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Introduzzjoni 
 
Sa mill-ewwel jiem tal-Avvent insibu elementi li jfakkru l-istennija u l-laqgħa tal-misteru ta’ 
Kristu mill-Verġni Marija. 

 
Is-Solennità ta’ l-Immakulata issib postha bħala tħejjija radikali għall-miġja tas-Salvatur, u l-
eżordju feliċi tal-Knisja bla tebgħa jew tikmixa. 

 
Marija hija l-mudell tal-Knisja fl-istennija, Marija hija il-Verġni tal-Avvent. Dan permezz ta’ żewġ 
dimensjonijiet: 

 Preżenża liturġika, fil-kelma u fit-talb 
 Eżemplarità: il-Knisja timita lil Marija biex tgħix il-preżenza ta’ Kristu 

 

 
  



Marija Ikona tal-Avvent u tal-Magħmudija 
 
 
Li kieku kellna nagħmlu tpinġija ta’ dan is-suġġett, kieku forsi konna naħsbu fi kwadru maqsum 
fi 3 partijiet; il-bicca tan-nofs u ż-żewġt iġnub. Fil-parti tan-nofs kont inpoġġi l-misteru 
fundamentali tal-Maternità ta’ Marija. Fil-ġnub, fuq naħa l-maternità ta’ Marija u l-popli tad-
dinja – speċjalment dawk il-popli li għadhom ma għarfux jew ma laqgħux lil Kristu. Fl-aħħar 
parti l-maternità ta’ Marija u l-ħajja tal-Knisja, b’mod speċjali l-Magħmudija. Marija tikkopera 
ma’ dan il-qawmien spiritwali li hu l-Magħmudija. B’dan it-titlu, “Marija Ikona ta’ l-Avvent u l-
Magħmudija”, aħna mistednin biex nikkontemplaw il-missjoni tal-Verġni Marija matul iż-żmien 
u fl-esperjenza tal-ħajja nisranija ta’ kull wieħed u waħda minna. 
 
Meta l-Iben t’Alla ġie fid-dinja biex jifdina, Marija ħadet impenn lejn l-umanità u lejn kull 
mgħammed. Marija għad għandha l-istess missjoni: dik li tħejji l-qlub għall-miġja ta’ Ġesù, li 
tippreżentah lill-umanità, u l-impenn li tħejji lil kull wieħed minna għall-miġja tal-Mulej fil-
Magħmudija u matul il-mixja tal-ħajja nisranija. Ejjew nirriflettu ftit fuq dawn it-tliet 
affermazzjonijiet: 

a. Marija u l-ewwel Avvent 
b. Marija u t-tieni Avvent 
ċ. Marija u l-Magħmudija  

 
 

2.1. Marija u l-ewwel Avvent 
 
Hawn Marija għandha ħidma u post importanti. F’Marija twettqet l-istennija li kien hemm sa 
mill-ibghad żminijiet, u wara b’mod partikolari mill-poplu ta’ Iżrael. F’Marija nsibu mwettqa t-
tixbihat li jimlew it-Testment l-Antik. Nistgħu ngħidu li f’dak il-lejl tal-miġja ta’ Kristu, Marija 
twettaq dik l-istennija ta’ matul is-sekli ta’ qabel. Għalhekk, hi tista’ tfaħħar isem il-Mulej u 
tagħraf li permezz tagħha u biha l-Mulej wera l-qawwa ta’ driegħu: “ħa ħsieb Iżrael qaddej 
tiegħu, għax ftakar fil-ħniena tiegħu, bħalma wiegħed lil missirijietna, b’risq Abraham u nislu għal 
dejjem” (Lq 1,54-55). 
 
Alla ried iħejji lil Iżrael. Ir-rieda t’Alla kienet illi l-poplu l-magħzul, li kien qiegħed jgħix ħajja ’l 
bogħod mill-pjan t’Alla, ikun imħejji spiritwalment, ikun disponibbli li jgħix ħajja li taqbel mal-
Kelma t’Alla u mar-rieda t’Alla… biex hekk tinbena dwejra li jixirqilha li tilqa’ fiha lis-Salvatur… 
li tgħix l-aħħar ġrajjiet tal-fidwa u tieħu d-don ta’ l-Ispirtu S-Santu, meta dan iż-żmien kellu jasal. 
Dan kollu seħħ f’Marija. Matul l-Antik Testment inħadmet din il-mixja twila ta’ tħejjija, li wasslet 
lil Iżrael għall-fidi vera f’Alla wieħed. Biżżejjed niftakru fl-istqarrija ta’ fidi ta’ Iżrael: “Isma’, O 
Iżrael: Alla tagħna hu l-Mulej, il-Mulej waħdu. Ħobb, mela, lill-Mulej Alla tiegħek, b’qalbek kollha, 
b’ruħek kollha u b’saħħtek kollha” (Dewt 6,4-5). 
 
Il-pjan t’Alla kien wieħed li jmur lil hinn mill-poplu ta’ Iżrael: kien pjan divin li jħaddan lill-univers 
kollu. Niftakru fit-tħabbira tal-profeti: “Qum! Ħa jiddi wiccek! Id-dawl tiegħek wasal! Jiddi fuqek 



sebħ il-Mulej!... Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek, u s-slaten fid-dija ta’ sbiħek. Għolli u dawwar 
għajnejk madwarek u ara: lkoll miġbura ġejjin għandek, uliedek ġejjin mill-bogħod, u bnietek 
iġorruhom fuq id-dirgħajn” (Is 60,1,3-4). 
 
Din l-opra ta’ formazzjoni, li kienet indirizzata biex tfiehem li Alla hu wieħed u għandu jiġi 
maħbub fuq kollox, serviet biex id-dinja tagħraf il-pjan t’Alla. F’Marija nistgħu naraw ir-riżultat 
tat-tħejjija li kien għamel Alla. F’Marija hemm il-milja tal-pjan t’Alla. “Kull wied jimtela, kull 
muntanja u għolja titniżżel”, kien ħabbar Isaija (40,4). Meta naslu f’Marija nistgħu ngħidu illi 
kull wied imtela, kull għolja tniżżlet – hija hi t-triq li fuqha l-Mulej juri ruħu lill-umanità u jġib l-
aħbar ta’ ferħ tas-salvazzjoni:  

“Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji 
r-riglejn ta’ min iħabbar il-bxara, 
ta’ min ixandar is-sliem, 
ta’ min iħabbar ir-risq 
ta’ min ixandar is-salvazzjoni” (Is 52,7). 

Grazzi għal din bint Sijon, l-aħbar tal-profeti sseħħ, il-wegħda magħmula lil Iżrael ssir realtà: 
 “bħalma wiegħed lil missirijietna, 

b’risq Abraham u nislu għal dejjem” (Lq 1,55) 
 

F’Marija sseħħ il-milja taż-żminijiet: “Iżda meta waslet il-milja taż-żmien, Alla bagħat lil Ibnu, 
mwieled minn mara, mwieled taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni ta’ wlied” (Gal 4,4-5). Wieħed 
jista’ jinnota li f’dan it-test it-twellid ta’ l-Iben t’Alla minn mara huwa marbut mat-twelid tagħna 
bħala wlied adottivi: fil-mill-milja taż-żminijiet l-Iben t’Alla jitwieled minn mara biex inkunu 
mifdija u meħlusa, u hekk insiru wlied adottivi t’Alla: “mwieled taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni 
ta’ wlied”. 
 
Naraw kif il-misteru ta’ Marija mhux biss hu marabut mal-misteru tal-miġja tas-Salvatur fid-
dinja, imma wkoll mal-misteru tal-ħelsien tagħna u mat-twelid tagħna ta’ wlied bil-
magħmudija. “Ulied fl-Iben,” kien iħobb jgħid Sant’Wistin. Meta l-Iben t’Alla sar bniedem 
permezz ta’ Marija, f’Marija seħħ avveniment deċiziv u uniku. L-ebda ġrajja fl-istorja ma tista’ 
qatt tiżboq lil dan l-avveniment importanti. L-ebda evoluzzjoni, l-ebda proġett xjentifiku, l-
ebda invenzjoni, l-ebda rivoluzzjoni, kbar kemm huma kbar għall-umanità, ma jistgħu qatt jiġu 
mqabbla mal-ġrajja tal-miġja t’Alla fid-dinja. San Ġwann igħid: “Il-Verb sar bniedem u għammar 
fostna” (Ġw 1,14). 
 
Vers wieħed esprimi din il-ġrajja fundamentali, ġrajja unika u deċiżiva ta’ l-istorja tad-dinja, 
ġrajja li tibdel il-kwalità tal-bniedem fuq l-art, ġrajja li għamlitha possibili li l-bniedem jieħu 
sehem fl-istess ħajja t’Alla – il-ħajja ta’ l-Iben waħdieni t’Alla: 
 “imma lil dawk li laqgħuh 

tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla, 
dawk li jemmnu f’ismu, 
li twieldu mhux bid-demm,  
anqas mill-ġibda tal-ġisem, 
u anqas mir-rieda tal-bniedem, 



iżda minn Alla” (Gw 1,12-13). 
 
Fiċ-ċentru ta’ din il-ġrajja nsibu l-misteru ta’ Marija. Hi l-ewwel li gawdiet minn din il-ġrajja, u 
grazzi għal Marija din il-ġrajja seħħet u hekk aħna lkoll nistgħu ngawdu minnha. Din hija r-
raġuni għaliex għandna nqimu lil Marija – hi għandha l-inkarigu uniku u rrepetibbli fis-
salvazzjoni ta’ l-umanità. Il-qima lejn Marija tibda mill-fatt storikament ippruvat, uniku, li din il-
mara ġiet imsejħa biex tkun Omm ta’ l-Iben il-Waħdieni t’Alla magħmul Bniedem. Din hi r-
raġuni għalfejn, sa mill-ewwel sekli, Marija kienet u għadha sal-lum mogħtija qima. 
 
Fil-Kredu Apostoliku ngħidu, “Twieled minn Marija verġni”. U nsibu wkoll: “Inkarna u sar 
bniedem fil-ġuf ta’ Marija Verġni” fis-Simbolu Nicenu–Kostantinopolitan. Marija għandha 
missjoni lejn kull membru tal-Ġisem ta’ Kristu bħalma kellha lejn Kristu nnifsu u lejn il-misteru 
tas-salvazzjoni, biex isir realtà. Hekk Marija għandha missjoni importanti fit-twelid ta’ wlied 
ġodda t’Alla fil-Magħmudija tal-Knisja. Marija hija Omm il-Knisja u ommna lkoll. Imma biex 
nilqgħu tajjeb dan il-misteru tal-maternità ta’ Marija hemm bżonn li nirreferu għall-maternità 
universali ta’ Marija: Marija Omm il-popli. Hekk nistgħu nilqgħu l-kobor tal-maternità ta’ Marija 
lejn kull mgħammed, lejn kull bniedem li jitwieled “mill-ilma u l-Ispirtu” (Ġw 3,5), u fil-mixja 
batteżimali u spiritwali ta’ kull mgħammed. 
 
 

2.2. Marija u t-Tieni Avvent 
 
Kristu diġà ġie fid-dinja lejn tmiem l-istennija ta’ Iżrael u Ġesù ġie mogħti lid-dinja minn Marija; 
jibqa’ imma l-fatt li għad irid jerġa’ jiġi: “Għad jerġa jiġi fil-glorja, biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin 
u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollhiex tmiem,” ngħidu fil-Kredu. Il-fidwa diġà saret, 
madankollu għad trid tilħaq lid-dinja kollha u lil kull bniedem fis-sebħ kollu tagħha. Bil-miġja ta’ 
Kristu Salvatur ġiet imwettqa l-istennija ta’ Iżrael: illum fil-Knisja u fl-umanità kollha hemm l-
istess stennija: “Maranathà: ejja, Mulej” (1 Kor 16,22) hija l-għajta li tidwi fil-komunità nisranija 
mill-bidu tal-Knisja sal-lum. Nistghu ngħidu li fil-Knisja hemm Avvent kontinwu. Kristu jibqa’ jiġi 
fil-Knisja u f’kull wieħed minna bla ma jehda, sakemm isseħħ l-istorja, sa l-aħħar. Marija tkompli 
“timxi fid-dinja”, biex tibqa dejjem hi li tħejji għall-miġja ta’ Ġesù. Kif dan hu veru qabel xejn 
għall-umanità kollha, u speċjalment għall-popli li għadhom m’humiex Kristjani, hu veru wkoll 
għall-ħajja batteżimali tagħna lkoll. Nistgħu nieqfu fuq din il-missjoni ta’ Marija, l-ewwel ma’ l-
umanità u l-popli li m’humiex insara, u t-tieni l-missjoni lejn kull mgħammed. 
 
 

2.2.1. Il-missjoni ta’ Marija lejn il-popli 
 

Nafu li Ġesù “għadu ma ġiex” għal parti kbira mill-umanità; ġie f’xi popli, imma mhux f’kollha: 
għadu mhux magħruf minn kulħadd. Hemm inħawi fid-dinja li għalihom Ġesù qatt ma twieled. 
Il-Ġisem Mistiku ta’ Kristu għadu ma laħaqx il-milja tiegħu, kif jgħid San Pawl: “il-pagani huma 
msejħa biex ikollhom sehem mill-istess ġisem” (Ef 3,6) ... “Jien issa nifraħ bit-tbatijiet tiegħi 
minħabba fikom, għaliex bihom jiena ntemm f’ġismi dak li jonqos mit-tabtijiet ta’ Kristu għall-
ġisem tiegħu li hu l-Knisja” (Kol 1,24). 



 
Din il-milja għadha ma seħħitx. Li tagħraf il-missjoni unika li kellha Marija fil-miġja tar-Redentur 
fid-dinja jimplika wkoll li taghraf il-missjoni unika u speċjali li hi għandha fit-tħejjija tal-popli, 
speċjalment il-popli li għadhom jistennew lir-Redentur u li għadhom fl-Avvent – jistennew il-
miġja ta’ Kristu. 
 
Il-misteru ta’ Marija Verġni hu li hi tkun preżenti fejn għad m’hemmx Kristu, jew fejn Kristu 
għadu mhux milqugħ. Hi trid tkun preżenti f’dan iż-żmien ta’ l-Avvent. Għal dak li għandu 
x’jaqsam ma’ l-istorja tas-salvazzjoni, Marija kienet f’Iżrael qabel Ġesù. Marija kienet diġà 
hemm f’dak iż-żmien ta’ qabel ma inkarna l-Etern fid-dinja. Jingħata perjodu ta’ żmien – Avvent 
- li fih Marija tkun preżenti qabel ma Ġesù juri lilu nnifsu lill-umanità. Il-preżenza ta’ Marija tkun 
waħda attiva, li tħejji, sabiex dak il-misteru mistenni jinkixef u jseħħ fil-milja kollha tiegħu fid-
dinja. 
 
Is-saltna t’Alla tkun diġà fil-ħidma tagħha qabel ma Ġesù juri lilu nnifsu fil-beraħ, għaliex il-
preżenza ta’ Marija qabel l-inkarnazzjoni hija sinjal tas-saltna t’Alla. Marija hi l-ikona ta’ l-
umanità salvata minn Kristu qabel ma Kristu stess jidher u storikament isalva lid-dinja. 
 
Mhux biss nistgħu ngħidu li Marija – l-ewwel mifdija, hija fl-istess ħin l-ewwel membru tal-
Knisja: Marija hija l-Knisja qabel ma twaqqfet il-Knisja. 
 
Marija hi preżenti fiż-żmien spiritwali mit-Tlugħ is-sema sa Pentekoste. F’dak l-intervall 
misterjuż, spiritwuali m’hemmx aktar il-preżenza viżibbli ta’ Kristu, issa gglorifikat li tela’ s-
sema għand il-Missier, imma hemm Marija u billi hi qegħda hemm, hemm diġà l-Knisja, qabel 
ma bdiet uffiċjalment il-missjoni tagħha nhar PenteKoste. Il-preżenza ta’ Marija hi l-preżenza 
tal-Knisja u hi l-garanzija li l-wegħda tad-don ta’ l-Ispirtu S-Santu ser isseħħ. 
 
Dawn iż-żewġ ġrajjiet:  il-preżenza ta’ Marija (i) qabel l-Inkarnazzjoni u (ii) qabel it-twelid tal-
Knisja nhar Pentekoste huma mportanti, għaliex juruna x’inhi l-missjoni tal-Verġni Santissima 
għall-umanità u għall-popli li għadhom ma jemmnux fi Kristu. Kristu mhux preżenti fosthom 
(irridu ngħidu b’mod li jidher) u lanqas il-Knisja ma hi preżenti, imma nistgħu ngħidu li l-
preżenza ta’ Marija hi hemm. Qabel ma l-popli pagani jikkonvertu, qabel ma l-Knisja tkun 
preżenti f’nofshom, hemm insibu l-preżenza mistika ta’ Marija li tħejji għall-miġja ta’ Kristu. 
F’waħda mill-Kitbiet ta’ Charles Péguy, insibu li f’ċertu perjodu ta’ ħajtu hu ma setax jgħid il-
“Missierna”, imma seta’ jgħid l-“Ave Marija”. Ħafna midinbin ma jistgħux jgħidu l-Missierna 
għaliex ma jkunux fil-grazzja: “tiġi siegħa, anzi issa hi, meta dawk li tassew jaduraw jibdew 
jaduraw lill-Missier fl-ispirtu u l-verità’. Għax il-Missier ukoll, nies bħal dawn ifittex li jadurawh” 
(Ġw 4,23): nistgħu imma nitolbu l-Ave Marija, għaliex fejn m’hemmx Ġesù u l-grazzja (almenu 
b’mod sħiħ), żgur li hemm il-preżenza sigrieta ta’ Marija. 
 
Dan jispjega dik il-ħbiberija misterjuża u straordinarja bejn il-midinbin u Marija, ħbiberija li 
tinħass ħafna mill-midneb. Huma spiss jitolbu lil Marija meta ma jirnexxilhomx jitolbu ’l Alla jew 
imorru l-Knisja. Niftakar persuni li għal żmien twil kienu ’l bogħod minn Alla u mill-Knisja, ’il 



bogħod mill-grazzja u mill-fidi, imma li fdaw f’Marija. Din il-fiduċja f’Marija kienet il-punt tal-
konverżjoni tagħhom: hi tidħol u tħejji l-laqgħa ma’ Alla Salvatur, mal-Knisja u mas-Sagramenti. 
 
Fil-popli li huma ’l bogħod mill-vera fidi, li huma ’l bogħod mill-Vanġelu, fejn Gesù u l-Knisja 
m’humiex magħrufin, hemm insibu lil Marija. Hemm protezzjoni misterjuża u tħejjija marjana 
li tħaddan il-popli li għadhom ma għarfux lil Kristu. Nistgħu nitolbu għalihom, nagħrfu li Marija 
hi kanal ta’ grazzja. Nafu li fejn il-grazzja t’Alla “ma tistax” tasal, l-interċessjoni ta’ Marija ssir 
grazzja, issir Avvent: grazzja li tħejji sakemm il-Mulej juri ruħu. 
 
It-teoloġija tagħmel għażla: hemm il-grazzja santifikanti u hemm ukoll grazzji għal dawk li 
għadhom m’humiex fl-istat tal-grazzja: huma grazzji li jħejju għall-milja tal-grazzja, u għal dan 
ma naslu qatt weħidna. Il-missjoni ta’ Marija taħdem fuq dan il-pjan. Marija tkun preżenti u 
tħejji għall-grazzja, sabiex din il-grazzja taħdem fil-bniedem fil-milja tagħha. 
 
Ejjew naħsbu fuq il-kontinenti kbar ta’ l-umanità, fiċ-Ċina, fir-Russja, fl-Indja, fil-popli Għarab. 
Popolazzjoni immensa li r-relazzjoni tagħha ma Kristu tixbaħ lil dik li kien hemm bejn il-Lhud u 
Kristu qabel il-miġja tiegħu, jew bħal dik ta’ l-Appostli qabel ma niżel fuqhom l-Ispirtu S-Santu. 
Dawn qegħdin fl-Avvent. Fl-Islam insibu rispett lejn Marija; fir-Russja nsibu devozzjoni lejn 
Marija; fiċ-Ċina hemm il-kultura ta’ rispett lejn l-Omm; u fl-Indja hemm ir-rispett lejn il-Verġinità. 
Min jaf jekk dan kollu huwiex xhieda ta’ preżenza ta’ Marija fl-umanità! U min jaf jekk humiex 
dawn is-sinjali li minnhom Marija xi darba għad treġġa’ lura dawn il-popli lejn Kristu! 
 
Marija tokkupa post importanti fid-dinja u għandha missjoni ewlenija: dik li turina lil Kristu. 
 
 

2.2.2. Il-missjoni ta’ Marija lejn kull mgħammed 
 
Dak li jgħodd għall-popolazzjoni tad-dinja jgħodd għalina wkoll. Il-Knisja hi kontinwament fl-
Avvent – għaliex qed tistenna l-milja tagħha li għad m’għandhiex. Kristu ġie, imma l-miġja sħiħa 
għadha ma seħħitx. Kristu hu preżenti, imma din il-preżenza hi moħbija. Nistgħu nħossu din il-
preżenza bid-dawl tal-fidi. Xi darba kollox għad ikun ċar; sa dan it-tant il-Knisja tgħix fi żmien li 
jiġi qabel il-vera Knisja, Ġerusalemm tas-sema: il-Knisja tagħna hi tħejjija għal din il-Knisja. 
 
 

2.3. Marija u l-Magħmudija Kristjana 
 
Aħna ngħixu l-misteru ta’ Avvent kontinwu, il-miġja kontinwa ta’ Kristu fina sakemm nilħqu l-
Bniedem il-ġdid, “Imwieled mill-ilma u mill-Ispirtu” (Ġw 3,5). Aħna qed ngħixu f’din il-mixja u 
għalhekk f’din l-istennija li Kristu jimla dejjem iżjed l-eżiżtenza tagħna u li jibdilna. Sa mill-ewwel 
mumenti, hi dejjem Marija li tħejjina għall-miġja ta’ Ġesù, kontinwament tifforma ’l Ġesu’ fina 
li aħna mgħammdin. Il-magħmudija hi l-misteru tat-twelid ta’ Ġesù fina. Il-ħajja spiritwali mhix 
għajr it-tkabbir u l-iżvilupp ta’ dan il-misteru tat-twelid ta’ Kristu fina li nbeda fil-magħmudija. 
It-twelid ta’ Ġesù fina hu essenzjali f’kull mixja Kristjana. Il-magħmudija tifforma fina dan it-
twelid “darba għal dejjem”. Bid-dnub nistgħu nitilfu l-grazzja, nistgħu ma ngawdux aktar mill-



misteru tat-twelid fi Kristu, imma ma nitilfu qatt id-dritt li nerġgħu nirċievu d-don tal-grazzja 
meta nindmu. Il-magħmudija hija patt li ma terġax lura minnu, li tingħata lilna għal dejjem. U 
dan għax Alla hu fidil fil-wegħdiet tiegħu. Aħna nistgħu nkunu infidili, imma Alla jibqa’ fidil, ma 
jikser qatt “il-patt tiegħu magħna” grazzi għall-magħmudija: aħna nkunu disponibbli għall-
grazzja, il-mixja bla “waqfien” tagħna, ta’ bidla tagħna nfusna f’Ġesù. Ngħidu ma’ San Pawl: 
“mhux jien ngħix, hu Kristu li jgħix fija” (Gal 2,30). Li nkunu mgħammdin ifisser li naċċettaw li 
ninbidlu ftit ftit f’Ġesù Kristu: b’hekk insiru verament ulied il-Missier, fil-milja ta’ l-Ispirtu S-
Santu li ngħatalna. 
 
Il-magħmudija hija l-bażi tas-sejħa komuni għall-qdusija. Grazzi għall-magħmudija aħna diġà 
qaddisin u għalhekk imsejħin biex din il-qdusija li rċevejna insaħħuha. Hija wkoll il-pedament 
tas-saċerdozju komuni tal-fidili: aħna lkoll imsejħin biex nagħmlu sagrifiċċji spiritwali li jogħġbu 
lil Alla u li nagħmlu minn ħajjitna offerta ħajja b’ringrazzjament lill-Missier. Il-magħmudija hija 
wkoll il-pedament tar-responsbbiltà ta’ l-insara kollha fil-bini tal-Knisja fid-dinja. Għax aħna 
mgħammdin, aħna lkoll għandna sehem fl-istorja tas-salvazzjoni, li trid tilħaq lill-popli kollha. 
 
Anke hawn, il-missjoni ta’ Marija tkompli. Hekk kif kellha sehem prinċipali fit-twelid ta’ Ġesù, 
hekk għadha tkompli tħejji għall-miġjiet ta’ Gesù fina l-imgħammdin u tkompli, permezz ta’ 
Kristu fina, tħejjina biex insiru l-bnedmin ġodda. Marja hija Omm mhux biss għaliex tat lid-dinja 
lil Ġesà, imma wkoll għax hi għandha sehem attiv fil-ħajja spiritwali tagħna lkoll u fil-mixja ’l 
quddiem tagħna lkoll fi Kristu Iben Waħdieni. 
 
Marija hi Omm Kristu, Omm il-Knisja u Ommna lkoll. Spiss, viċin il-fonti tal-magħmudija, ikun 
hemm Ikona ta’ Marija Omm sabiex tintwera l-kontinwità bejn il-maternità ta’ Marija Omm 
Kristu u l-maternità ta’ Marija omm l-imgħammdin. Dan jispjega l-fatt li ma jistax ikun hemm 
mixja spiritwali u verament Ġesù jkun fina jekk dan ma jgħaddix minn idejn Marija. 
 
Il-magħmudija tkun verament realizzata meta l-bniedem jimxi fuq il-mudell ta’ l-Iva ta’ Marija, 
u wkoll ikun disponibbli għall-Missier, biex hekk jitwettaq il-pjan ta’ salvazzjoni fid-dinja. 
 
Marija hi l-mudell ta’ l-ispiritwalità Kristjana. Mudell ta’ l-istennija tas-Salvatur, mudell biex 
inkunu disponibbli li nilqgħu r-Redentur tal-Bniedem u tad-dinja. Anke hawn, Marija hi Ikona 
ta’ l-Avvent u hi Ikona għalina lkoll. 
 
 

2.4. Għeluq 
 
Marija hi l-Ikona ta’ l-Avvent għax fiha nsibu jseħħ dak kollu li kien qed jistenna Iżrael. Hi ħejjiet 
għall-miġja tas-Salvatur bl-IVA tagħha u laqgħetu. Marija qdiet il-missjoni tagħha u laqgħet fih 
l-Verb. Marija qdiet il-missjoni tagħha fil-misteru ta’ l-Inkarnazzjoni, fit-twelid tal-Knisja 
f’Pentekoste, u għadha ssejjaħ lill-popli, speċjalment lil dawk li m’humiex Kristjani, biex 
jemmnu fi Kristu u ssejjaħ lilna biex ngħixu l-vokazzjoni batteżimali. Marija hija dejjem dik li 
tħejji għall-miġjiet tal-Mulej – fid-dinja u fina lkoll. F’Marija naraw dejjem il-preżenza tal-grazzja 



li tħejji għall-grazzja ta’ Kristu u għall-grazzja tas-Sagramenti. F’dan is-sens, hemm rabta kbira 
bejn Marija, il-ħajja ġdida li jġibilna Ġesù u s-sagramenti tal-Knisja. 
 
Il-Konċilju Vatikan II jgħid: “(Marija) mbagħad wildet Iben, li Alla għamlu l-kbir fost ħafna aħwa 
(Rum 8,29), jiġifieri fost il-fidili, li għat-twelid mill-ġdid u l-formazzjoni tagħhom hija tikkoopera 
b’imħabba ta’ Omm”. (LG 63) 
 
Fl-amministrazzjoni sagramentali tal-Knisja, hemm il-preżenza ta’ Marija. Dan hu wieħed mill-
aspetti tal-Maternità Divina ta’ Marija. Sant’Wistin kien iħobb igħid:  
“Marija hija veramement Omm tal-membri tal-Knisja ta’ Kristu li huma aħna għax għenet bl-
imħabba tagħha għat-twelid tal-Knisja.” (De Virginitate, 6 - PL 40, 399) 
 
Dan ir-rwol ta’ Marija m’għandux jitqies li qiegħed “b’xi mod inaqqas il-figura ċentrali ta’ Gesù, 
Salvatur u medjatur uniku, bejn Alla u l-bniedem. Il-Koncilju Vatikan II jgħid: 
“Is-sehem ta’ Marija bħala omm bl-ebda mod ma jdallam jew inaqqas il-medjazzjoni ta’ Kristu, 
iżda juri kemm hi qawwija. Għaliex kull influwenza ta’ salvazzjoni tal-Verġni Mqaddsa fuq il-
bnedmin m’hix ġejja minn xi ħtieġa iżda mir-rieda ta’ Alla u toħroġ mill-kotra mfawwra tal-merti 
ta’ Kristu, tistrieħ fuq il-medjazzjoni tiegħu, tiddependi għalkollox u tieħu l-qawwa minnha”. (LG 
60) 
 
Wara dawn il-preċiżazzjonijiet il-Konċilju jkompli: “Marija bdiet tkun Ommna fil-pjan tal-grazzja 
sa minn mindu hi tat il-kunsens tagħha għat-tħabbira ta’ l-anġlu, kunsens li hi żammet bla 
eżitazzjoni taħt il-salib; u għadha u tibqa’ ommna sa ma sseħħ għal kollox il-ġemgħa tal-magħżulin 
kollha”. (LG 62) Dan allura hu l-misteru ta’ maternità, li għadu jseħħ sal-lum fil-Knisja. 
 
“Fl-imħabba tagħha ta’ omm hija taħseb il-ħin kollu f’dawk l-aħwa ta’ Binha li, fit-triq tagħhom 
lejn is-sema, għadhom jitħabtu fost perikli u diffikultajiet, u tibqa’ tieħu ħsiebhom sa ma jidħlu 
fil-patrija ta’ l-hena. Għalhekk fil-Knisja l-Verġni mbierka tissejjaħ bl-ismijiet ta’ Avukata, 
Awżiljatriċi, Għajnuna, Medjatriċi.” (LG 62) 
 
Permezz tal-magħmudija - li hi ġrajja fundamentali - aħna jkollna sehem mill-ħajja nnifisha ta’ 
Kristu u mill-Knisja. Marija u l-magħmudija huma ħaġa waħda. Fil-magħmudija tagħna u matul 
il-mixja tagħna hemm il-grazzja tal-Verġni Santissima. Marija hi Ikona eżemplari, turina l-fedeltà 
tagħha lejn il-pjan t’Alla. Meta nħarsu lejha naraw liema hu l-mod l-aktar tajjeb biex aħna 
nirrealizzaw il-pjan t’Alla fina, pjan li Hu ta lil kull wieħed minna. 
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L-Ikona tal-Omm ta’ Alla: Sinjal 
 

 
 



L-ikona Marjana li għandna quddiemna hi magħrufa bħala “l-Ikona ta’ l-Omm t’Alla: SINJAL”. 
Oriġinarjament din l-ikona kienet fil-Katidral ta’ Jaroslavl. L-importanza ta’ din l-ikona tidher 
mid-daqs tagħha (194 x 120ċm) u mill-fatt li taħt din l-ikona kien hemm is-Sedja ta’ l-Isqof. L-
ikona hija tas-seklu XIII u llum tinsab fil-mużew ta’ Tret’jakov f’Moska, ir-Russja. 
 
Daħla 
 
L-ikona turina lill-Verġni Marija wieqfa, b’idejha miftuħa u b’ċirku fuq ġufha li fih jidher Kristu 
b’idejh miftuħa. Marija tinsab liebsa lbies imperjali: tidher liebsa l-porpra u żarbun aħmar u 
wieqfa fuq tapit ta’ l-istess kulur. Fil-ġnub jidhru l-arkanġli Gabrijel u Mikiel, u t-tnejn qed 
iżommu s-sinjal tal-Fidwa tal-bniedem: is-Salib. Bħal kull ikona, l-isfond tagħha hu miksi bid-
deheb. 
 
Bla dubju ta’ xejn din l-ikona tgħinna nagħmlu meditazzjoni mill-ibaħ fuq il-misteru ta’ l-
Inkarnazzjoni; u minħabba f’hekk nistgħu nsejħulha l-“Ikona ta’ l-Avvent”. 
 
L-Isem 
 
L-ikona hi magħrufa l-aktar bħala “L-Omm ta’ Alla: Sinjal”. Bħal ħafna mill-ikoni marjani, l-isem 
ta’ l-ikona jaf ;il-bidu tiegħu fil-Kotba Mqaddsa. Fil-ktieb tal-profeta Iżaija naqraw: “Għalhekk 
is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess: Araw, ix-xebba titqal u tiled iben...”; waqt li fil-ktieb ta’ l-
Apokalissi nsibu: “U deher sinjal kbir fis-sema: mara, liebsa x-xemx, bil-qamar taħt riġlejha u 
b’kuruna ta’ tnax-il kewkba fuq rasha.” Marija hija dan “is-sinjal” imħabbar, hija dik li turina u 
twasslilna lil Kristu, l-awtur tal-Fidwa tagħna. Interessanti huwa l-fatt li din l-ikona għandha 
tliet ismijiet, u kull isem jagħtina t-tifsira partikulari tagħha. 
 
Platytera ton ouranon 
 
Huwa l-ewwel isem mogħti lil din l-ikona mill-insara tal-Greċja, u jfisser “Dik li hija akbar mis-
smewwiet”. Meta nieqfu biex nimmeditaw il-Misteru li seħħ mal-Verġni Marija mill-ewwel 
irridu niftakru li qegħdin quddiem misteru kbir. Maraija tlaqqagħna mal-pjan kbir ta ‘Alla mal-
bniedem, il-misteru ta’ l-Inkarnazzjoni. “Il-misteru li kien moħbi sa miż-żminijiet u l-
ġenerazzjonijiet kollha” (Kol 1,26) issa hu mgħarraf lill-bnedmin kollha. Misteru moħbi li issa 
ġie rivelat, għax “meta waslet il-milja taż-żminijiet Alla bagħat lil Ibnu mwieled minn mara” 
(Gal 4,4). Il-Mara, li biha l-misteru tal-ħniena u ta’ l-imħabba ta’ Alla lejn il-bniedem ġie muri 
lilna, na hi ħadd għajr il-Verġni Marija. F’din l-ikona Marija tidher qed iġġorr f’ġufha l-Verb ta’ 
Alla, lil Dak li “fih kien maħluq kollox, fis-sema u fl-art... Kollox bih u għalih kien maħluq, hu li 
hu qabel kollox, u kollox fih qiegħed iżomm.” (Kol 1,16-17) Dak li s-sema u l-art ma jesgħuhx, 
issa jinsab fil-ġuf verġni tax-Xebba ta’ Nazaret. 
 
Znamenie 
 
Marija hija s-Sinjal, il-mara mħabbra mill-profeta Iżaija. Hija s-sinjal li Alla nnifsu jagħti lill-poplu 
tiegħu: “Isimgħu, mela, dar David... Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess: Araw, ix-xebba 



titqal u tiled iben, u ssemmih Għimmanu-el” (7,14). Hija s-sinjal imħabbar minn Ġwanni fil-ktieb 
ta’ l-Apokalissi: “U deher sinjal kbir fis-sema: Mara, liebsa x-xemx...” (12,1). Hekk nibet it-tieni 
isem li ngħata lil din l-ikona mill-Popli Slavi.l Din l-ikona għandha devozzjoni kbira fost dawn il-
poploi, u l-festa tagħha tiġi ċċelebrata fis-27 ta’ Novembru. 
 
Marija hija s-SINJAL ta’ Alla lilna; il-preżenza u l-missjoni ta’ Marija Santissima fil-ħajja tan-
nisrani hija dik li tfakkarna li Alla huwa magħna, huwa “l-Għemmanuel”. Spiċċat il-firda bejn 
Alla u l-bniedem li ġabet Eva bid-diżubbidjenza tagħha lil Alla. Marija, Eva l-ġdida,bl-ubbidjenza 
tagħha għall-kelma ta’ Alla ġabet mill-ġdid il-paċi: f’ġufha seħħ il-misteru tar-rikonċiljazzjoni 
bejn Alla u l-bniedem. Naqraw fil-ktieb talĠenesi li meta Adam u Eva dinbu staħbew, iżda Alla 
niżel ifittex lil Adam u sejjaħlu (ara Ġen 3,6-21). Alla, li huwa mħabba, irid li l-bniedem jingħaqad 
miegħu mill-ġdid, iżda l-bniedem bid-dnub tiegħu jitbiegħed minn u jisfa’ barra mill-ġnien ta’ l-
Għeden. Issa Alla jerġa’ jinżel fil-ġnien biex jgħannaq miegħu l-umanità. Dan il-ġnien ma hu 
ħadd għajr il-Verġni Marija. Fil-ġuf safi tal-Verġni Marija sseħħ ir-rikonċilazzjoni bejn Alla u l-
Bniedem. Permezz ta’ l-Inkarnazzjoni tal-Verb ta’ Alla fil-ġuf ta’ Marija Alla u l-bniedem 
jingħaqdu flimkien f’għaqda ta’ mħabba! 
 
Mela l-istedina ta’ Marija hi waħda: li nersqu lejn Alla, ma nħallux id-dnub ikissirna, iżda 
nagħmlu kuraġġ u nersqu fi ħdanu nitolbu l-maħfra ta’ dnubietna. Ma ninsewx li l-isem ta’ Ġesù 
jfisser li “jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom” (Mr 1,21). Ġesù sar bniedem u għammar 
fostna biex iħabbibna mal-Missier u jagħtina l-maħfra ta’ dnubietna. Jeħtieġ li nieqfu u 
nirriflettu dwar il-misteru ta’ l-imħabba ta’ Alla li seħħ f’Marija, u li Ġwanni l-evanġelista jfissru 
fi ftit kliem fl-ewwel ittra tiegħu: “Dehret l-imħabba ta’ Alla għalina, għax Alla bagħat lil Ibnu l-
waħdien bid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba: mhux għax aħna ħabbejna ’l 
Alla, imma għax ħabbna hu u bagħat lil Ibnu biex ikun ta’ tpattija għal dnubietna.” (1 Ġw 4,9-
10) 
 
Blachernitissa 
 
Dan it-tielet isem ġie mogħti lil din l-ikona mill-popli Russi. Blachernitissa jfisser “Dik li hija 
wieqfa bħal ħajt li ma tistax iġġarrfu”. Marija tinsab b’idejha miftuħa quddiem ~Alla, kull ħin 
titlob għalina u tidħol għalina biex xejn ma jfridna minn Kristu Binha. Marija hija bħal sur qawwi 
li ħadd ma jista’ jkissru, għax hija kollha kemm hi ta’ Alla. 
 
L-idejn tal-Verġni Marija miftuħa u merfugħa lejn is-sema qed juruna wkoll il-karattru ta’ din il-
mara. Marija hija dejjem lesta biex tilqa’ dpdoni ta’ Alla. Hija dejjem lesta 
biex tagħmel ir-rieda ta’ Alla għaliex, kif tistqarr hi stess, hija “il-qaddejja tal-Mulej” (Lq 1,38). 
Il-qaddej huwa dak li hu dejjem attent għall-kelma tas-sid tiejgħu u fl-isgtess ħin jinsab dejjem 
lest biex jagħmel dak li jiġi mitlub minnu. 
 
Marija tinsab fil-glorja tas-sema, b’idejha miftuħa tfaħħar lil Alla s-Salvatur tagħha u ta’ kull 
bniedem. Mela Marija hija l-Verġni per eċċellenza li dejjem tishar fit-talb u fit-tifħir lil Alla; hija 
l-mara li laqgħet “il-qawwa ta’ l-Għoli” għaliex ħajjitha kienet taħt id-dell ta’ l-Ispirtu s-Santu 
(ara Lq 1,35; At 1,14; 2,1-4); hija l-Għarusa li tistenna l-miġja ta’ l-Għarus divin. Għalhekk Marija 



hija l-figura tal-Knisja u tan-nisrani li ħajtu hija stennija għat-tieni miġja tas-Salvatur. In-nisrani 
jishar billi jkun dejjem lest biex iwettaq ir-rieda ta’ Alla u bħal Marija għandu l-missjoni li jwassal 
lil Kristu kull fejn ikun. 
 
L-ikona għal żmien l-Avvent 
 
Din l-ikona għandha tifsira sabiħa għal żmien l-Avvent. Xbieha oħra ferm sabiħa li tista’ tintuża 
għal dan iż-żmien hija x-xbieha tal-Madonna tal-Verbum Dei li mar jagħtina l-Beatu Ġorġ Preca. 
Waqt li fl-ikona li tkellimna dwarha fil-ġuf ta’ Marija jidher Kristu jbierek l-umanità, fil-figura 
marjana ta’ Dun Ġorġ jidhru l-kelmiet “Verbum Dei caro factum est”, li jfissru “l-Iben t’Alla sar 
bniedem” fil-ġuf tal-Verġni mbierka. 
 
L-Avvent huwa ż-żmien ta’ stennija, anzi, kif jgħallimna l-Papa Pawlu VI fl-eżortazzjoni 
apostolika Marialis cultus, iż-żmien ta’ l-Avvent huwa żmien partikularment Marjan (nn.3,4). 
Hu jkompli jurina kif il-Verġni Marija tgħinna ngħixu l-Avvent. Marija turina kif għandna nishru: 
“Il-fidili, waqt lijgħixu l-ispirtu ta’ l-Avvent fil-liturġija, jaħsbu dwar l-imħabba bla qies li biha l-
Omm Verġni stenniet lil binha, u huma mistiedna biex jeħduha bħala mudell u jħejju rwieħhom 
biex jilqgħu ’l-Feddej i għandu jiġi. Huma għandhom iħabirku fit-talb u jifirħu.” 
 
Ħajjitna hija avvent, stennija tas-Salvatur tagħna Ġesù Kristu; għaliex kif ngħidu f’kull quddiesa 
aħna “nħabbru l-mewt tiegħek, Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk tiġi 
fil-glorja”. Marija tinsab wieqfa f’nofs il-poplu ta’ Alla biex tfakkar li ż-żmien qorob, għaliex hija 
bħaż-żernieq ta’ filgħodu li jħabbar il-wasla ta’ Jum Ġdid, il-wasla tad-Dawl: KRISTU! 
 
Hekk issellem il-Knisja tal-Lvant lill-Verġni Marija Omm Alla: 
Ave, Omm ta’ Alla u Safja ta’ Iżrael! 
Ave, int li ġufek huwa akbar mis-smewwiet! 
Ave, int kollok qaddisa, o Tron tas-Sema! 
Ave, int li tħaddan lil Dak li kollox fih iżomm! 
 
(It-tifsira ta’ l-ikona hi meħuda mir-rivista “Madonna ta’ Pinu” – Ottubru-Diċembru 2004, 24-26.) 
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L-Ikona tat-Tħabbira tal-Mulej 
 

 
 
 
 



Daħla 
 
Illum ħafna huma dawk li qed juru interess kbir lejn l-ikoni. Issib persuni li għandhom 
kollezzjoni sħiħa, u oħrajn qed iħarsu lejn l-ikona bħala oġġett ta’ arti antika. Iżda l-għan ewlieni 
li għalih tiġi mpittra l-ikona mhuwiex dan; l-għan ta’ kull ikona ma huwiex artistiku, iżda huwa 
wieħed spiritwali: dak li jressaq dejjem aktar il-bniedem lejn Alla biex iduq xi ftit mill-imħabba 
infinita tiegħu. 
 Il-kelma ikona ġejja mill-grieg u tfisser xbieha. L-ikona hija sempliċi pittura fuq l-injam li turi 
x-xbieha ta’ Kristu, tal-Verġni Marija jew tal-qaddisin. San Ġwann Dammaxxenu kien iħobb 
isejjaħ l-ikona bħala: Vanġelu Mpitter! Għandu elf raġun jgħid hekk, għaliex l-ikona, permezz 
tal-figuri u l-kuluri, trid twasslilna dak li hemm miktub fil-Kotba Mqaddsa, b’mod partikulari fil-
Vanġelu. 
 
L-Ikona 
 
L-ikona li qed takkumpanja l-mixja tal-Knisja f’Għawdex matul din is-sena pastorali tinsab fil-
Mużew Nazzjonali ta’ Ochrida fil-Maċedonja, waqt li fil-bidu kienet fil-Knisja ta’ San Klement. 
Għalkemm l-awtur m’hux magħruf, l-istudjużi jżommu li kien jgħix f’Kostantinopli fil-bidu tas-
seklu XIV. Ninnotaw li jidher ċertu moviment f’din l-ikona: il-moviment tal-Anġlu lejn il-Verġni 
Marija. L-ikona hija mibnija fuq dak li nsibu fil-vanġelu ta’ San Luqa fl-ewwel kapitlu, versi 26 sa 
38. 
 Fuq naħa jidher il-mibgħut ta’ Alla, l-anġlu Gabrijel, li qiegħed iwassal il-messaġġ divin lill-
Verġni Marija, li tinsab bilqiegħda fuq tron. In-naħa ta’ fuq ta’ l-Ikona jidhru l-kelmiet bil-grieg 
li jġibu l-Isem ta’ l-Ikona: Ho chairetismos li jfissru Tħabbira, waqt li fuq ras l-anġlu jidher l-isem 
Ho Achangħelos Gabriel, l-Arkanġlu Gabrijel. Mentri ħdejn il-Madonna jidhru il-kelmiet M(ete)r 
Th(eo)u, li jfissru l-Omm ta’ Alla. Tajjeb ngħidu li permezz ta’ din il-festa, il-liturġija tara l-bidu 
tat-twettieq tal-pjan tas-salvazzjoni. Infatti, l-innijiet liturġiċi jistiednu lill-fidili biex jifirħu u 
jfaħħru ’l Alla għaliex ġie mħabbar il-pjan tas-salvazzjoni. L-istedina ta’ ferħ lil Marija hija 
stedina ta’ ferħ lill-umanità. Fl-Apolitikion (il-Lawdi tal-festa, miktuba minn Teofanu) il-knisja 
Biżantina tkanta:  

“Il-Misteru moħbi sa minn dejjem, illum ġie mħabbar: 
l-Iben ta’ Alla jsir Bin il-bniedem....... 
Adam, imnikket għaliex ma sarx bħal Alla kif xtaq, 
iżda Alla jsir bniedem biex jagħti lil Adam id-divinità. 
Jifraħ għalhekk il-ħolqien kollu, 
għaliex l-Arkanġlu deher quddiem il-Verġni 
u jwasslilha l-aħbar ta’ ferħ fejn kien isaltan in-niket”. 

 
L-Anġlu Gabrijel 
 
“Imbagħad fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f’belt tal-Galilija, jisimha Nazaret, għand 
xebba, mgħarrsa ma’ raġel jismu Ġużeppi, mid-dar ta’ David. Din ix-xebba kien jisimha Marija. L-
anġlu daħal għandha u qalilha: “Ifraħ, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek” (Lq 1, 26-28). 



 Gabrijel huwa l-mibgħut ta’ Alla, u għalhekk f’idu x-xellugija jħaddan Bastun, simbolu tal-
pellegrin li ħalla t-tron ta’ Alla u ġie fid-dinja “f’belt tal-Galilija”. L-anġlu rċieva l-awtorità ta’ Alla 
biex jidħol għand Marija u jwasslilha messaġġ Divin, għalhekk il-bastun ifisser ukoll awtorità 
Divina.  
 Il-Libsa Bajda: Gabrijel huwa liebes ilbies abjad, dan hu l-kulur tad-dawl u tal-ħajja, dawk 
kollha li għandhom x’jaqsmu ma’ Alla qed igawdu mill-glorja Divina. Niftakru fir-rakkont tat-
trasfigurazzjoni: “id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta’ bjuda li tgħammex”. 
 Anke Ġwanni fid-dehra tas-sema jilmaħ il-maħturin ta’ Alla libsin ilbiesi bojod: “ħarist, u ara, 
kien hemm kotra kbira li ħadd ma jista’ jgħoddha, minn kull ġens u tribù,... weqfin quddiem it-
tron u quddiem il-ħaruf, lebsin ilbiesi twal bojod...” Fuq il-komma ta’ l-anġlu tidher Faxxa Kaħla 
tfisser li l-missjoni tiegħu hija waħda ġejja mis-sema, hija Divina. 
 L-Id il-Leminija li hija merfugħa lejn Marija, turi li bejn iż-żewġ persunaġġi għaddej djalogu: 
l-anġlu qed jitkellem u Marija tisma’ u tirċievi l-aħbar. Eluf ta’ snin qabel, is-serpent wassal 
aħbar ta’ mewt lil Eva, issa Gabrijel iwassal aħbar ta’ ferħ lil Eva l-ġdida, aħbar li twassal għall-
ħajja. 
 Is-Subgħajn ta’ l-Anġlu qegħdin f’pożizzjoni ta’ barka lejn il-Verġni Marija, għaliex l-aħbar li 
hu ġab hija waħda ta’ barka. Hija barka mis-Santissima Trinità, infatti jidhru tliet subgħajn 
miftuħa, waqt li ż-żewġ subgħajn l-oħra huma magħluqa u jmissu ma’ xulxin: dan biex ifissru li 
t-Tieni Persuna Divina ser issir bniedem u b’hekk ser torbot flimkien żewġ naturi, dik Divina 
ma’ dik umana fil-persuna ta’ Kristu . 
 
Il-Verġni Marija 
 
Il-Verġni Mbierka tidher bilqiegħda, maħsuda bid-dehra ta’ l-anġlu u liebsa mantar kannella 
skur li fit-truf fih burdura tad-deheb, waqt li l-libsa hija ta’ kulur ikħal skur. 
 Il-Mantar ta’ kulur kannella jfisser l-umiltà ta’ din ix-xebba. Hu wkoll il-kulur tal-ħamrija, 
għaliex Marija hija dik l-art mhix maħduma (verġni) iżda fertili, lesta li tilqa’ f’ġufha s-Salvatur. 
Fl-innu Akathistos naraw kif Marija hija mxebbħa ma’ għalqa għammiela:  

“Mill-ġuf tagħha 
għamel għalqa għammiela 
għal min jixtieq jaħsad 
il-frott tas-salvazzjoni”.  

 Marija hija l-għalqa li minnha tnissel Kristu, l-awtur tas-salvazzjoni tagħna. Il-liturġija 
orjentali fil-kanoni tagħha tagħmel użu mill-istess simboliżmu u ssejjaħ lil Marija “għalqa” waqt 
li lil Kristu ssejjaħlu l-“qamħa Divina” għax għalina huwa sar il-ħobż tal-ħajja. “Sliem għalik, O 
għalqa mhix maħduma, minnek nibtet il-qamħa Divina”.  
 Il-Libsa kulur Ikħal skur (vjola) qed tfisser id-distakk ta’ Marija mill-ħwejjeg tad-dinja u l-
elevazzjoni ta’ ruħha għall-ħwejjeġ ta’ Alla. Dak li Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu fl-aħħar ċena 
japplika fuq kollox għal Marija: “Jien tajthom il-kelma tiegħek, u d-dinja bagħdithom, għaliex 
huma m’humiex tad-dinja...”. Marija emmnet fil-kelma li l-anġlu ġabilha mis-sema, u hekk bil-
ħidma ta’ l-Ispirtu s-Santu tnissel f’ġufha Kristu Ġesù, il-Kelma ta’ Alla.  
 F’din l-ikona, Marija tinsab bilqiegħa fuq imħadda ħamra, anke ż-żarbun hu ta’ l-istess kulur. 
Il-kulur aħmar porpra huwa l-kulur tas-slaten: Marija hija s-sultana għaliex hija Omm Kristu 



Sultan. Kull min jilqa’ l-kelma regali ta’ Alla jitlibbes bir-regalità ta’ Alla. Il-kelma ta’ Alla 
ddaħħalna f’relazzjoni ma’ Alla, u nibdew niġu ttrasfigurati fiH. 
 L-id xellugija qed iżżomm mekkuk u kobba suf aħmar. Hawn għandna riferiment għall-
kotba apokrifi fejn naqraw li meta Marija ġiet mogħtija lil Ġużeppi biex ikun ir-raġel tagħha, 
hija ħalliet it-Tempju u marret toqgħod f’darha, iżda meta tefgħu x-xorti biex tiġi maħduma l-
purtiera tat-tempju, ix-xorti waqgħet fuq Marija biex tkun hi li taħdem il-porpra ta’ din il-
purtiera. Bdiet taħdimha d-dar, u ġara li meta marret iġġib l-ilma mill-bir, skond din il-kitba 
apokrifa kellimha  għall-ewwel darba l-Anġlu Gabriel. Il-Padri u l-Kittieba tal-Knisja jaraw is-sens 
simboliku ta’ dan kollu. Hekk, per eżempju, fil-Kanoni tal-festa miktub minn Indrija ta’ Kreta 
nsibu: “Il-porpra regali tal-Għimmanuel, li hija l-ġisem tiegħu, ġiet minsuġa fil-ġuf purissimu 
tiegħek, o Verġni Omm Alla”.  
 San Efrem tas-Sirja: “Illum Marija saret sema li fih hemm Alla, għaliex fiha niżlet tgħix id-
divinità. (Id-divinità) iċċekknet fiha biex tgħolli lilna, u dan għalkemm min-natura tagħha ma hix 
żgħira. Fiha (f’Marija) nisġet (id-Divinità) għalina l-libsa tas-salvazzjoni”.  Hawn qiegħed il-kobor 
tal-Misteru ta’ l-Inkarnazzjoni: Marija toffri lil Alla ħajjitha u f’ġufha jinħadem il-ġisem tal-Verb 
ta’ Alla, waqt li Alla jsir bniedem biex ilibbes lill-bniedem bil-libsa tal-glorja, tas-salvazzjoni. 
 L-Id il-leminija: dan il-ġest ta’ Marija jfisser l-attenzjoni u l-biża’ tagħha għal dak li qed 
tisma’. Joqgħod tajjeb il-kliem tas-Salm 45:  

“Isma’, binti, ħares u agħti widen, 
insa ’l ġensek u ’l dar missierek. 
Jitgħaxxaq is-sultan bi ġmielek; 
u int, għax hu sidek, agħtih qima”.  

 
L-Ispirtu s-Santu  
 
L-Ispirtu s-Santu huwa mpitter b’raġġ iswed u mhux abjad. Hawn għandna referenza diretta 
għall-vanġelu ta’ Luqa: “L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa ta’ l-Għoli tixħet id-dell tagħha 
fuqek”. Fl-Iskrittura jidhru f’kontrappożizzjoni d-dell (naturali) tal-Mewt u d-dell ta’ Alla, dell li 
jagħti l-ħajja. Jixraq forsi nistaqsu lilna nfusna: Jien taħt liema dell tinsab ħajti? Taħt id-dell ta’ 
l-ispirtu ta’ Alla, jew taħt id-dell tas-siġra tar-riġnu li taħtha Ġona mar jistkenn, dell li jispiċċa u 
hu mingħajr ħajja? 
 Fit-Tradizzjoni tal-Knisja nsibu paralleliżmu bejn Eva u Marija. Marija tnissel wara li tisma’ l-
Kelma ta’ Alla; waqt li Eva tnissel il-mewt għaliex ma’ tismax il-kelma ta’ Alla, u tagħti widen lil 
dik tal-Qarrieq. Efrem minn Nisibi jikteb: “Il-mewt daħlet permezz tal-widna ta’ Eva, u għalhekk 
kien hemm bżonn li l-ħajja tidħol permezz tal-widna ta’ Marija. Minħabba s-siġra tal-Għeden il-
bniedem sar midjun, u għalhekk il-Mulej ġie u ħallas għal dan id-dejn permezz tal-għuda tas-salib”.  
Din il-widna rridu nifhmuha fis-sens simboliku: li tisma’ jfisser tobdi. Il-konċilju ta’ Niċea (AD 
325) kien ikkundanna t-teżi ta’ ċertu Elianu li kien jgħid li l-Verb daħal (tnissel) f’Marija permezz 
tal-widna. Tajjeb inżommu l-kliem ta’ Eliżabetta: “Hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat 
jgħidilha l-Mulej”. 
 
Il-Bir  
 



Fin-naħa t’isfel ta’ l-ikona jidher impitter bir ċkejken li fis-simboliżmu tiegħu jagħtina messaġġ 
ieħor. Fil-kulturi antiki, il-bir huwa dak l-element essenzjali għall-ħajja tal-bniedem għaliex fih 
jilqa’ l-ilma li mingħajru l-bniedem ma jgħixx. Tant hu hekk li fil-kultura Ebrajka l-bir spiss huwa 
mxebbaħ mal-mara li f’ġufha titnissel il-ħajja. F’din l-ikona, mela, għandna riferiment għall-ġuf 
safi ta’ Marija li laqa’ fih l-ilma tal-ħajja, Kristu. Jeħtieġ niftakru fid-diskors ta’ Kristu mas-
Sammaritana ħdejn il-Bir ta’ Ġakobb, fejn Ġesù jistqarr: “kull min jixrob mill-ilma li nagħtih jien 
ma jkun qatt bil-għatx. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn tnixxi ilma li jasal sal-ħajja ta’ dejjem”. 
Ġesù stess huwa mxebbaħ ma’ l-ilma tal-ħajja. Minħabba l-misteru ta’ l-Inkarnazzjoni, Marija 
ssir għall-ġeneru uman il-Bir tal-ħajja. 
 
Konklużjoni 
 
Rajna kif l-ikona ma hix sempliċi oġġett ta’ arti, iżda hija fuq kollox għajnuna għal dawk kollha 
li jieqfu quddiemha jitolbu u jirriflettu fuq il-misteru mpitter. Jidher ċar li l-ikona tat-Tħabbira 
tal-Mulej, barra li tirrakkonta dak li nsibu fil-Vanġelu ta’ Luqa, qed tistedinna biex nieħdu lil 
Marija bħala mudell għal ħajjitna. Il-bniedem li qed ifittex li jiltaqa’ ma’ Alla jeħtieġ joqgħod fis-
skiet u hemm jisma’ lil Alla: hekk imbagħad, permezz tal-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu, titnissel 
fih il-preżenza ta’ Alla. Dan iseħħ jekk bħal Ommna Marija nkunu liebsa l-umiltà. Ejjew nifirħu u 
fl-istess ħin infaħħru lil Alla għaliex permezz ta’ Marija Alla ngħaqad mal-bniedem biex jibqa’ 
mal-bniedem. L-Omm Verġni Marija tistedinna nersqu fi ħdanha biex tkun hija li tgħallimna 
nitkellmu u ngħożżu f’qalbna kelmet il-Mulej. 
 
 
(It-tifsira ta’ l-ikona hi meħuda mir-rivista “Madonna ta’ Pinu” – Jannar-Marzu 2002. L-ikona tinsab fil-faċċata ta’ dan 
is-sussidju.) 
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Velja tal-Immakulata (7 ta’ Diċembru) 
 
 

“Marija Immakulata - Żernieq tas-Salvazzjoni” 
 
 

I. RIT TAL-BIDU 

 
 
1. Animatur:   
 
Ser nishru flimkien, u nitfgħu ħarsitna fuq il-Verġni Marija Immakulata, għaliex fit-talb aħna 
nħossu l-preżenza ta’ Alla fostna, ta’ Dak li sar bniedem bħalna fil-ġuf safi ta’ Marija. L-Iben ta’ 
Alla ħa minnha n-natura umana biex jeħles il-bniedem mid-dnub. Alla jrid iqaddisna u jimliena 
bil-grazzja tiegħu għaliex aħna uliedu. 
 
2. Kant 
 
3. Tislima tal-bidu 
 
Ċelebrant:  Il-grazzja u l-paċi tal-Mulej Ġesù Kristu mwieled mill-Verġni Omm u Immakulata 

tkun magħkom ilkoll. 
 
Poplu:  U miegħek ukoll. 
 
Ċelebrant:  Nigglorifikaw lil Alla l-Missier, li għolla lill-Verġni Marija, tempju ħaj tal-glorja 

t’Alla. 
 
Poplu:  Il-glorja tal-Mulej imliet l-art u tgħammar fostna. 
 
Ċelebrant: Nersqu b’fiduċja lejn it-tron tal-grazzja, lejn Marija, Eva l-ġdida u sinjal ta’ ħolqien 

ġdid. 
 
Poplu:  Hija l-Imbierka minn kull nisel. 
 
4. Animatur:  
 
Il-pjan tas-salvazzjoni mħabbar fil-protovanġelu fejn minn Mara ser jitwieled dak li ser jisħaq 
ras is-serp, qed jiġri bil-mod il-mod fl-istorja. Marija hija mħabbra fil-figura ta’ Eva l-mara li bħala 
“omm il-ħajjin” hija msejħa Eva l-ġdida. Il-Verġni pprofetizzata hija Marija li nisslet u welldet lill-
Iben t’Alla, il-Messija mistenni. 
 
5. Lettur: 



 
Lettur: Min hija din li riesqa bħaż-żernieq ta’ filgħodu, sabiħa bħal qamar, tiddi bħax-xemx? 
 
Poplu:  Deher sinjal kbir fis-sema: Mara, liebsa x-xemx, bil-qamar taħt riġlejha, u b’kuruna 

ta’ tnax-il kewba fuq rasha. 
 
Lettur:  Int O Marija, inti s-sinjal tal-patt bejn Alla u kull ħlejqa ħajja għall-ġenerazzonijiet 

kollha. 
 
Poplu:  Int li permezz ta’ l-IVA tiegħek ġibtilna d-Dawl, għinna sabiex inxerrdu dan id-dawl 

mad-dinja kollha. 
 
6. Animatur: 
 
Fis-silta li ser nisimgħu San Pawl jurina l-pjan ta’ Salvazzjoni li Alla għandu għall-bniedem, pjan 
ċar li ġa seħħ fil-Verġni Marija u li bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu dan il-pjan divin qed jinħadem 
fina. 
 
7. Lettur:  
 
Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin (Ef 1,3-6. 11.12) 
 
Ħuti: Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, li mliena b’kull xorta ta’ barka spiritwali, fis-
smewwiet, fi Kristu. 
Hekk hu għażilna fih, sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, biex inkunu qaddisa u bla tebgħa 
quddiemu fl-imħabba; iddestinana li nkunu għalih ulied addottivi permezz ta’ Ġesù Kristu, 
skond ma għoġob lir-rieda tiegħu għat-tifħir tal-glorja tiegħu, li biha mliena fil-Maħbub tiegħu. 
Fih, aħna wkoll konna magħżula, iddestinati minn qabel, skond il-pjan imfassal minn qabel 
minn min imexxi kollox skond il-fehma tar-rieda tiegħu, sabiex inkunu għat-tifħir tal-glorja 
tiegħu, aħna li, sa minn qabel, konna nittamaw fi Kristu. 
 
Il-Kelma tal-Mulej 
Inroddu Ħajr lil Alla 
 
7. Ftit mumenti ta’ skiet. 
 
8. Animatur:  
 
Nisimgħu s-silta li permezz tagħha l-Beatu Papa Piju IX, nhar it-8 ta’ Diċembru 1854 ipproklama 
bħala domma ta’ fidi li l-Verġni Marija ġiet meħlusa minn kull dnub anke dak tan-nisel. 
 
9. Lettur: 
 
Qari ta’ silta mill-Ittra Apostolika “Ineffabilis Deus” tal-Papa Piju IX. 



 
Għaldaqstant, wara li offrejna bla ma naqtgħu, fl-umiltà u fis-sawm, it-talb privat Tagħna u dak 
pubbliku tal-Knisja ta’ Alla l-Missier, permezz ta’ Ibnu, sabiex hu jogħġbu jmexxi lill-moħħ 
Tagħna bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu; wara li aħna tlabna l-għajnuna tal-Qtajjiet kollha tas-
sema, u wara li tlabna bl-ilfiq lill-Ispirtu difensur, bl-ispirazzjoni tiegħu, għall-ġieħ tat-Trinità 
Qaddisa u mhux mifruda, għas-sbuħija u l-ġmiel tal-Verġni Omm Alla, għall-eżaltazzjoni tal-fidi 
kattolika, u għat-tkabbir tar-reliġjon nisranija, bl-awtorità tal-Mulej tagħna Ġesù Kristu, tal-
qaddisin Appostli Pietru u Pawlu u bl-awtorità Tagħna, niddikjaraw, inlissnu u niddefinixxu: 
Id-duttrina, li żżomm li l-Verġni wisq qaddisa Marija mill-ewwel mument tal-Kunċizzjoni 
tagħha, bi grazza singulari u privileġġ ta’ Alla li jista’ kollox, li ra minn qabel il-merti ta’ Ġesù 
Kristu, Feddej tal-bnedmin kollha, ġiet ippreservata u mhix mimsusa minn kull tebgħa ta’ 
dnub oriġinali, hi rivelata minn Alla u għaldaqstant hi ta min jemminha bil-qawwa u mingħajr 
ma jmissha, u dan mill-fidili kollha. Għaldaqstant, jekk xi ħadd, Alla ħares qatt!, b’rieda proprja 
jfettillu li jaħseb b’mod ieħor minn dak li Aħna iddefinejna, għandu jagħraf u jkun jaf li hu 
ikkundannat mill-ġudiżżju tiegħu stess, li jkun għamel nawfraġju fil-fidi, li jkun infired mill-
għaqda mal-Knisja, u li jkun daħal hu nnifsu, “ipso facto”, fil-pwieni stabiliti mil-liġi kontra min 
jażżarda juri bil-fomm jew bil-kitba, jew b’xi mod ieħor li jidher minn barra, l-iżbalji li hu jaħseb 
fil-qalb tiegħu… 
 
Ħadd għalhekk ma għandu jażżarda li jmur kontra din id-dikjarazzjoni, proklamazzjoni u 
definizzjoni Tagħna, jew li jfettillu jiqfilha jew ikun kontriha. U jekk xi ħadd ikolli l-ardir li 
jipprova jagħmel dan, ħa jkun jaf li jaqa’ taħt il-qilla ta’ Alla li jista’ kollox, u tal-qaddisin Pietru 
u Pawlu, appostli tiegħu. 
 
Mogħtija f’Ruma, f’San Pietru, fis-sena elf tmien mija u erba’ u ħamsin ta’ l-Inkarnazzjoni tal-
Mulej, fit-8 ta’ Di‘embru tas-sena 1854, id-disa’ sena tal-pontifikat Tagħna. 
 
10. Riflessjoni miċ-Ċelebrant 
 
 

II. PURĊISSJONI – MIXJA TA’ FIDI 

 
 
11. Animatur:  
 
F’Marija Immakulata, il-knisja tara fiha dak li hija tixtieq tkun. Għaliex kif jgħidilna l-Appostlu 
Missierna San Pawl: “Hu għażilna fih, sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, biex inkunu qaddisa u 
bla tebgħa quddiemu fl-imħabba”. 
 
Fil-magħmudija Alla neħħa minn fuqna kull tebgħa tad-dnub u hekk sirna ulied id-Dawl, ulied 
ta’ Alla. Għalkemm aħna fid-dinja aħna ma aħniex tad-dinja, għalhekk il-mixja tagħna f’din l-art 
hija pellegrinaġġ lejn is-sema. Nieħdu f’idejna id-dawl, li jfakkarna li Kristu huwa d-Dawl tagħna 
u bħal Marija Immakulata aħna irridu noħorġu rebbieħa fuq id-dnub li jdallam il-ħajja. 
 



Matul din il-mixja simbolika ejjew inħossu l-preżenza tal-Verġni Marija u filwaqt li nitolbuha 
tgħinna f’din it-taqbida kontra l-ħażen infaħħru lil Alla għaliex magħna ukoll huwa għamel 
ħwejjeġ kbar. 
 
12. Talba 
  
Qabel il-purċissjoni, mMeta kulħadd jkollu f’idejh il-flambaux, tingħad din it-talba. 
 
O Verġni Immakulata,  
l-ewwel u l-aktar frott ħelu tas-salvazzjoni,  
miegħek aħna nammiraw u niċċelebraw il-kobor u l-għeġubijiet  
li għamel il-Mulej b’mod speċjali fik.  
Inħarsu lejk biex nifhmu u napprezzaw l-opra tal-għaġeb tal-fidwa,  
u nammiraw il-ġid infinit li Kristu permezz tad-demm tiegħu ġabilna. 
Għinna nħarsu sewwa t-teżor li rċivejna f’jum l-magħmudija tagħna, 
għinna biex dan ir-Rigal divin ma’ neqirduhx bid-dnub, 
u ma niddisprezzawhx bl-indifferenza u bin-nuqqas ta’ koerenza. 
Omm tas-Sema, żomm ħarstek fuqna 
U imxi magħna f’dan il-wied tad-dmugħ, 
Aħna uliedek, għinna nsiru nixbħuk fil-virtujiet sbieħ tiegħek. 
Agħtina l-kuraġġ li naħdmu bla heda biex aktar nies jersqu lejn Ibnek Ġesù. 
Għinna nwasslu lill-oħrajn id-don tal-fidi li rċevejna  
u nkunu sinjal u xhiedha ta’ Kristu fit-triqat tad-dinja li hija 
bil-għatx għall-verità, għall-ferħ u l-paċi. 
Amen. 
 
13. Purċissjoni 
 
Tibda l-purċissjoni bil-flambaux li matulha – skond it-tul – isir kant u talb. Skond il-ħtieġa, il-
purċissjoni tista’ toħroġ mill-knisja u terġa’ tidħol, waqt li jkun hemm min imexxi l-kant u jaqra. 
 
14. Kant: 
 
15. Lettur: Tota Pulchra 
  
Int kollok sabiħa, Marija 
U ma hemm fik l-ebda tebgħa tad-dnub tan-nisel. 
Inti l-glorja ta’ Ġerusalemm. 
Inti l-ferħ ta’ Iżrael. 
Inti l-ġieħ tal-poplu tagħna. 
Inti avukata tal-midinbin. 
O Marija! 
Verġni kollok għaqal. 
Omm kollok ħniena. 



Itlob għalina. 
Idħol għalina quddiem il-Mulej Ġesù Kristu. 
 
16. Animatur: 
 
Wara li kulħadd ikun sab postu mill-ġdid. 
 
L-imħabba kbira li San Ġorġ Preca kellu lejn il-Verġni Marija waslitu biex jikteb dan l-innu ta’ 
ġieħ. L-innu huwa mibni fuq il-kantiku tat-tlitt żgħażagħ li nsibu fil-ktieb ta’ Danjel. Ejjew mela 
ninsġu lill-Verġni Immakulata din il-Libsa ta’ Ġieħ kif sejjaħlu dan l-innu San Ġorġ Preca. 
 
17. Ċelebrant: 
 
Ċelebrant: Alla għażel lil Marija biex tkun Ommu. 
Poplu: Alla għażel lil Marija biex tkun Ommu. 
 
Ċelebrant: Dak li hu fuq kulħadd sar l-iben tagħha. 
Poplu:  Għażel lil Marija. 
 
Ċelebrant: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. 
Poplu:  Alla għażel lil Marija biex tkun Ommu. 
 
Ċelebrant:  Lil Marija Alla qiegħed 
Poplu: Sidt ta’ l-opri ta’ idejh. 
 
18. Lettur jew Kantur: 
 
Il-kantur ikanta l-kliem u l-Poplu jwieġeb: tkun lilek glorja. 
 
Sinjura tas-sema tkun lilek glorja. 
Sinjura tax-xemx tkun lilek glorja. 
Sinjura tal-qamar tkun lilek glorja. 
Sinjura tagħna, kun int għalina. 
 
Sinjura tal-kwiekeb tkun lilek glorja. 
Sinjura tan-nar tkun lilek glorja. 
Sinjura tad-dawl tkun lilek glorja. 
Sinjura tagħna, kun int għalina. 
 
Sinjura ta’ l-art tkun lilek glorja. 
Sinjura tal-baħar tkun lilek glorja. 
Sinjura ta’ l-egħjun tkun lilek glorja. 
Sinjura tagħna, kun int għalina. 
 



Sinjura tal-jum tkun lilek glorja. 
Sinjura tal-lejl tkun lilek glorja. 
Sinjura taż-żminijiet tkun lilek glorja. 
Sinjura tagħna, kun int għalina. 
 
Sinjura tal-borra tkun lilek glorja. 
Sinjura tal-beraq tkun lilek glorja. 
Sinjura tas-sħab tkun lilek glorja. 
Sinjura tagħna, kun int għalina. 
 
Sinjura tat-tajr tkun lilek glorja. 
Sinjura tal-ħut tkun lilek glorja. 
Sinjura ta’ l-annimali tkun lilek glorja. 
Sinjura tagħna, kun int għalina. 
 
Sinjura tal-fjuri tkun lilek glorja. 
Sinjura tal-frott tkun lilek glorja. 
Sinjura tal-siġar tkun lilek glorja. 
Sinjura tagħna, kun int għalina. 
 
Sinjura tar-riħ tkun lilek glorja. 
Sinjura ta’ l-abissi tkun lilek glorja. 
Sinjura ta’ l-ilmijiet tkun lilek glorja. 
Sinjura tagħna, kun int għalina. 
 
Sinjura tal-qawwija tkun lilek glorja. 
Sinjura tal-għorrief tkun lilek glorja. 
Sinjura tal-qaddisin tkun lilek glorja. 
Sinjura tagħna, kun int għalina. 
 
Sinjura tas-slaten tkun lilek glorja. 
Sinjura tal-bnedmin tkun lilek glorja. 
Sinjura ta’ l-ispirti tkun lilek glorja. 
Sinjura tagħna, kun int għalina. 
 
Sinjura tal-ħajja tkun lilek glorja. 
Sinjura tal-mewt tkun lilek glorja. 
Sinjura tal-ħakkiema tkun lilek glorja. 
Sinjura tagħna, kun int għalina. 
 
Sinjura tad-dinja tkun lilek glorja. 
Sinjura ta’ kulma jidher tkun lilek glorja. 
Sinjura ta’ l-anġli tkun lilek glorja. 
Sinjura tagħna, tkun lilek glorja għal dejjem ta’ dejjem. Amen. 



 
19. Animatur: 
 
Wieħed mill-akbar għorrief u kittieba tal-Knisja huwa l-Isqof Sant’ Anselmu. Nisimgħu silta mid-
diskorsi tiegħu dwar il-Verġni Marija Immakulata. Huwa jurina kif permezz ta’ Marija Alla xeħet 
fuq il-ħolqien kollu l-barka tiegħu.  
 
20. Lettur: 
 
Qari mid-Diskorsi ta’ l-isqof Sant’ Anselmu. 
 
Is-sema, il-kwiekeb, l-art u l-baħar, il-jum u l-lejl, dak kollu li hu taħt is-setgħa tal-bniedem jew 
jiswa għall-ġid tiegħu, kollox juri l-ferħ li bis-saħħa tiegħek, Sidtna Marija, b’xi mod reġa’ ħa l-
ħajja mill-ġdid u ngħatatlu grazzja ġdida liema bħalha, u ntraddlu lura wkoll il-grazzja ġdida 
liema bħala, u ntraddlu lura wkoll il-ġieh li kien tilef. Għax kollox kien qisu mejjet. 
 
Fil-bidu tagħhom il-ħwejjeġ maħluqa kellhom id-dinjita’ li jaqdu lill-bniedem biex permezz 
tagħhom stess iħaddem sewwa s-setgħa tiegħu, jew biex iservuh għall-ġid tiegħu, u hekk il-
bniedem ifaħħar ’l Alla; għalhekk issawru fil-bidu. Iżda mbagħad tilfu din id-dinjità, waqgħu fil-
jasar u tneżżgħu minn ġmielhom, għax il-bniedem beda jinqeda ħażin bihom biex iservi l-idoli; 
ma kienx għalhekk li ssawru fil-bidu. Imma issa jifirħu, għax donnhom ħadu ħajja ġdida u 
reġgħu kisbu d-dinjita’ li kellhom; għal darb’oħra qegħdin jaqdu lill-bniedem biex iħaddem 
tajjeb is-setgħa tiegħu, u għandhom il-ġieħ li jservuh fil-ġid, biex hekk il-bniedem ifaħħar ’l Alla. 
 
U jekk qabel lil Alla kienu biss iħossuh bħala s-Sid li jmexxihom mill-għoli tiegħu bla ma jidher, 
issa dan Alla nnifsu, dak stess li ħalaqhom, deher fosthom jinqeda bihom u jqaddishom. Dan il-
ġid kollu xtered bis-saħħa tal-frott imbierek tal-ġuf imbierek ta’ Marija l-Verġni mbierka. 
 
Għax bil-milja tal-grazzja tiegħek, o Marija, dawk li kienu marbuta f’art l-imwiet ħelsu u mtlew 
bil-ferħ; u dawk li huma fid-dinja qegħdin iġarrbu l-hena tat-tiġdid tagħhom. Għax permezz ta’ 
Ibnek il-glorjuż, o Verġni glorjuża, il-ġusti kollha, li ħallew id-dinja qabel ma hu ħa l-mewt biex 
jagħtina l-ħajja, ferħu għax raw il-ktajjen tal-jasar tagħhom jitqaċċtu, u l-anġli faru bil-hena 
meta raw il-belt nofsha mġarrfa tagħhom mibnija mill-ġdid. 
O mara, mimlija fuq li mimlija bil-grazzja, daqshekk, iva, reġa’ ssaħħaħ il-ħolqien kollu meta 
fuqu xterdet il-grazzja li mliet lilek u faret minnek. O Verġni mbierka fuq li mbierka, il-barka 
tiegħek hi barka għal kulħadd, għax bik jitbierek mhux biss il-ħolqien mill-Ħallieq, iżda wkoll il-
Ħallieq mill-ħolqien! 
 
Alla minn ġo qalbu nissel lil Ibnu l-waħdieni u daqsu, ħabbu bħalma ħabb lilu nnifsu, u tah lil 
Marija: u minn Marija għamel għalih iben li kien l-istess wieħed, mhux ieħor; b’hekk wieħed hu 
l-iben naturali tat-tnejn, ta’ Alla u ta’ Marija. Il-ħolqien kollu ħareġ minn idejn Alla, u Alla twieled 
minn Marija. Alla ħalaq kollox, u Marija nisslet ‘l Alla. Alla għamel kollox, u hu għamel lilu nnifsu 
minn Marija; u b’hekk ġedded kull ma kien għamel. Dak li bis-setgħa tiegħu għamel il-ħlejjaq 
kollha mix-xejn, wara li tħassru ma riedx iġeddidhom mingħajr Marija. 



 
Għalhekk Alla hu missier il-ħolqien, Marija omm il-ħolqien il-ġdid. Alla u missier it-tqegħid ta’ 
kollox, Marija omm it-twaqqif mill-ġdid ta’ kollox. Alla nissel lil dak li bih sar kollox, Marija 
willdet lil dak li bih ġie salvat kollox. Alla nissel lil dak li mingħajru ebda ħaġa ma teżisti, Marija 
willdet lil dak li mingħajru ebda ħaġa ma hi sewwa. 
 
Tassew il-Mulej miegħek, Marija, int li bil-grazzja li tak hu, il-ħlejjaq kollha saru tant midjuna lejk 
talli reġgħu ngħaqdu miegħu. 
 
21. Ftit mumenti ta’ skiet 
 
22. Lettur: Responsorju 
 
Lettur: Xandru l-kobor tal-Mulej miegħi: * Għax kbira hi t-tjieba tal-Mulej miegħi. 
Poplu: Iva, minn issa ’l quddiem kull nisel isejjaħli hienja. * Għax kbira hi t-tjieba tal-Mulej 

miegħi. 
 
23. Kant 
 
24. Tislima lil Marija 
 
Ċelebrant: Marija kienet denja li tilqa’ fi ħdanha l-Verb t’Alla, u saret Omm l-Mulej u s-

Salvatur tagħna. Għalhekk insellmu u nfaħħru lill-Verġni Immakulata li għamlitna 
denji li nieħdu sehem fil-grazzja ta’ Binha l-għażiż. 

 
Lettur:  Ave Maria, 
 mimlija bil-grazzja, 
 aktar ’il fuq mis-smewwiet,  
 aktar glorjuża mill-anġli, 
 aktar meqjuma minn kull kreatura oħra. 
 
Poplu: Lilek tifħir u glorja. 
 
Lettur: Is-Sliem, O ġenna tagħna! 
 Kollha fwieħa, ġilju mimli ħlewwa, 
 warda tfuħ tant li tfejjaq u tagħti s-saħħa 
 lil min jinsab fil-mewt. 
 
Poplu: Lilek nigglorifikawk. 
 
Lettur: Is-Sliem, tempju mmakulat ta’ Alla! 
 Mibni bil-qdusija, 
 mimli bil-glorja t’Alla, 
 miftuħ għal kulħadd,  



 oasi ta’ ħlewwa mistika. 
 
Poplu:  Int il-ġieħ ta’ l-umanità. 
 
Lettur: Is-Sliem, muntanja t’Alla! 
 Fejn jira’ l-Ħaruf qaddis, 
 li libes l-miżerji u d-dnubiet tagħna lkoll 
 
Poplu: Int it-tama tagħna. 
 
Lettur: Is-Sliem, teżor ta’ deheb pur! 
 Li fik tinsab l-manna li hu Kristu, 
 li hu l-ikel tal-vjaġġ tar-ruħ tagħna. 
 
Poplu:  Int il-qawwa tagħna. 
 
Lettur: Is-Sliem, l-aktar safja! Verġni Marija! 
 Li jistħoqqlok kull tifħir u qima, 
 għajn ta’ ilma ġieri, 
 teżor ta’ innoċenza,  
 splendur tal-qdusija. 
 
Poplu:  Lilek inressqu t-talbiet tagħna. 
 
Lettur: Int, O Marija, 
 mexxina lejn il-port tal-paċi u tas-salvazzjoni, 
 għall-glorja ta’ Kristu, 
 fejn jgħix u jsaltan 
 flimkien mal-Missier u ma’ l-Ispirtu s-Santu 
 għal dejjem ta’ dejjem. Amen. 
 
Poplu:  Int il-ferħ tagħna. 
 
 

III. ADORAZZJONI EWKARISTIKA 

 
 
25. Animatur:  
 
Il-Verġni Marija hija ż-żernieq tas-Salvazzjoni għaliex hija tatna lil Kristu l-Feddej tagħna. Hija l-
Immakulata, mlibbsa bil-grazzja ta’ Alla, hija tinsab fil-glorja tas-Sema bir-ruħ u l-ġisem u qed 
tkun għalina ta’ mera ta’ dak li għad inkunu fil-glorja tal-Missier. Nantiċipaw l-glorja tas-Sema 
billi issa nilqgħu l-preżenza ta’ Ġesù fostna u bl-qima kbira nagħtuh l-Adorazzjoni tagħna. B’din 



l-Adorazzjoni tagħna aħna rridu nfakkru lil xulxin li aħna qed nistennewh jiġi fil-glorja biex 
flimkien ma’ Marija Ommna nagħtuh il-qima u l-Adorazzjoni tagħna għal dejjem. 
 
26. Kant: 
 
Waqt il-kant jiġi espost Ġesù fl-Ewkaristija waqt li kulħadd jgħolli l-Flambaux. 
 
27. Animatur: 
 
Nilqgħu l-kelma ta’ Ġesù, ngħożżuha u ngħixuha bħal Marija biex hekk inkunu tassew ħaġa 
waħda fih. 
 
28. Vanġelu (Ċelebrant jew Djaknu) 
 
Qari mill-Evanġelju ta’ San Ġwann Appostlu (Ġw 15, 1-8) 
 
“Jiena d-dielja vera u Missieri l-bidwi. Kull fergħa fija li ma tagħmilx frott jaqtagħha; u kull 
waħda li tagħmel il-frott jiżborha u jnaddafha, biex tagħmel frott akbar. Intom ġa ndaf 
minħabba l-kelma li għedtilkom. Ibqgħu fija, u jiena nibqa’ fikom. Kif il-fergħa ma tistax 
tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dielja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. 
Jiena d-dielja, intom il-friegħi. Min jibqa’ fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott; għax mingħajri 
ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fergħa, u jinxef; 
mbagħad friegħi bħal dawn jiġbruhom u jixtħuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi 
jibqa’ fikom, itolbu kull ma tridu, u jingħatalkom. Din hi l-glorja ta’ Missieri, li intom tagħmlu 
ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi. 
 
Il-Kelma tal-Mulej. 
Tifħir lilek Kristu. 
 
29. Riflessjoni miċ-Ċelebrant 
 
30. Mument ta’ adorazzjoni fis-skiet 
 
31. Kant:  Dal Misteru 
 
32. Talba 
 
Ċelebrant: Nitolbu 
O Alla, li f’dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-Passjoni tiegħek: agħtina, 
nitolbuk, li nqimu l-misteru tal-Ġisem u d-Demm tiegħek hekk li nħossu fina bla heda dak li 
rebbħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. Amen. 
 
33. Barka Sagramentali 
 



34. Kant jew innu ta’ tifħir 
 
L-Ewkaristija titqiegħed mill-ġdid fit-tabernaklu. 
 
 

IV. RIT TA’ L-GĦELUQ 

 
 
35. Tislima ta’ l-aħħar 
 
Ċelebrant:  Aħna rikonoxxenti għall-għeġubijiet li Alla wettaq f’Marija Verġni u nxandru 

dejjem il-kobor tiegħu. 
Poplu:  Amen. 
 
Ċelebrant:  Fuqkom li nġbartu hawn f’din il-lejla Alla jixħet il-ħarsa tiegħu kollha mħabba, u 

bl-interċessjoni ta’ l-Imqaddsa Verġni Marija jagħtikom is-Sliem u l-Paċi tiegħu. 
 Morru, mela, u xandru l-għeġubijiet li Alla wettaq f’Marija u mal-Knisja tiegħu. 
Poplu:  Inroddu ħajr lil Alla. 
 
36. Kant 
 
 
PS Wieħed jista’ juża dan il-materjal u jadatta l-Velja skond il-ħtiġijiet tiegħu. Possibilment isir 

kant marjan, ħlief waqt l-adorazzjoni ewkaristika u l-barka. 
 

HOME 
 
 

  



Ċelebrazzjoni fil-Familja tal-Mixegħla tax-Xemgħa tal-Avvent 
Fid-dar, f’post xieraq, titħejja l-kuruna tal-Avvent: erba’ xemgħat f’forma ta’ ċirku, imżejnin b’xi 
weraq aħdar. Għalkemm mhux bilfors, tajjeb li dawn ix-xemgħat ikunu tlieta ta’ kulur vjola, u 
waħda ta’ kulur roża. 
 
Kull nhar ta’ Sibt filgħaxija jew matul il-jum tal-Ħadd, meta l-familja tkun miġbura kollha d-dar, 
isir dan ir-rit li fih, kull darba tinxtgħel xemgħa, hekk li minn darba għal oħra, id-dawl jiżdied: 
dan ifisser li Ġesù, li hu d-Dawl, qiegħed dejjem joqrob. Il-ġenituri jistgħu jagħtu din it-tifsira 
sempliċi lil uliedhom, biex ikunu jistgħu jgħixu aħjar dan il-mument ta’ talb. 
 
Matul ir-rit, wieħed mill-ġenituri jmexxi t-talb. Ġenitur ieħor, jew wieħed mill-ulied, jaqraw is-
silta mill-Bibbja. Wieħed mit-tfal ikun imqabbad jixgħel ix-xemgħa li jkun imiss fil-ħin tal-
mixgħela. 
 
Tajjeb li kull membru tal-familja jkollu l-fuljett tat-talb. 
 

Fl-ewwel Ħadd tal-Avvent 

Ix-Xemgħa tal-Profeta 
  
Bidu 
Meta tinġabar il-familja, ilkoll jagħmlu s-sinjal tas-salib: 
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. R/. Ammen. 
  
Imbagħad jgħid: 
Infaħħru lil Alla li ħafna drabi ried jagħti l-ħbiberija tiegħu lill-bnedmin 
u permezz tal-profeti għallimhom jistennew u jittamaw fis-salvazzjoni. 
R/. Imbierek Alla għal dejjem. 
  
Il-ġenitur jintroduċi ċ-ċelebrazzjoni billi jgħid: 
Se nibdew iż-żmien tal-Avvent, anke fil-familja tagħna. 
Matul dan iż-żmien il-Mulej jistedinna nħejju t-triq għal Ġesù li ġej biex jifdina. 
Nixgħelu l-ewwel xemgħa li se ddawwal din il-mixja. 
Din ix-xemgħa trid tfakkarna fix-xandir tal-profeti 
li ħabbru bil-ferħ il-miġja ta’ Ġesù s-Salvatur, 
l-Għimmanu-El, Alla magħna. 
  
Qari mill-Bibbja 
Qari mill-Ktieb tal-profeta Isaija (7,13-14) 
  
Isimgħu, mela, dar David:  
mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin, biex issa se tkiddu lil Alla tiegħi?  
Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess:  
Araw, ix-xebba titqal u tiled iben, u ssemmih Għimmanu-el. 



  
Il-Kelma tal-Mulej. R/. Irroddu ħajr lil Alla. 
 
Responsorju 
Il-profeti kienu ħabbruh. 
R/. Is-Salvatur se jitwieled mill-Verġni Marija. 
  
Mixgħela tal-ewwel xemgħa 
Xi ħadd mit-tfal jixgħel l-ewwel xemgħa, 
waqt li l-membri l-oħra tal-familja jgħidu flimkien: 
Din ix-xemgħa se tixgħel fid-dar, 
għax Ġesù ġej dalwaqt fuq din l-art! 
Il-profeti ħabbruh ilu żmien, 
huwa ġej biex jagħtina l-ħelsien! 
  
Talba 
Il-ġenitur, wara li tinxtgħel ix-xemgħa, jgħid: 
Nitolbu. 
O Mulej, li bgħatt lill-profeti 
biex iħabbru l-miġja ta’ Kristu Ibnek, 
dawwal fuqna d-dija tiegħek, 
sabiex, imdawlin mill-Kelma tiegħek, 
nimxu lejk b’qalb ġeneruża u fidila. 
Bi Kristu Sidna. 
R/. Ammen. 
  
Għeluq 
Il-ġenitur jagħlaq ir-rit billi jgħid: 
Il-Mulej Alla jberikna u jħarisna fl-imħabba tiegħu. 
R/. Ammen. 
  

Fil-festa tat-Tnissil bla Tebgħa ta’ Marija 
8 ta’ Diċembru 

Jixraq li din it-talba ssir madwar xbieha ta’ Marija, li quddiemha jkollha xemgħa mixgħula u xi 
fjuri. 
  

Bidu 

Meta tinġabar il-familja, ilkoll jagħmlu s-sinjal tas-salib: 
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. R/. Ammen. 
  

Imbagħad jgħid: 
Infaħħru lil Alla li sa minn dejjem ħares minn kull tebgħa lill-Verġni Marija 
biex hekk tkun l-omm ta’ Ġesù. 
R/. Imbierek Alla għal dejjem. 
  



Il-ġenitur jintroduċi ċ-ċelebrazzjoni billi jgħid: 
Illum qed nagħmlu l-festa tat-Tnissil bla Tebgħa ta’ Marija. 
Inżommu quddiem għajnejna lil Marija, 
omm ta’ Ġesù u omm tagħna, 
għaliex hija tista’ turina kif, matul dan l-Avvent, 
nistgħu nitħejjew biex nilqgħu lil Ġesù. 
  

Qari mill-Bibbja 

Qari mill-Vanġelu skont San Luqa (1,26-37) 
  

Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f’belt tal-Galilija jisimha Nazaret, għand xebba, mgħarrsa ma’ raġel 
jismu Ġużeppi mid-dar ta’ David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u 
qalilha: “Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek.” 

Hi tħawwdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x’setgħet qatt tfisser 
din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha: “Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti 
se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù...” 
Iżda Marija qalet lill-anġlu: “Kif ikun dan, ladarba ma nagħrafx raġel?” Wieġeb l-anġlu u qalilha: 
“L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa tal-Għoli tixħet id-dell tagħha fuqek. U għalhekk dak li 
jitwieled minnek ikun qaddis, u jissejjaħ Bin Alla... għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir.” 
Mbagħad qalet Marija: “Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skond kelmtek!” 
  
Il-Kelma tal-Mulej. R/. Tifħir lilek, Kristu. 
  
Responsorju 
Sliem għalik, Marija... (għal tliet darbiet) 
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. 
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
  
Talba 
Il-ġenitur jgħid: 
Nitolbu. 
Missier qaddis, 
int ridt li, għat-tħabbira tal-Anġlu, 
il-Verġni Marija ssir omm ta’ Ibnek Ġesù: 
agħmel li, fuq l-eżempju tagħha, 
aħna wkoll nisimgħu u nwettqu l-Kelma tiegħek, 
biex bħalha nkunu tassew hienja. 
Bi Kristu Sidna. 
R/. Ammen. 
  
Għeluq 
Il-ġenitur jagħlaq ir-rit billi jgħid: 
Il-Mulej Alla jberikna u jħarisna fl-imħabba tiegħu. 
R/. Ammen. 
 



Fit-tieni Ħadd tal-Avvent 
Ix-Xemgħa ta’ Betlehem 

  
Bidu 
Meta tinġabar il-familja, ilkoll jagħmlu s-sinjal tas-salib: 
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. R/. Ammen. 
  
Imbagħad jgħid: 
Infaħħru lil Alla li għażel dak li fid-dinja hu dgħajjef 
u lill-belt ċkejkna ta’ Betlehem għamilha l-benniena tal-Messija. 
R/. Imbierek Alla għal dejjem. 
  
Il-ġenitur jintroduċi ċ-ċelebrazzjoni billi jgħid: 
Inkomplu l-mixja tal-Avvent fil-familja tagħna. 
Illum se nixgħelu t-tieni xemgħa 
li se tfakkarna fil-belt ċkejkna fejn twieled is-Salvatur tagħna, 
u se tgħinna naraw kif il-ħelsien li ġab Ġesù huwa għad-dinja kollha. 
  
Qari mill-Bibbja 
Qari mill-Ktieb tal-profeta Mikea (5,1) 
  
U int, Betlehem ta’ Efrata,  
ċkejkna fost il-familji ta’ Ġuda,  
minnek għad joħroġli  
dak li jkun prinċep f’Iżrael;  
hu għandu l-bidu tiegħu mill-qedem,  
sa minn dejjem ta’ dejjem. 
  
Il-Kelma tal-Mulej. R/. Irroddu ħajr lil Alla. 
 
Responsorju 
Minn Betlehem għad joħroġ ir-ragħaj ta’ Iżrael. 
R/. Hu jħabbar is-sliem lill-ġnus kollha. 
  
Mixgħela tat-tieni xemgħa 
Xi ħadd mit-tfal jixgħel it-tieni xemgħa, waqt li l-membri l-oħra tal-familja jgħidu flimkien: 
Din ix-xemgħa se tixgħel fid-dar, 
għax Ġesù ġej dalwaqt fuq din l-art! 
Fil-grotta ta’ Betlem, fis-skiet, 
se jimla ’l kulħadd bil-barkiet. 
  
Talba 
Il-ġenitur, wara li tinxtgħel ix-xemgħa, jgħid: 
Nitolbu. 



Missier ħanin, 
it-triqat tiegħek mhumiex it-triqat tagħna, 
għinna nimxu warajk, 
biex nilqgħu kuljum lil Ġesù, 
u agħmel li kull bniedem 
jirċievi s-salvazzjoni tiegħek. 
Bi Kristu Sidna. 
R/. Ammen. 
  
Għeluq 
Il-ġenitur jagħlaq ir-rit billi jgħid: 
Il-Mulej Alla jberikna u jħarisna fl-imħabba tiegħu. 
R/. Ammen. 
 

Fit-Tielet Ħadd tal-Avvent 
Ix-Xemgħa tar-Rgħajja 

  
Bidu 
Meta tinġabar il-familja, ilkoll jagħmlu s-sinjal tas-salib: 
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. R/. Ammen. 
  
Imbagħad jgħid: 
Infaħħru lil Alla li ġej biex isalva lill-ġnus kollha 
u biex jagħti lid-dinja kollha l-ferħ tassew. 
R/. Imbierek Alla għal dejjem. 
  
Il-ġenitur jintroduċi ċ-ċelebrazzjoni billi jgħid: 
Inkomplu l-mixja tal-Avvent fil-familja tagħna. 
Imiss nixgħelu t-tielet xemgħa: ix-xemgħa tar-rgħajja u tal-ferħ. 
Waqt li nħarsu lejn ir-rgħajja, 
nitħejjew biex nirċievu l-aħbar ta’ ferħ kbir, 
l-aħbar tat-twelid tas-Salvatur tagħna. 
  
Qari mill-Bibbja 
Qari mill-ittra ta’ San Pawl lir-Rumani (13,11-12) 
  
Waslet is-siegħa li intom tqumu min-ngħas, 
għax is-salvazzjoni tagħna hi eqreb minn meta bdejna nemmnu. 
Il-lejl għoddu għadda, u qorob il-jum. 
Inwarrbu mela l-għemil tad-dlam 
u nilbsu l-armi tad-dawl. 
  
Il-Kelma tal-Mulej. R/. Irroddu ħajr lil Alla. 
 



Responsorju 
Il-Mulej hu fil-qrib: ma jiddawwarx. 
R/. Hu se jidher lil kull min qed jistennieh. 
  
Mixgħela tat-tielet xemgħa 
Xi ħadd mit-tfal jixgħel it-tielet xemgħa, waqt li l-membri l-oħra tal-familja jgħidu flimkien: 
Din ix-xemgħa se tixgħel fid-dar, 
għax Ġesù ġej dalwaqt fuq din l-art! 
Se nisimgħu bħar-rgħajja l-aħbar, 
li Ġesù jinsab fqajjar fil-għar. 
  
Talba 
Il-ġenitur, wara li tinxtgħel ix-xemgħa, jgħid: 
Nitolbu. 
Alla, Missier tagħna, 
qajjimna min-ngħas u għenna nkunu lesti, 
biex nilqgħu l-aħbar ta’ ferħ 
tat-twelid tas-Salvatur, 
u ngħixu fil-hena tiegħek. 
Bi Kristu Sidna. 
R/. Ammen. 
  
Għeluq 
Il-ġenitur jagħlaq ir-rit billi jgħid: 
Il-Mulej Alla jberikna u jħarisna fl-imħabba tiegħu. 
R/. Ammen. 
  

Fir-raba’ Ħadd tal-Avvent 
Ix-Xemgħa tal-Anġli 

  
Bidu 
Meta tinġabar il-familja, ilkoll jagħmlu s-sinjal tas-salib: 
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. R/. Ammen. 
  
Imbagħad jgħid: 
Infaħħru lil Alla li jibgħat lill-anġli jagħtu aħbarijiet tajba, 
hekk li permezz tagħhom sirna nafu bit-twelid tal-Messija. 
R/. Imbierek Alla għal dejjem. 
  
Il-ġenitur jintroduċi ċ-ċelebrazzjoni billi jgħid: 
Inkomplu l-mixja tal-Avvent fil-familja tagħna. 
Dalwaqt jasal il-Milied, u llum nixgħelu r-raba’ xemgħa. 
Ejjew niftħu widnejna biex nisimgħu l-kant tal-anġli 
li qed iħabbru l-miġja ta’ Ġesù. 



  
Qari mill-Bibbja 
Qari mill-Ktieb tal-profeta Isaija (52,8-9) 
  
Ismagħha l-għajta!  
L-għassiesa tiegħek għollew leħenhom,  
lkoll flimkien jgħajtu bil-ferħ,  
għax raw b’għajnejhom lill-Mulej  rieġa’ lura f’Sijon.  
Intom, ħerbiet ta’ Ġerusalemm, għajtu lkoll bil-ferħ,  
għax farraġ il-Mulej il-poplu tiegħu, feda lil Ġerusalemm. 
  
Il-Kelma tal-Mulej. R/. Irroddu ħajr lil Alla. 
 
Responsorju 
Glorja ’l Alla fil-għoli tas-sema. 
R/. U paċi fl-art lill-bnedmin li hu jħobb. 
  
Mixgħela tar-raba’ xemgħa 
Xi ħadd mit-tfal jixgħel ir-raba’ xemgħa,waqt li l-membri l-oħra tal-familja jgħidu flimkien: 
Din ix-xemgħa se tixgħel fid-dar, 
għax Ġesù ġej dalwaqt fuq din l-art! 
Żdied id-dawl, żdied il-ferħ u s-sliem, 
għax Ġesù ġej biex jagħti l-ħelsien. 
  
Talba 
Il-ġenitur, wara li tinxtgħel ix-xemgħa, jgħid: 
Nitolbu. 
O Alla li tista’ kollox, 
agħmel li l-Iben tiegħek li sar bniedem 
idawwal lill-qalb tagħna, idawwal lill-familja tagħna, 
biex isaltnu fostna l-ferħ u l-paċi. 
Bi Kristu Sidna. 
R/. Ammen. 
  
Għeluq 
Il-ġenitur jagħlaq ir-rit billi jgħid: 
Il-Mulej Alla jberikna u jħarisna fl-imħabba tiegħu. 
R/. Ammen. 
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Novena tal-Milied 2018 

IL-VERBI TA’ MARIJA 
għemil Marija f’rabta mal-ġrajja tal-Milied 

 
Għal kull ġurnata tan-Novena: 
 

 TEMA: In-Novena ser tkun marbuta mal-imġiba tal-Verġni Mbierka fi tliet mument 

partikolari – it-Tħabbira, iż-Żjara, u l-Miġja ta’ Kristu fid-dinja. Kull ġrajja hemm 

marbuta magħha tliet temi maqsuma fuq tlett ijiem.  

 

 INNU ĠDID: Fl-ewwel ġurnata titqassam karta bl-innu “L-Ave tan-Novena tal-

Milied”. Il-melodija hija dik tal-“Ave” ta’ Lourdes. Kull ġurnata, dawk preżenti 

jitgħallmu l-istrofa marbuta mat-tema. Mit-tieni ġurnata ’l quddiem jitkantaw l-

istrofi li jkunu ġa tgħallmu kif ukoll il-ġdida li jkun imiss, b’tali mod li fl-aħħar jum 

jitkantaw id-disa’ strofi flimkien.  Idealment l-innu jitkanta fil-bidu tal-Quddiesa.  

 

 OMELIJA: F’dan is-sussidju hemm suġġerimenti ta’ kif is-saċerdot jitratta t-tema tal-

ġurnata fl-omelija. 

 

 ĠEST: Kull ġurnata hemm marbut magħha ġest min-naħa tat-tfal u/jew dawk 

preżenti. Ara l-indikazzjonijiet marbuta mal-ġest li jkun imiss, speċjalment rigward 

x’ħin ser isiru dawn il-ġesti u nnota jekk hemmx bżonn li jsiru xi avviżi fil-ġurnata ta’ 

qabel.  

 

 RIGAL: ALEXANDER LATEO, Għajnselmiż li joqgħod il-Kanada, bi pjaċir offra li jpitter 

pittura stil ‘cartoons’ għal kull tema. Dawn ser jiġu stampati b’tali mod li, wara l-

Quddiesa, ikunu jistgħu jittieħdu d-dar u jiddendlu mas-siġra tal-Milied. Fl-aħħar 

ġurnata tan-Novena ser jitqassmu wkoll santi tal-Madonna ta’ Pinu, li jiġu 

akkwistati direttament mis-Santwarju. 

 
Dun Simon Mario Cachia, Dun Daniel Sultana 



17 t’Ottubru 2018 

L-‘AVE’ TAN-NOVENA TAL-MILIED 
Titkanta fuq l-‘Ave’ ta’ Lourdes 

 

 
1. Marija tisma’ 
F’Darek l-Anġlu Gabrijeli 
Ġie jtennilek bi tbissima: 
“Kollok grazzja int mimlija!” 
W int stagħġibt b’dik it-tislima.       Ave... 
 
2. Marija tistaqsi 
“La tibżax”, hu kompla jgħidlek 
Xħin staqsejtu bħal bil-ħniena 
“Kif dan kollu jista’ jiġri  
Ġaladarba verġni jiena?”                 Ave... 
 
3. Marija taċċetta 
X’ħin spjegalek l-Anġlu t’Alla 
Int malajr mort tbaxxi rasek 
“Il-qaddejja hawn hi qiegħda: 
Isir minni skont kif qallek”. Ave... 
 
4. Marija tgħaġġel 
Ftit jiem wara tlaqt lil darek  
Biex iżżur ’l Elisabetta 
B’ħeffa, b’għaġla, b’ferħ kbir fuqek 
Li tmur tgħinha mort taċċetta.   Ave... 
 
5. Marija tfaħħar 
U x’ħin rajt dak l-għaġeb kollu 
Li mar għamel ma’ qaribtek: 
“Ruħi tfaħħar kobor Alla” 
 Bdejt int tkanta b’ferħ lil Sidek. Ave... 
 
 
 



6. Marija tgħin 
Int domt tgħin ’l Elisabetta 
Tliet xhur sħaħ ’il bogħod minn darek 
Ma qgħadtx tara l’int Omm Alla 
Imma lilha għent minn qalbek.  Ave... 
 
7. Marija twelled 
Meta kont ma’ żewġek f’Betlem 
Tajt lid-dinja ’l Alla-Magħna 
Waqt li l-anġli għannew l-għanja: 
“Glorja! Glorja ’l Alla tagħna!”  Ave... 
 
8. Marija turi 
F’dak il-lejl ġew ħdejk xi rgħajja 
Biex ifittxu lill-Messija 
Int urejthom il-maxtura 
Bit-Tarbija fil-fisqija.    Ave... 
 
9. Marija tilqa’ 
Hekk kif int ilqajt il-Maġi 
Ġewwa darek kollha benna 
Hekk int ilqa’ lilna wliedek 
Ġo Ta’ Pinu w ġewwa l-Ġenna.  Ave... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L-EWWEL TLETT IJIEM: FIT-TĦABBIRA TAL-ANĠLU 
 

1. Marija tisma’ 

Suġġeriment għall-omelija: Tibda l-omelija (“Se nibdew in-novena, eċċ eċċ...”). Tintefa’ 
s-sound system. Il-predikatur jipprova jitkellem imma n-nies ma jirnexxilhomx 
jisimgħuh. Wara ftit terġa’ tinxtgħel is-sound system. Il-predikatur jilmenta kemm hu 
diffiċli nikkomunikaw jekk ma nkunux nistgħu nisimgħu lil xulxin. Wara ftit jintefa’ d-
dawl tal-knisja (dejjem taparsi minħabba ħsarat), imma s-sound system tibqa’ taħdem. 
Minkejja li fid-dlam, il-predikatur ikun jista’ xorta jitkellem u jikkalma lin-nies – u kważi 
kważi jkompli l-omelija. Wara ftit tal-ħin jinxtgħel kollox. 
 
Messaġġ: Aħjar tisma’ u ma tarax, milli tara u ma tismax. L-importanza tas-smigħ. Bis-
smigħ tal-Kelma t’Alla nistgħu “naraw”. (Għall-kbar: Tabor: mid-dehra tal-glorja għal 
“ismigħu lilu”). Marija li tisma’ t-tħabbira tal-Anġlu, lil Alla jsejħilha b’isimiha, eċċ... 
 
Ġest: Preżentazzjoni tal-innu l-ġdid u l-kant flimkien tal-ewwel strofa. Għal-lum biss, 
jista’ jsir fi tmiem l-omelija u jerġa’ jerġa jiġi repetut fl-aħħar tal-Quddiesa.  
 
 

2. Marija tistaqsi 

Suġġeriment għall-omelija: Djalogu bejn tifla u nanna: in-nanna tistaqsi lin-neputija jekk 
tafx tagħmel il-qagħaq tal-għasel. It-tifla tgħid li ma tafx, imma li se tfittex fuq Google: 
issib u taqra r-riċetta. In-nanna tgħidilha: ‘Mhux eżatt, lili trid tistaqsi!’ u tirrakkuntalha 
kif isiru l-qagħaq b’aktar dettalji u emozzjonijiet (riħa, swaba’ ħfief fid-dqiq, l-istennija 
biex jittieklu, id-daħk li kienu jidħku hi u ħutha eċċ...) Niftakru wkoll fi kliem l-antiki: Ibni, 
għożż iż-żmien – Il-mistoqsija oħt il-għerf – Kliem ix-xiħ żomm fih...  
 
Messaġġ: Il-mistoqsija tfisser djalogu. (Għall-kbar: Differenza bejn informazzjoni u 
għerf. Dixxerniment.) Marija tistaqsi mhux biss għall-ksib ta’ iktar informazzjoni imma 
għax kienet umli biżżejjed li terħi f’idejn min kien jaf iktar minnha! 
 
Ġest: Tgħanniqa lill-ġenituri u n-nanniet waqt il-mument tal-paċi. 
 
 

3. Marija taċċetta 

Suġġeriment għall-omelija: Esperjenza ta’ vokazzjoni: “hawn jien” (tista’ tkun ta’ 
persuna miżżewġa, persuna kkonsagrata, esperjenza ta’ missjunarju, eċċ...). Wara, il-
predikatur innifsu jista’ jżid l-esperjenza tiegħu. Toħroġ l-idea li dakinhar li aċċettaw ma 
kinux jafu eżatt għalxiex deħlin, imma afdaw f’Alla u llum ma jiddispjaċihomx 



(ovvjament, afdaw lil Alla wara li semgħu sewwa u staqsew permezz tat-talb u 
għajnuniet oħra). 
 
Messaġġ: L-importanza tal-ubbidjenza mibnija fuq il-fiduċja (Kbar: fiduċja fir-rieda ta’ 
Alla). 
 
Ġest: Tberik tal-pastur tal-Madonna wara l-prietka. 
 
 

IT-TLETT IJIEM LI JMISS: IŻ-ŻJARA 
 

4. Marija tgħaġġel 

Suġġerimenti għall-omelija: Jiġu ppreżentati tliet tipi ta’ għaġla f’sens ħażin u tliet tipi 
ta’ għaġla f’sens tajjeb. Il-ħżiena jistgħu jkunu: tfexfix fl-istudju/skola, nirrispondi fil-
familja u niġġieled/niġġudika mal-ħbieb. It-tajbin jistgħu jkunu: nagħmel il-homework 
fil-ħin, żveljarin/qawmien fil-pront u ma nħallix lill-ħbieb jistennew. 
 
Messaġġ: Meta jien misjuq mill-imħabba u l-ferħ, l-għaġla ma tistax ma tkunx tajba – 
bħal Marija li tħaffef tmur għand Eliżabbetta. 
 
Ġest: Jitressqu quddiem l-artal kartolini li t-tfal ikunu ppreparaw minn qabel għall-
anzjani tal-parroċċa – mod tajjeb ta’ kif ‘ngħaġġlu’ biex naqsmu l-ferħ tagħna ma’ min 
għandu bżonn. Dawn imbagħad jitqassmu lill-anzjani/morda tal-parroċċa fl-isptarijiet 
u/jew fid-djar. 
 
 

5. Marija tfaħħar 

Suġġeriment għall-omelija: Jintwera clip dwar esperjenza qawwija ta’ xi ħadd li, 
għalkemm marid, xorta  jitbissem u jrodd ħajr lil Alla. (Eżempju, clip mill-bijografija ta’ 
Gilbert Simiana: https://www.youtube.com/watch?v=CkwvGsAfeA4 “Gilbert Simiana – 
Skjetti 18/03/2016”) 
 
Messaġġ: L-importanza tat-talb, imma mhux talb għall-għajnuna biss imma wkoll it-talb 
ta’ tifħir u t-talb ta’ ringrazzjament. (Għall-kbar: l-importanza li nieqfu ftit u nitolbu, 
speċjalment quddiem Ġesù Ewkaristija). 
 
Ġest: Bħala att ta’ tifħir lill-Mulej, it-tfal iġibu magħhom fjura biex imbagħad, wara t-
tqarbin (jew f’ħin iktar opportun skont id-drawwiet tal-post) iressquha quddiem is-
Sagrament. 
 



 
 

6. Marija tgħin 

Suġġeriment għall-omelija: Din id-darba l-ġest u l-omelija jitwaħħdu. Isir it-tifsir tal-ġesti 
ta’ karità li n-Nisrani marbut li jagħmel. (Tista’ tissemma s-siġra tal-karità f’dawk il-
parroċċi li fihom issir diġà, jew f’dawk il-parroċċi li jixtiequ jibdew din l-inizjattiva.) Matul 
l-omelija, it-tfal iressqu lejn l-artal l-ikel/il-flus li jkunu ġabu magħhom.  
 
Messaġġ: Il-ferħ li jkollna f’qalbna għax nemmnu f’Alla u nagħmlu r-rieda tiegħu, trid 
tidher bl-għajnuna tagħna, bla ebda interess, lill-proxxmu kollu tagħna. (Għall-kbar: Ma 
nagħmlux bħan-nies ta’ Betlem, imma bħal Marija m’Elisabetta... dak li ma trid li jsir 
miegħek, agħmlu qabel int ma’ ħaddieħor!) 
Ġest: It-tfal jistgħu jew jixtru xi ħaġa minn flushom, jew iġibu l-flus stess, jew inkella, 
fejn teżisti s-siġra tal-karità, jieħdu biljett il-ġurnata ta’ qabel u dak li hemm miktub 
iġibuh magħhom.  
 
 

L-AĦĦAR TLETT IJIEM: IL-MIĠJA TAL-MESSIJA 
 
 

7. Marija twelled 

Suġġerimenti għall-omelija: “Min jisma’ l-kelma tiegħu u jwettaqha, dak huwa (ħija u 
oħti u) ommi.” Kif nagħtu l-ħajja lill-oħrajn? Esperjenza ta’ omm ta’ tarbija tat-twelid u 
li permezz tagħha ssir spjegazzjoni tar-relazzjoni materna bejn Marija u Ġesù: Ġesù li 
kien jiddependi minn Marija, sqietu, libbsitu, għallmitu, eċċ... 
 
Messaġġ: Kif Marija ħejjiet ruħha biex tkun omm Ġesù: talb, smigħ, eċċ (il-jiem ta’ qabel) 
– hekk ukoll, dan kollu li għedna f’dawn il-jiem jgħinna nkunu “omm Ġesù”. 
 
Ġest: Tberik tal-Bambini wara l-prietka. 
 
 

8. Marija turi 

Suġġerimenti għall-omelija (u llum, għall-Quddiesa wkoll): Tista’ ssir Quddiesa mdawla 
biss bid-dwal tax-xemgħat u fl-omelija tiġi spjegata li bħalma xemgħa, żgħira kemm hi 
żgħira, tagħti ftit tama u faraġ lil min jinsab fid-dlam, hekk ukoll kull kelma, kull ġest li 
nagħmlu f’isem Kristu, ikun ta’ faraġ u ta’ tama għal ħafna.  
 
Messaġġ: Fid-dlam tal-lejl, Marija wriet lil Ġesù, id-dawl tad-dinja, lir-rgħajja li waslu fl-
għar. Il-laqgħa mad-Dawl ġabet ferħ kbir fir-rgħajja preżenti. Hekk ukoll fil-ħajja tagħna, 



Marija turina d-Dawl ta’ dejjem u tistedinna biex, meta niltaqgħu ma’ dan id-Dawl, aħna 
wkoll immorru fid-dinja u nxandru lid-Dawl, li hu Kristu l-Mulej. (Għall-kbar: inkunu dawl 
ta’ Kristu għall-oħrajn: “Intom dawl tad-dinja”.) 
 
Ġest: Xi tfal iressqu xemgħa fil-purċissjoni tal-bidu tal-Quddiesa u jpoġġuha qrib il-
maxtura vojta. It-tfal jistgħu wkoll iġibu magħhom xi xemgħa biex titbierek u jeħduha 
magħhom id-dar biex jixegħluha quddiem il-Bambin/Presepju.  
 
 

9. Marija tilqa’ 

Suġġerimenti għall-omelija: Marija tiġi mqabbla mal-istilla tal-Maġi: kif l-istilla kienet 
għall-Maġi ta’ stedina kontinwa biex imorru jiltaqgħu mal-Mulej, hekk ukoll Marija, hija 
bħal dik l-istilla tal-Maġi: tistedinna biex immorru għand Binha. F’dan il-mument tiġi 
rrakkontata l-istorja tal-Madonna Ta’ Pinu (anki permezz ta’ play qasira). 
 
Messaġġ: Marija tilqa’ lill-maġi fid-dar tagħha, u tippreżentalhom lil binha Ġesù. 
F’Għawdex, Marija qaltilna “EJJA” fid-dar tagħha u niltaqgħu ma’ Ġesù. Is-Santwarju 
Ta’ Pinu bħala post fejn nagħmlu l-esperjenza tal-maġi. 
 
Ġest: Flimkien mal-aħħar stampa, titqassam ukoll santa tal-Madonna Ta’ Pinu. 
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