niċċa, 
itolbu l-posta. 

 X’ħin taslu fejn il-ħames niċċa, li hija ddedikata lil Marija 
Sultana tal-Paċi, ieqfu u mmeditaw il-ħames misteru tal-
Glorja: meta Sidtna Marija ġiet inkurunata reġina mit-
Trinità Qaddisa. Tstgħu toffru din l-aħħar posta għal xi 
sitwazzjoni li tafu li fiha hemm bżonn il-paċi, u waqt li 
tibdew mexjin għas-Santwarju itolbu l-aħħar posta.  

 X’ħin taslu fuq iz-zuntier, ħarsu lejn is-Santwarju u itolbu 
s-Salve Regina. Wara idħlu fis-Santwarju u għaddu 
mument ta’ skiet, possibilment fejn l-inkwatru tal-
Madonna, u itolbu ftit flimkien. 

 Agħlqu dan il-mument ta’ talb billi titolbu 3 Ave Marijiet 
f’ġieħ it-tlett ijiem li ġisem Marija dam fil-qabar qabel l-
Assunzjoni tagħha. 

 
 
“Fit-teżor tal-qalb ta’ Marija hemm ukoll il-ġrajjiet kollha ta’ 
kull waħda mill-familji tagħna, li hi żżomm f’qalbha b’għożża 
kbira. Għalhekk hi tista’ tgħinna nfissruhom biex nagħrfu 
naqraw il-messaġġ ta’ Alla  fl-istorja tal-familji tagħna.” 

 
Papa Franġisku, Amoris Laetitia, 30 

 
 



25 

ĠUNJU 
IL-FESTA TA’ ĠISEM U DEMM IL-MULEJ 

 
L-isfond u l-istorja li jwasslu għal din iċ-ċelebrazzjoni  
Ninsabu fix-xahar ta’ Ġunju li fih niċċelebraw festa 
importanti ħafna għall-Knisja; dik tal-Corpus Christi, jiġifieri 
tal-Ewkaristija. Is-solennità ta’ Corpus, twaqqfet fis-seklu 
tlettax. Minn naħa waħda kienet reazzjoni ta' fidi u qima għal 
tagħlim żbaljat dwar il-preżenza vera ta' Kristu fl-
Ewkaristija; min-naħa l-oħra kien il-qofol ta' moviment 
devozzjonali lejn l-Imqaddes Sagrament. Kienu r-
rivelazzjonijiet ta’ Juliana ta’ Cornillon, Soru Agostinjana ta’ 
Liege fil-Belġju, li influwenzat id-deċiżjoni biex issir din il-
festa. Papa Urban IV  stabbilixxa din il-festa permezz ta’ 
dokument tas-8 ta’ Settembru 1264. 
 
L-iskop taċ-ċelebrazzjoni 
F’dan ix-xahar qegħdin nagħżlu li nipproponu mument li fih 
nifhmu aħjar x’tagħmel l-Ewkaristija f’ħajjitna. L-iskop ta’ din 
iċ-ċelebrazzjoni huwa dak li nagħrfu kif l-Ewkaristija kapaċi 
tagħmilna familja waħda minkejja d-differenzi ta’ bejnietna, 
kif jistqarr tant tajjeb San Pawl: “Bħalma l-ġisem hu wieħed u 
fih ħafna membri, u l-membri kollha tal-ġisem, għad li huma 
ħafna, jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu... Issa l-ġisem 
mhuwiex membru wieħed, imma magħmul minn ħafna 
membri” (1 Kor 12, 
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Giuseppe D’Arena 
L-Aħħar Ċena  (1703), Knisja Katidrali ta’ Għawdex. 
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Iċ-ċelebrazzjoni  
Il-post:  Il-kamra tal-Ikel 
Materjal:  Ħobż 
Ġurnata  Xi ġurnata minn dan ix-xahar (ikun addattat 

aktar jekk dan il-mument isir f’xi ġurnata fil-
Ħadd ta’ Corpus, jew il-Ġimgħa ta’ wara, festa 
tal-Qalb ta’ Ġesù). 

 
 Kulħadd isib postu madwar il-mejda. Xi ħadd mill-ġenituri 

jaqbad il-ħobż u jaqsmu f’biċċiet, biċċa għal kull membru 
tal-familja. 

 Jispjega kif il-ħobża tirrappreżenta lil Ġesù li għażel il-
ħobż biex jibqa’ magħna u, kif qsamna dan il-ħobż u 
kulħadd irċieva biċċa, hekk għamel Ġesù meta miet fuq is-
salib u ngħata għalina. 

 Dan il-Ħobż, jiġifieri l-Ewkaristija, jagħmilna lkoll familja 
waħda għax meta aħna nieklu minn dan il-Ħobż, 
ikkonsagrat fil-Quddiesa, aħna nirċievu lil Ġesù wieħed u 
mhux maqsum. 

 Fl-aħħar ta’ din iċ-ċelebrazzjoni, kull membru, waqt li 
jiekol fis-skiet il-kisra ħobż li ngħatatlu, jagħmel talba 
żgħira ta’ ringrazzjament f’qalbu għar-rigal tal-
Ewkaristija kif ukoll għar-rigal tal-familja tal-Knisja li 
aħna lkoll nagħmlu parti minna. 
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Michael Camilleri Cauchi 

Sant’Anna (1982), statwa meqjuma fil-kappella tad-Dwejra. 
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LULJU 
IL-FESTA TA’ SANT’ANNA U SAN ĠWAKKIN 

 
L-isfond u l-istorja li jwasslu għal din iċ-ċelebrazzjoni  
Fis-26 ta’ Lulju l-Knisja tiċċelebra l-festa ta’ Sant’ Anna u San 
Ġwakkin, il-ġenituri ta’ Marija u n-nanniet ta’ Ġesù.  
Sant’Anna, magħżula minn Alla bħala l-omm ta' Marija, 
kienet miżżewġa lil San Ġwakkin. Il-ħajja tagħhom kienet 
iddedikata lit-talb u xogħlijiet tad-dar. Ħaġa waħda biss kien 
jonqos, it-tfal. Meta Sant’Anna kienet imdaħħla fl-età, 
twieldet Marija, il-frott ta' grazzja speċjali ta’ Alla. Ġwakkin 
u Anna rabbew lil Marija fil-qdusija, sakemm Alla sejħilhom 
għall-mistrieħ li ma jintemm qatt. 
 
L-iskop taċ-ċelebrazzjoni 
L-iskop ta’ din iċ-ċelebrazzjoni huwa li nagħrfu napprezzaw   
il-familja li fiha ngħixu għax kull membru huwa rigal għall-
ieħor. Kif Anna u Ġwakkin kienu don għal xulxin, hekk ukoll il-
ġenituri huma don għal xulxin. Kif Marija kienet don għall-
ġenituri tagħha, hekk ukoll it-tfal huma don għall-ġenituri. 
Dawn id-doni ġejjin minn Alla. Kif Alla kien preżenti fil-familja 
ta’ Anna u Ġwakkin, hekk jeħtieġ li jkun fil-familja tagħna. L-
iskop tat-talba żgħira f’din iċ-ċelebrazzjoni huwa li nagħrfu li 
Alla huwa dak li jagħtina dawn id-doni u allura tajjeb li 
nirringrazzjawh. Dan jistqarru ħafna tajjeb Papa Franġisku: 
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“Il-veru ferħ jiġi mill-armonija bejn il-persuni, hija 
esperjenza li kull wieħed u waħda minna jesperjenza f’qalbu 
u li twassalna biex nesperjenzaw is-sabiħ li nkunu ma’ xulxin, 
tas-sapport li nagħtu lil xulxin matul il-ħajja. Iżda l-bażi ta’ 
dan is-sentiment ta’ ferħ profond hi l-preżenza ta’ Alla. Il-
preżenza ta’ Alla fil-familja u l-imħabba tiegħu hija 
akkoljenti, ħanina u tirrispetta lil kulħadd” (minn omelija li 
għamel fis-27 t’Ottubru 2013).  
 
Iċ-ċelebrazzjoni  
Il-post:  Kampanja jew baħar (tkun ħaġa sabiħa jekk din 

iċ-ċelebrazzjoni ssir ħdejn il-kappella ddedikata 
lil Sant’Anna fid-Dwejra) 

Materjal:  Ikel 
Ġurnata:  26 ta’ Lulju (jew data qrib) 
 
 Filwaqt li tgħaddu ġurnata ta’ mistrieħ flimkien, sibu post 

u ftit għall-kwiet u flimkien, b’idejkom f’xulxin, itolbu 
b’vuċi għolja għall-membri tal-familja tagħkom u 
rringrazzjaw lil Alla ta’ dak kollu li għamel magħkom u  
tad-doni li tagħkom f’xulxin. 
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AWWISSU 
IL-FESTA TA’ SAN LAWRENZ 

 
L-isfond u l-istorja li jwasslu għal din iċ-ċelebrazzjoni  
F’dan ix-xahar niċċelebraw festa ta’ San Lawrenz, qaddis 
għażiż għall-Knisja, speċjalment tal-Punent. Lawrenz twieled 
ġo familja nobbli u qaddisa fis-sena 226 f’Huesca ta’ 
Aragona, fi Spanja. Sistu II, meta kien għadu arċidjaknu ta’ 
Ruma, stieden lil Lawrenz sabiex imur miegħu Ruma u jkompli 
l-istudju tiegħu għal qassis. Fis-sena 257, Sistu sar Papa u 
għamel lil Lorenzo arċidjaknu u vigarju tiegħu. B’hekk 
Lawrenz sar responsabbli mit-teżori kollha tal-Knisja.  
Kif Valerjanu sema' li Lawrenz kien qed jieħu ħsieb it-teżori 
tal-Knisja, bagħatlu l-Prefett ta’ Ruma, Cornelius, u ordnalu 
li jarrestah. Il-Prefett ordna lil Lawrenz sabiex jagħtih it-
teżori tal-Knisja. Lawrenz għalhekk ġabar il-morda u l-fqar 
ta’ Ruma u qallu: “Dawn huma l-veru teżori tal-Knisja”. 
Lawrenz ġie msawwat u ġie tturmentat biex iċedi u jadura l-
allat foloz, iżda hu xorta baqa’ jħaddan il-fidi fi Kristu. 
Lawrenz sofra martirju kiefer, billi ġie maħruq fuq gradilja, fl-
10 ta' Awwissu 258, erbat ijiem biss wara l-martirju ta' Papa 
Sistu II.  
 
L-iskop taċ-ċelebrazzjoni 
Bħalma San Lawrenz kien djaknu, u allura kien jaqdi lill- 
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Giuseppe Calì 
San Lawrenz (1889), Knisja Parrokkjali ta’ San Lawrenz. 
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foqra, hekk ukoll bħala familja ser ikollkom ċans li tagħmlu 
din l-esperjenza. Aħna, bħala Nsara, mistednin naqdu. Papa 
Franġisku jgħidilna: “Min jaqdi u jagħti, jidher tellief 
f’għajnejn id-dinja.  Fir-realtà, meta jitlef ħajtu, ikun sabha 
mill-ġdid.  Għax ħajja li tingħata, mitlufa fl-imħabba, tkun 
tixbah lil Kristu: tirbaħ il-mewt u tagħti l-ħajja lid-dinja.  Min 
jaqdi, isalva.  Għall-kuntrarju, min ma jgħixx biex jaqdi, ma 
jiswiex biex jgħix.” (minn omelija tiegħu tat-3 ta’ Novembru 
2015). 
 
Iċ-ċelebrazzjoni  
Il-post:  Dar privata ta’ anzjan/a; xi dar tal-anzjani jew 

inkella l-isptar 
Data:  10 t’Awwissu (jew xi data qrib) 
 
 Għaddu ftit ħin ma’ xi ħadd minn tal-familja li jgħix f’daru, 

f’dar tal-anzjani jew l-isptar. 
 Meta tlestu ż-żjara tagħkom, inġabru flimkien u b’idejkom 

f’xulxin għidu talba lill-Mulej fejn fiha tistgħu titolbu għal 
dik il-persuna jew persuni li magħhom tkunu ltqajtu, kif 
ukoll bħala ringrazzjament tal-esperjenza sabiħa li tkunu 
għextu flimkien. 
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Carlo Zimech 
It-Twelid tal-Verġni Mbierka (c.1700), Bażilika tax-Xagħra. 
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SETTEMBRU 
IL-FESTA TAT-TWELID TAL-VERĠNI MARIJA 

 
L-isfond u l-istorja li twassal għal din iċ-ċelebrazzjoni  
Il-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija taf il-bidu tagħha fil-
belt ta’ Ġerusalemm sewwasew lejn l-aħħar tal-ħames seklu. 
Riedu mbagħad jgħaddu żewġ sekli oħra biex dan il-kult beda 
jiġi ċċelebrat fil-ġurnata tat-8 ta’ Settembru fil-belt ta’ 
Ruma. It-tradizzjoni żżomm li t-Twelid ta’ Marija kien wieħed 
straordinarju bħal dak ta’ Iżakk, Samwel u Ġwanni l-Battista. 
Wieħed jinnota li dawn il-persunaġġi kollha ġiet mogħtija 
lilhom ukoll missjoni straordinarja. Bla ebda dubju, dan il-
mument kien wieħed ta’ qawwa spiritwali kbira. Skont it-
tradizzjoni, l-istess ġenituri ta’ Marija jibdew iqisu dan il-
mument bħala t-twelid tal-grazzji l-kbar u kien għalhekk li 
matul iż-żmien beda jiġi mfakkar b’għożża u qima kbira. 
 
L-iskop taċ-ċelebrazzjoni 
Fil-kultura tagħna din il-festa tfakkar ukoll ir-rebħa ta’ żewġ 
Assedji kbar li matulhom il-poplu esperjenza ħerba u tifrik 
kbir. Madankollu, il-Maltin xorta għarfu jmiddu għonqhom 
għax-xogħol u b’tama kbira rnexxielhom li minn dak it-tiġrif, 
jerġgħu jibnu art ġdida. Dan jimla lill-bniedem bil-kuraġġ u 
jurih li kif it-Twelid ta’ Marija ġab tama u bidu ġdid fl-Istorja 
tas-Salvazzjoni, hekk ukoll illum, quddiem l-isfidi u l-assedji 
tal-ħajja, permezz ta’ din il-festa l-bniedem għandu jimtela 
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bit-tama.  
 
F’dan l-istess xahar wieħed jaf li t-tfal jerġgħu jibdew is- 
sena skolastika u għalhekk jeħtieġ li ssir ċelebrazzjoni fil-
familja bl-iskop li twassal is-sens ta’ tama għal bidu ġdid. 
Ikun tassew dannu soċjali kbir għalina jekk joktor l-għadd ta’ 
dawk li qed jitilfu din il-memorja tat-tama, għax it-tama 
tfisser futur – m’hemmx futur mingħajr tama. 
 
Iċ-ċelebrazzjoni  
Il-post:  Il-kamra tal-ikel (intgħażel dan il-post għar-

raġuni li l-familja tqatta’ l-parti l-kbira tal-
ġurnata hawn, kif ukoll għaliex għal din iċ-
ċelebrazzjoni hemm bżonn li tintuża mejda 
naqra kbira). 

Materjal:  Bibbja, basket tal-iskola tat-tfal flimkien ma’ 
stationary bażiku. 

Ġurnata:  Il-weekend ta’ qabel tibda l-iskola.  
 
 Il-ġenituri mat-tfal għandhom jippreparaw il-basket tal-

iskola flimkien ma’ stationary bażiku (pencil case, xi 
pitazzi, eċċ…) fuq il-mejda tal-ikel. 

 Wieħed mill-ġenituri għandu jiftaħ iċ-ċelebrazzjoni billi 
jagħmel is-sinjal tas-salib u jgħid talba żgħira. 

 Tinqara silta mill-Ktieb ta’ Mikea 5,1-4. 
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 Wieħed mill-ġenituri jispjega (jista’ jintuża dan il-ħsieb): 
Dan il-ħsieb ġie mxandar mill-Profeta Mikea, fit-
Testment il-Qadim. Profeta hu dak li jħabbar xi ħaġa u 
għalhekk iġib it-tama. Mikea qiegħed jgħid li Ġesù għad 
jitwieled f’Betlehem, li għalkemm hija belt żgħira ħafna, 
minnha ser toħroġ it-tama. Ġesù ser jieħu ħsieb il-poplu 
billi jġib il-ferħ u l-paċi. Illum inġbarna hawn biex nuru li, 
kif Ġesù ġab bidu ġdid, aħna wkoll sejrin nibdew sena 
ġdida. Importanti li, bħal Ġesù, inkunu strument ta’ ferħ 
u paċi. 

 Il-ġenituri mat-tfal jiġbru kollox ġol-basket tal-iskola u 
jingħalaq. Imbagħad wieħed mill-ġenituri jagħmel salib 
fuq ir-ras tat-tfal u jgħidilhom: “Issa li ser tibdew sena 
ġdida (bi ħbieb jew suġġetti ġodda), għandkom tkunu 
ferħana. Wasslu mela dan il-ferħ lil sħabkom permezz tal
-eżempju tajjeb tagħkom. Ammen”. 

 Iċ-ċelebrazzjoni tintemm bir-radd tas-salib. 
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Michelangelo Merisi (Caravaggio) 
Il-Madonna tar-Rużarju (c.1605), Mużew tal-Arti u tal-Istorja, Vjenna. 
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Ottubru 
it-talba lill-Madonna tar-Rużarju 

 
L-isfond u l-istorja li jwasslu għal din iċ-ċelebrazzjoni  
Lejn is-sena 1214, bl-għajnuna ta’ San Duminku, il-Knisja 
fformulat it-talba sabiħa tar-Rużarju. F’dan iż-żmien San 
Duminku nnota li l-gravità ta’ ċerti dnubiet setgħet twassal 
għal skandli u xkiel lill-poplu Nisrani. Minħabba dan, hu 
ddeċieda li jinqata’ għalih u jagħmel jiem ta’ talb u sawm. 
F’dawn il-jiem kellu dehra tal-Verġni Marija flimkien mal-
anġli u li matulha huwa ġie mogħti ‘l-arma’ tat-talba sabiħa 
tar-Rużarju li biha seta’ jiġġieled u jirbaħ l-inganni tax-xitan. 
Madankollu riedu jgħaddu fuq 350 sena biex tiġi stabbilita d-
data għall-festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fis-7 ta’ Ottubru 
1571 kien hemm ġlieda importanti bejn l-Insara u l-Imperu 
Ottoman f’Lepanto. Il-Papa, beżgħan li jekk jitilfu l-Insara   l-
Ewropa tinħakem mill-Ottomani, ħeġġeġ lill-Insara kollha 
biex jitolbu bla waqfien it-talba tar-Rużarju, ħalli bl-
interċessjoni ta’ Marija, joħorġu rebbieħa. Meta l-Papa ġie 
infurmat bir-rebħa tal-Insara, iddeċieda li f’dak il-jum 
importanti tibda tiġi ċċelebrata l-festa ddedikata lill-
Madonna tar-Rużarju.  
 
L-iskop taċ-ċelebrazzjoni 
It-talba tar-Rużarju trid iddaħħal lill-bniedem fil-misteru  tal
-Feddej, fejn permezz tal-għoxrin misteru tar-Rużarju huwa 
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jkun jista’ jagħraf kemm hija kbira l-imħabba ta’ Ġesù.  
 
Permezz ta’ din it-talba, il-bniedem jasal li jħoss li Ġesù 
jinsab ħdejh u lest li jaqsam miegħu t-toqol tal-ħajja. Il-Papa 
San Ġwanni Pawlu II fir-Rosarium Virginis Mariæ jgħid b’mod 
ċar li ma’ Marija n-Nisrani jasal li jikkontempla, jitgħallem, 
jixbah, jitlob u jħabbar lil Ġesù. Marija b’idejha miftuħa ssir 
qisha sellum użat minn Ġesù biex hu jinżel fejn  il-bniedem.  
 
Din iċ-ċelebrazzjoni f’pellegrinaġġ żgħir tal-familja lejn is-
Santwarju Ta’ Pinu trid twassal biex il-familja tħoss lil Marija 
bħala sieħba fil-mixja tagħha u sellum li jwassal għall-ferħ u   
l-imħabba ta’ Ġesù. Mons. Isqof Mario Grech iħeġġeġ lill-
familji jagħmlu dan il-pass meta jistqarr: “Għeżież familji, 
matul dan ix-xahar ta’ Ottubru, il-Verġni Mbierka, Omm il-
Familja, tixtieq tiġi tpoġġi għandkom biex flimkien magħha 
tgħidu r-Rużarju… B’mod speċjali nagħmel din is-sejħa lill-
familji fejn hemm it-tfal iż-żgħar, għax ir-Rużarju flimkien 
jagħmel minnkom skola ta’ talb.”  
 
Iċ-ċelebrazzjoni  
Il-post:  Ta’ Pinu quddiem il-mużajċi tal-Misteri tar-

Rużarju.  
Materjal:  Kuruna tar-Rużarju.    
Ġurnata:  Fis-7 tax-xahar jew f’xi Ħadd qrib. 
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 Il-familja tipprepara biex tmur Ta’ Pinu. 
 Wieħed mill-ġenituri għandu jibda t-talba tar-Rużarju 

quddiem il-mużajċi. 
 Qabel kull posta, wieħed mill-ġenituri jista’ jgħid xi ħaġa li 

tolqtu fuq il-mużajċi u li tista’ tkun ta’ għajnuna għat-tfal 
biex jiftakru l-Misteri tar-Rużarju.  

 Jekk is-Santwarju jkun miftuħ, is-Salve Regina għandha 
tingħad quddiem l-inkwatru ta’ Marija (f’każ li ma jkunx 
miftuħ, għandha tingħad quddiem il-bieb tas-Santwarju).  

 Iċ-ċelebrazzjoni tagħlaq b’talba spontanja.   
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Mattia Preti 
Il-Verġni tal-Ħniena mal-Erwieħ  (1688),  

Bażilika ta’ San Ġorġ Martri, Belt Victoria. 
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NOVEMBRU 
JUM IL-QADDISIN KOLLHA U XAHAR IL-MEJTIN 

 
L-isfond u l-istorja li jwasslu għal din iċ-ċelebrazzjoni  
Ir-riti u l-liturġija tas-Solennità tal-Qaddisin kollha jmorru 
lura sal-ewwel sekli tal-Knisja. L-istorja tal-ewwel knejjes ta’ 
Ruma turi li l-postijiet fejn fi żmien Neruni kienu jidfnu lill-
Insara ppersegwitati sar post sagru u ta’ talb għall-istess 
komunità Nisranija. Dawn il-katakombi kienu jfakkru lill-
komunitajiet Insara li Alla huwa aqwa mill-mewt u li kull min 
imut fi Kristu, imut fil-ħajja.  
Ix-xahar ta’ Novembru jiftaħ b’żewġ festi kbar, dik tal-
Qaddisin kollha u dik tal-Mejtin kollha. Dawn huma żewġ festi 
magħquda flimkien li juru li fil-Misteru kbir tal-Għid, Ġesù 
bata, miet u difnuh biex b’hekk huwa salva lill-bnedmin u 
tahom li jingħaqdu miegħu fil-ħajja ta’ dejjem. B’dan wieħed 
jikkonkludi li l-festa tal-Qaddisin kollha tfakkar mhux biss fil-
qaddisin li ġew ikkanonizzati u li isimhom jinsab fil-Litanija, 
imma anki fil-mejtin li wieħed ikun jaf b’mod personali jew 
għax kienu membri tal-familja. Dan stqarru Mons. Isqof 
Mario Grech meta f’omelija esprima l-ħsieb tiegħu billi tenna: 
“Huma ħafna dawk li f’ħajjithom jistgħu jgħidu: 
“Għamiltha!”. Fil-fatt, il-qaddisin huma ‘those who made it!’ 
Meta nagħmlu l-festa lill-qaddisin kollha f’daqqa, aħna nkunu 
qegħdin nirrikonoxxu li ħutna li għaddew għall-ħajja ta’ 
dejjem u nstabu li kienu mħejjija, illum qegħdin igawdu lil Alla 
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wiċċ imb wiċċ. Din hija sejħa tagħna lkoll; aħna msejħin biex 
nieħdu sehem mill-qdusija ta’ Alla billi minn din id-dinja stess 
nibdew ngħixu l-ħajja ta’ Alla.” 
 
L-iskop taċ-ċelebrazzjoni 
Fix-xahar ta’ Novembru, fil-kultura Maltija għad hawn id-
drawwa sabiħa li l-familji jmorru jżuru l-qraba mejtin 
tagħhom filwaqt li jitolbu għalihom. Iċ-ċimiterju, għalkemm 
jidher bħala post tad-dwejjaq u swied il-qalb, għall-veru 
Nisrani għandu jkun il-post tat-tama. Din it-tama tiġi 
espressa fil-ħafna xemgħat u fjuri li jibdlu ċ-ċimiterji 
f’postijiet ta’ paċi u ħajja ġdida. Din iċ-ċelebrazzjoni twassal 
lill-familji biex jgħixu l-misteru tal-Għid u jemmnu li l-mewt 
hija l-passaġġ għall-ħajja ta’ dejjem.   

 
Iċ-ċelebrazzjoni  
Il-post:  Iċ-ċimiterju fejn hemm il-fdalijiet tal-qraba. 
Materjal:  Fjura bajda jew bukkett fjuri u xemgħa.   
Ġurnata:  F’xi Ħadd ta’ Novembru. 
 
 Il-familja kollha tmur ma’ xulxin iċ-ċimiterju. 
 Wieħed mill-ġenituri jiftaħ bir-radd tas-salib u jgħid talba 

spontanja għall-erwieħ tal-mejtin familjari tiegħu. 
 Wieħed mill-ġenituri jixgħel ix-xemgħa, jgħaddiha lit-tfal, 

filwaqt li t-tfal imbagħad ipoġġuha fuq il-qabar flimkien 
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mal-fjura bajda. 
 Imbagħad jiġi spjegat dan il-ġest minn wieħed mill-

ġenituri (jista’ jintuża dan il-ħsieb): Aħna forsi nibku meta 
niftakru li l-familjari tagħna ma nistgħux narawhom aktar, 
imma fil-verità aħna għandna nkunu ferħanin. Ferħanin 
għax nemmnu li Ġesù qered il-mewt u qam rebbieħ, kif 
niċċelebraw fl-Għid il-Kbir. Issa għadna kemm poġġejna 
fjura u xemgħa li jissimbolizzaw il-fwieħa u d-dawl. Iridu 
jfakkruna li Ġesù huwa din il-fwieħa u dan id-dawl, li 
jwassal lill-bniedem  biex jgħix aktar ferħan u trankwill. 

 Iċ-ċelebrazzjoni tagħlaq billi, bħala familja waħda, 
b’idejhom f’ta’ xulxin, jgħidu t-talba tal-Missierna. 

 
 

“Il-familja  
hi msejħa taqsam flimkien  

it-talb ta’ kuljum,  
il-qari tal-Kelma ta’ Alla  

u l-komunjoni Ewkaristika  
biex tisseddaq fl-imħabba  

u tinbidel dejjem iżjed  
f’tempju fejn jgħammar l-Ispirtu.” 
Papa Franġisku, Amoris Laetitia 29 



46 

Georgi Chimev 
It-Twelid tal-Messija , ikona Biżantina. 
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DIĊEMBRU 
IL-FESTA TAL-MILIED TAL-MULEJ 

 
L-isfond u l-istorja li jwasslu għal din iċ-ċelebrazzjoni  
Fl-ewwel tliet sekli tal-Knisja l-unika festa ċċelebrata kienet l
-Għid tal-Mulej, li kien ukoll jitfakkar kull ġimgħa fil-Jum tal-
Mulej. Kien imbagħad fir-raba’ seklu li bdew jiġu introdotti 
festi ġodda. Il-festa tat-Twelid ta’ Ġesù, skont kalendarju tal
-liturġija tal-Knisja ta’ Ruma, kienet diġà stabbilita u 
pprattikata mill-komunità fis-sena 336 ad. Skont l-istudjużi, 
l-oriġni tad-data tal-25 ta’ Diċembru li fiha niċċelebraw il-
festa tal-Milied ġejja minn festa pagana. F’din il-ġurnata l-
Imperu Ruman kien jiċċelebra l-festa tal-alla xemx, li kellha   
l-ħsieb li tgħaqqad l-imperu. L-Insara, li min-naħa tagħhom 
kienu jemmnu li Ġesù huwa “dak id-dawl veru, li jdawwal kull 
bniedem”, użaw din l-istess ġurnata billi taw sinifikat aktar 
profond u wrew li t-Twelid ta’ Ġesù huwa l-festa tax-Xemx 
vera li tagħti d-dawl u s-salvazzjoni lid-dinja.  
 
Mir-rakkonti tal-Iskrittura din il-festa sabiħa tfakkarna li 
dan id-dawl ingħata lill-popli kollha, anki lil dawk li jinsabu 
fil-periferija u li forsi huma mwarrba mis-soċjetà. F’dak il-
lejl, Dak li bilkemm kellu post fejn jitwieled, jiġi mħabbar lil 
dawk li ma kellhomx post fuq l-imwejjed u fit-toroq.  
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L-iskop taċ-ċelebrazzjoni 
Il-miġja tal-Iben ta’ Alla fid-dinja “tant tferraħna li aħna fid
-djar tagħna narmaw il-presepju biex jgħinna nifirħu”. Fis-
soċjetà tagħna għandna d-drawwa sabiħa li niċċelebraw din 
il-festa madwar il-presepju. Kien eżattament fis-sena 1223  
 
li San Franġisk ta’ Assisi, fi Greccio, ħass il-bżonn li jagħmel  
l-ewwel presepju u dan biex b’mod viżibbli, jgħin lil ħutu l-
Insara jifhmu dan il-misteru kbir. Jeħtieġ li din id-drawwa 
sabiħa ma tkunx biss parti mill-kultura tagħna l-Maltin, 
imma permezz ta’ din iċ-ċelebrazzjoni l-presepju jsir 
katekeżi li tgħin lill-familja u lit-tfal jifhmu l-imħabba li Alla 
għandu għalina. Għalhekk, din iċ-ċelebrazzjoni tistieden lill-
familja kollha tipprepara l-presepju tradizzjonali u kuljum 
jitqiegħed persunaġġ u jingħad ħsieb (minn wieħed mill-
ġenituri), flimkien ma’ eżempju żgħir dwar kif jolqot lill-ħajja 
tagħna llum. 
 
Iċ-ċelebrazzjoni  
Il-post:  Għandu jintgħażel post fejn il-familja tqatta’ l-

 aktar ħin (kamra tal-ikel jew is-salott). 
Materjal:  Presepju u pasturi. 
Ġurnata:  Din iċ-ċelebrazzjoni għandha ssir fuq tul ta’ 

 ġranet meta l-familja tkun miġbura flimkien 
 tipprepara l- grotta tal-Milied.   
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 Jistgħu jiżdiedu u jitnaqqsu persunaġġi skont il-bżonn. 
Hawn taħt għandek issib għajnuna ta’ x’jista’ jingħad ma’ 
kull persunaġġ. Iċ-ċelebrazzjoni għandha tibda bis-sinjal 
tas-salib u b’talba żgħira.    

 Il-grotta jew presepju – Ġesù ma kellux post fejn jitwieled, 
spiċċa biex twieled ġo grotta fqira fejn hemm il-kesħa. 
Dan għal-liema raġuni? Ma kienx hemm wisa’ fil-lukanda. 
Issa llum il-ġurnata Ġesù jitwieled ġewwa fina, u għalhekk 
jeħtieġ nippreparawlu post fil-qalb tagħna, biex hekk ma 
nagħmlux bħal tal-lukanda. Dan aħna nistgħu nagħmluh 
billi nkunu tfal tajba, nobdu, nagħmlu l-homework, eċċ… 

 Ir-rgħajja u n-nagħaġ – Dawn huma dawk li jinsabu fil-
periferija… li forsi s-soċjetà tħares lejhom b’mod ħażin, 
bħal ngħidu aħna l-foqra u l-morda. Ġesù ġie biex jagħmel 
lil kulħadd ferħan, anki lil dawn in-nies. Aħna wkoll 
nistgħu nagħmlu bħal Ġesù, billi ngħinu lill-oħrajn.    

 Il-baqra u l-ħmara – Dawn huma żewġ annimali li ma 
tantx jidhru importanti, mhux bħaż-żiemel jew l-iljun. 
Imma dawn iridu juruna li aħna għandna nkunu umli. Mela 
jekk nagħmel żball, ma nwaħħalx f’ħija jew f’xi ħadd ieħor.   

 L-anġlu – Huwa dak li jwassal l-aħbar ta’ ferħ u jieħu ħsieb 
tal-Familja Mqaddsa. Aħna wkoll għandna anġlu li jieħu 
ħsiebna (tista’ tingħad it-talba tal-Anġlu Kustodju).  

 Marija u Ġużeppi – Ġesù kellu rispett kbir lejn il-ġenituri 
tiegħu u huma kienu jgħinuh ukoll meta kellu xi diffikultà. 
Aħna, bħal Ġesù, għandna nobdu u nħobbu lill-ġenituri 



50 

tagħna.  
 It-Tarbija Ġesù – Illum jeħtieġ li nifirħu għax twieled 

Ġesù, li huwa d-dawl. Jeħtieġ issa fil-ħajja tagħna u matul 
din is-sena li ġejja nibqgħu niddawlu minn dan id-dawl, u 
dan nagħmluh permezz tat-talb żgħir li ngħidu, bħat-talba 
ta’ filgħodu, ta’ qabel l-ikel u ta’ qabel norqdu. 
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TALBA LILL-FAMILJA MQADDSA 
 Papa Franġisku  

Ġesù, Marija u Ġużeppi, 
fikom nikkontemplaw 

il-ġmiel tal-imħabba vera, 
u lejkom induru b’fiduċja. 

  
O Familja Mqaddsa ta’ Nazaret, 
agħmel li anki l-familji tagħna 

jkunu mkejjen ta’ komunjoni u ċenakli ta’ talb, 
skejjel awtentiċi tal-Evanġelju 

u Knejjes ċkejkna tad-dar. 
  

O Familja Mqaddsa ta’ Nazaret, 
nitolbuk li qatt iżjed fil-familji tagħna 
ma nġarrbu vjolenza, għeluq u firda: 

kull min kien miġruħ jew skandalizzat, 
ħa jsib minnufih faraġ u fejqan. 

  
O Familja Mqaddsa ta’ Nazaret, 

agħmel li lkoll kemm aħna nagħrfu 
l-karattru qaddis u bla mittiefes tal-familja, 

tal-ġmiel tagħha fil-pjan ta’ Alla. 
  

Ġesù, Marija u Ġużeppi, 
isimgħu u ilqgħu t-talba tagħna. Ammen.  



52 

 
 

 

Uffiċċju tal-Katekeżi 
Sena Marjana Djoċesana 2018-2019 


