
Tul il-Ħdud ta’ dan ir-Randan, imxi magħna din il-mixja billi tiġi l-quddiesa kull nhar ta’ Ħadd u 

permezz tal-Evanġelju u ta’ dan il-fuljett, tifhem aħjar xi jrid jgħidlek il-Mulej Ġesù  kull ġimgħa, 

biex fl-Għid tkun tista’ tifraħ u tifhem aħjar din il-ġrajja!  
 

Kull ġimgħa se titgħallem iktar dwar wieħed mis-simboli tal-magħmudija, u se tifhem iktar xi 

jfissru permezz tal-Evanġelju tal-Ħadd.  
 

Meta tiġi biex tfittex fil-Bibbja, fittex hekk: 

 

Fil-fuljett se ssib dawn is-sezzjonijiet. Xi jfissru? 

  

Il-Mixja tar-Randan 2020 

~ Parroċċa Qala ~ 

Mill-Kelma għal ħajjitna ... X’qed tgħidilna l-Kelma t’Alla? 

… billi niftakru fil-MAGĦMUDIJA X’se nitgħallmu dwar il-magħmudija? 

           Talba ... 
Dak li tgħallimna jgħenna nagħmlu talba 

lil Ġesù. 

Irrid nipprova ...  
X’nista’ nipprova nagħmel biex ngħix dak 

li tgħallimt dwaru? 

Attività ... Puzzle jew logħba. 

                            Film qasir 

Video clip qasir li fih tagħlima. Biex tarah, 

jew uża l-link li hemm taħt it-titlu, jew 

uża QR code reader, skenja l-QR code, u 

jinfetaħlek il-link għall-video.  



L-EWWEL ĦADD TAR-RANDAN ~ 1 ta’ Marzu 2020 

B’SAĦĦITNA KONTRA L-ĦAŻEN 

“Il-bniedem mhux bil-ħobż biss 
jgħix, iżda b’kull kelma li toħroġ 

minn fomm Alla.”  

(Mt 4,4) 

Mill-Kelma għal ħajjitna ... 

Fl-Evanġelju tal-lum (Mt 4,1-11), Ġesù jmur fid-deżert, immexxi mill-
Ispirtu s-Santu, biex jaħseb. Iżda hemm jispiċċa jissielet max-xitan, 
mal-ħażen. Bħalna, Ġesù msejjaħ biex jagħmel għażliet ta’ kuraġġ, 
imsejjaħ jimxi għal kollox mar-rieda ta’ Missieru. Ġesù jwieġeb għall-
ħażen billi juża l-Kelma t’Alla: aħna kapaċi nagħmlu bħalu? Jew 
nippruvaw nagħmlu ta’ rasna biss? Il-Missier Alla, meta tana r-rigal 
tal-Ispirtu s-Santu, li rċevejna fil-magħmudija, tana s-saħħa u jkun 
magħna fil-ġlieda kontra l-ħażen.  
 
Din il-ġimgħa Ġesù jurina ħajja ġdida, jurina li nistgħu nafdaw f’Alla 
l-Missier u hekk negħlbu t-tentazzjonijiet li niltaqgħu magħhom. 
Hija biss il-Kelma t’Alla li tagħtina s-saħħa nirbħu l-ħażen.  

… billi niftakru fil-MAGĦMUDIJA 
Qabel irċevejna l-magħmudija, għamlulna ż-ŻEJT TAL-KATEKUMENI biex 

inkunu b’saħħitna fil-ġlieda kontra l-ħażen. Bħalma l-atleti jużaw iż-żejt 

biex isaħħu l-muskoli waqt l-isport, hekk iż-żejt tal-katekumenti jagħtina 

s-saħħa fl-isfidi tal-ħajja. Hu s-sinjal tal-imħabba ta’ Alla, li jgħinna 

niġġieldu l-ħażen.  

Mulej Ġesù, 

int li fil-magħmudija 

dliktni biż-żejt tal-katekumeni 

biex tagħmilni b’saħħti 

kontra l-ħażen, 

u tinsab dejjem miegħi,  

għenni nagħraf dak li trid minni 

u nifhem li anki lili,  

l-Kelma ta’ Alla tista’ tagħtini s-saħħa 

biex negħleb id-diffikultajiet.  

Talba ... 

Irrid nipprova ...  
... naħseb kieku x’jagħmel Ġesù kieku 

qiegħed floki, u nġib ruħi bħalu. 

Film qasir: LOU 
https://www.dailymotion.com/video/x6ci2hk  

 isib kulma jitilfu t-tfal. Hu jgħix mistoħbi fil-kaxxa tal-

affarijiet mitlufin ( ost and f nd, appuntu...). Hu 

dejjem jipprova jagħti lura l-affarijiet lil min tilifhom. Biex 

jgħinu, għażel lit-tifel li l-iktar kien jieħu gost jaqla’ l-

inkwiet. Hekk, fl-aħħar, mhux biss għen lit-tfal li kienu 

tilfu xi ħaġa, iżda għen lill-bully jifhem li nkunu ħafna 

iktar ferħanin meta nagħmlu l-ġid flok naqgħu għat-

tentazzjoni li nagħmlu l-ħażen! 



IT-TIENI ĦADD TAR-RANDAN ~ 8 ta’ Marzu 2020 

ILBES IL-LIBSA TA’ ĠESÙ 

Ġesù, 

li turi wiċċ il-Missier 

Lill-ħbieb tiegħek,  

agħmel li jien ukoll 

nagħraf kemm tħobbni. 

Għenni ngħix ħajja 

sabiħa u bla tebgħa 

bħal dik il-libsa bajda 

li rċevejt  

f’jum il-Magħmudija tiegħi.  

Attività ... 

... f’kull persuna li naf, nara s-sbuħija tal-

imħabba ta’ Alla, billi nsib dik il-ħaġa sabiħa 

li għandu kulħadd. 

Telgħa… Ġesù juri lid-dixxipli t-triq li għandhom jaqbdu: ħajjitna hija 

mixja, ħafna drabi għat-telgħa. Il-ħajja mhijiex faċli, Ġesù dan jafu: 

għalhekk jagħżel li jintwera bil-glorja biss wara li t-tliet dixxipli jkunu 

telgħu t-telgħa kollha! Triq diffiċli, jekk ma tagħmilhiex waħdek, twassal 

għall-ferħ: ferħ għax tara kemm hu kbir Ġesù. Fuq dik il-muntanja, 

saħansitra l-ilbies tiegħu jidher differenti: minn maħmuġ bl-għaraq u t-

trab isir jiddi bħad-dawl. Dan huwa dawl li se nerġgħu narawh fl-Għid, 

dawl li jibdel lil ħajjitna u lit-tbatijiet tagħna wkoll.  

B’ Ġesù magħna aħna wkoll nistgħu nibdlu ’l ħajjitna u nġibuha tiddi 

bħad-dawl: kuljum irridu nagħżu li nitilgħu telgħa, jiġifieri, irridu 

nagħżlu li ngħixu l-ħajja fil-milja tagħha, mingħajr ma naqtgħu fil-qasir, 

mingħajr ma nagħżlu t-triq il-ħafifa... Ġesù jgħinna nwasslu d-dawl 

sabiħ tal-Missier fid-djar tagħna u f’ħajjitna. 

Wara li tgħammidna, libbsuna LIBSA BAJDA. Hija libsa sabiħa u aħna mistednin 

nilbsuha għal ħajjitna kollha! Hija s-sinjal li juri li fil-magħmudija sirna bnedmin 

ġodda.  

… billi niftakru fil-MAGĦMUDIJA 

Mill-Kelma għal ħajjitna ... 
“Dan hu Ibni l-għażiż, li fih sibt 
l-għaxqa tiegħi; isimgħu lilu.” 

(Mt 17,5) 

 IE       

        

       E 

 Ġ       

  D      

      E  

        

  W      

        

    A    

   I     

 U       

Mill-istorja tat-Trasfigurazzjoni (Mt 17,1-9), daħħal il-

kliem f’posthom f’din il-puzzle... 

 

Ġesù 

Pietru 

Ġakbu 

Ġwanni 

muntanja 

Mose 

Elija 

Ibni 

tined 

 

Talba ... 

Irrid nipprova ...  



IT-TIELET ĦADD TAR-RANDAN ~ 15 ta’ Marzu 2020 

TWELIDNA GĦAL ĦAJJA ĠDIDA 

“L-ilma li nagħtih jien isir fih 
għajn tal-ilma li jwassal sal-ħajja 

ta’ dejjem.”  

(Ġw 4,14) 

Mill-Kelma għal ħajjitna ... 

L-ilma: frisk, sinjal ta’ ħajja, ta’ ferħ. Għas-Samaritana li ltqajna 

magħha llum fl-Evanġelju (Ġw 4,5-42) l-ilma kien opportunità biex 

tiltaqa’ ma’ Ġesù u tħallih juriha xi tfisser l-imħabba, jibdilha u 

jikkonvertiha. F’Ġesù sabet dak li kienet qed tfittex, dak li veru 

jaqta’ l-għatx: anzi, kienet hi stess li wasslet dan l-ilma lin-nies li 

kienu joqogħdu f’dak il-post. Din hija l-qawwa ta’ Ġesù: jibdel lil 

min qed ifittex l-ilma, min qed ifttex il-ħajja, f’dak li jagħti l-ilma, 

jagħti l-ħajja. Dan huwa l-ilma tal-magħmudija: ilma li jagħtina l-

imħabba tal-Missier Alla u li bih aħna nagħtu din l-imħabba, din il-

ħajja, lill-oħrajn.  

… billi niftakru fil-MAGĦMUDIJA 
Fil-magħmudija tagħna, il-qassis tefgħalna fuq rasna ftit ILMA filwaqt li 

qal dan il-kliem sabiħ, “Jiena ngħammdek, fl-isem tal-Missier, tal-Iben u 

tal-Ispirtu s-Santu.” L-ilma hu sinja ta’ ħajja. L-ilma huwa bżonn 

importanti għal kull ħlejqa ħajja. L-ilma jnaddaf kollox. Permezz tal-ilma 

tal-magħmudija, irċevejna l-ħajja ta’ Ġesù. 

Mulej Ġesù, 

permezz tal-ilma tal-magħmudija 

twelidt mill-ġdid. 

Int taf x’hemm fil-qalb tiegħi... 

Għenni nitgħallem ngħid, 

“Mulej, agħtini minn dan l-ilma!” 

B’ċertezza li inti 

r-rigal ta’ Alla għalina 

u li nista’ nsibek 

f’kull ħin, kullimkien, 

f’ħajti. 

Talba ... 

Irrid nipprova ...  
... nuri mħabba fil-familja billi nagħti kas tal-

oħrajn, nitbissem u nagħmlilhom kuraġġ. 

Film qasir: 

SNACK ATTACK 
https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I 

Kultant nagħmlu żball. Imma qatt mhu tard wisq biex 

nindunaw u nippruvaw nirranġawh. It-tbissima fuq wiċċ 

din il-mara anzjana fl-aħħar tal-film turina kemm dan hu 

veru.  



IR-RABA’ ĦADD TAR-RANDAN ~ 22 ta’ Marzu 2020 

IMDAWLIN MID-DAWL TA’ ĠESÙ 

Scheda BAMBINI 710 anni 

Mulej Ġesù, 

li tfakkarni fix-xemgħa mixgħula 

li rċevejt f’jum il-magħmudija tiegħi, 

għallimni, 

permezz tad-dawl tiegħek,  

nitgħallem ngħid 

“Jiena nemmen fik, Mulej” 

u nkun kapaċi ngħixha f’ħajti, 

biex jien stess inkun 

dawl għall-oħrajn. 

Attività ... 

Fl-Evanġelju tal-lum (Ġw 9,1-41) insibu raġel agħma, bla futur, bla 

tama... Jara biss dalma, għalih kollox iswed, vojt. Imma Ġesù jibdillu 

ħajtu għal dejjem: isir raġel li kapaċi jara l-futur, joħlom u jgħix. Ġesù 

jagħtih id-dawl tal-imħabba bla tarf (dan huwa wieħed mill-mirakli li 

hu jagħmel mingħajr ma ħadd jistaqsih!) Ġesù huwa l-veru dawl tad-

dinja, id-dawl ta’ ħajjitna. Aħna wkoll nistgħu nħalluh 

idawwalna bid-dawl tal-imħabba tiegħu, nistgħu 

nimtlew bil-ħajja u bil-ferħ tiegħu. Aħna wkoll 

nistgħu ngħaddu d-dawl tal-Evanġelju lil dawk li 

niltaqgħu magħhom! 

Wara li tgħammidna, aħna rċevejna XEMGĦA TIXGĦEL. Ix-xemgħa tagħtina ftit dawl 

biex naraw fid-dlam. Din ix-xemgħa ġiet mixgħula mill-blandun, dik ix-xemgħa kbira 

li tinxtegħel fil-Velja tal-Għid u tgħidilna li Ġesù qam mill-mewt. 

 

… billi niftakru fil-MAGĦMUDIJA 

Mill-Kelma għal ħajjitna ... Dak mar, inħasel 
u ġie jara.  
(Ġw 9,7) 

K P W G Ġ Ż J M 

J L ĠĦ T A J N O 

Q J U L F D X Ċ 

S Ġ E S U F L B 

A T K ĠĦ Q S V Ċ 

T A L L A B Ż I 

B GĦ A J N E J N 

V M A W L I S Ħ 

F A R I Ż E J A 

T P O U R Q T S 

R M V X A I D E 

A T E F O R P L 

Sib dawn il-kliem meħuda mill-Evanġelju tal-lum fil-

fittiexa: 

 

Ġesù 

agħma 

tajn 

għajnejn 

Silwam 

inħasel 

tallab 

profeta 

Fariżej 

 

Talba ... 

Irrid nipprova ...  
... ma nkunx agħma lejn il-bżonnijiet tan-nies 

ta’ madwari. Kultant, sempliċement li 

noqgħod ħdejn xi ħadd, tgħin iktar minn 

ħafna kliem.  



IL-ĦAMES ĦADD TAR-RANDAN ~ 29 ta’ Marzu 2020 

JGĦAJTILNA B’ISIMNA 

“Lazzru, oħroġ!”  

(Ġw 11,43) 

Mill-Kelma għal ħajjitna ... 

F’ħajtu Ġesù ltaqa’ ma’ ħafna nies: kien hemm lil min fejjaq, kien 
hemm min ma qabilx miegħu... Iżda ftit huma dawk li nafu isimhom. 
Lazzru, flimkien ma’ ħutu Marta u Marija, huwa wieħed minn dawn 
il-ftit. Lazzru huwa ħabib ta’ Ġesù u fl-Evanġelju tal-lum (Ġw 11,1-
45) narawh jibkih u filwaqt li jitlob lill-Missier, isejjaħlu, “Lazzru, 
oħroġ!” Iqajmu mill-mewt, jgħajjatlu b’ismu, jgħidlu joħroġ, jiġifieri 
joħroġ mid-dlam tal-mewt biex isib id-dawl tal-ħajja. Jurina kif Alla 
huwa Missier li jieħu ħsieb lilna l-bnedmin u jgħajtilna b’isimna. 
Għal Alla aħna uniċi u m’hawnx ieħor jew oħra bħalna! 
 
Kemm hi ħaġa sabiħa li llum ukoll, Ġesù jsejjaħli b’ismi u jgħidli biex 
noħroġ, u ngħix il-ħajja li hu stess tani bħala rigal!  

… billi niftakru fil-MAGĦMUDIJA 
Qabel tgħammidna, tawna l-ISEM. Isimna jibqa’ magħna tul ħajjitna kollha; 

jafuh u jgħajtulna b’isimna dawk li jafuna. L-ewwel mistoqsija li għamlu lill-

ġenituri tagħna kienet, “X’isem tridu tagħtu lit-tarbija tagħkom?” U eżatt 

qabel tgħammidna, is-saċerdot reġa’ għajtilna b’isimna. Alla l-Missier jafna 

wieħed wieħed u jgħajtilna b’isimna. 

Talba ... 

Irrid nipprova ...  

Nirringrazzjawk, Mulej, 

għaliex ma tħallina qatt weħedna. 

Tgħajtilna b’isimna 

biex inħossuna uniċi u prezzjużi f’għajnejk. 

Għenna nitwieldu għal ħajja ġdida, 

għenna noħorġu mid-dalma 

tal-biżgħat tagħna 

biex nerġgħu nibdew ngħixu 

fil-ferħ li nsibu 

meta nafu li inti tkun magħna.  

... kull filgħaxija, qabel norqod, ngħid, “Mulej, 

grazzi talli tħobbni. Jiena nafda fik.” 

Film qasir: 

IN-NANNAKOLI 
https://www.youtube.com/watch?

Nisimgħu lil xi ħadd jgħajtilna b’isimna anki meta 

nisimgħu lil min jitlobna l-għajnuna. Għalhekk għandna 

bżonn inżommu għajnejna u widnejna miftuħin! B’din l-

istorja nindunaw li veru li aħna lkoll uniċi u prezzjużi iżda, 

meta nkunu flimkien, ikollna iktar saħħa, u nkunu kapaċi 

nagħtu ħajja u tama lil min kien qata’ qalbu! 
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ĦADD IL-PALM ~ 5 ta’ April 2020 

L-IMĦABBA TA’ ĠESÙ 

TĦALLI L-MARKA FUQNA 

Ġesù aħfirli 

ta’ meta żbaljajt.  

Inti li minn fuq is-salib 

għallimtni 

xi tfisser l-imħabba 

li tingħata għall-oħrajn,  

agħmel li qatt ma ninsa 

li inti mmarkajtni  

bl-imħabba tiegħek; 

għenni nimxi 

fuq l-eżempju tiegħek.  

Attività ... 

Fis-silta li nisimgħu llum fil-purċissjoni ta’ Ħadd il-Palm (Mt 21,1-11) 

naraw lil Ġesù bħala re li ma jagħżilx żiemel kbir u sabiħ, iżda ħmara. 

Huwa r-re tal-umli, tal-imwarrbin. Huwa l-Messija li ġie biex jeħles lill-

bniedem. Ġesù jidħol Ġerusalemm b’mod sempliċi, umli. Hekk ukoll 

irid jidħol f’ħajti; ma jistenna xejn lura. Anzi, jistenna kollox! Jistenna li 

naċċettah u nżommu f’qalbi f’dak kollu li ngħid u nagħmel. Ġesù jrid 

ikun miegħi. Għalhekk aħna l-Kristjani dejjem nagħmlu s-sinjal tas-

Salib: biex ngħidu lil Ġesù li aħna tiegħu, u ħajjitna kollha hija tiegħu. 

Mela aħna wkoll ngħixu ħajjitna flimkien ma’ Ġesù, fuq dik il-ħmara... 

Nidħlu hekk fil-Ġimgħa Mqaddsa, fil-ħajja ta’ Ġesù u hekk inħalluh 

jibdlilna ħajjitna permezz tal-Passjoni, tal-imħabba tiegħu għalija, 

għalina, għal kulħadd.  

Fil-magħmudija, il-qassis, il-ġenituri u l-parrini tagħna għamlulna s-SINJAL TAS-SALIB 

fuq moħħna. It-talb tagħna dejjem jibda bis-sinjal tas-Salib u jfakkarna kemm ħabbna 

Ġesù, li saħansitra ta ħajtu għalina. Dan jurina li aħna wkoll nistgħu nitgħallmu nagħtu 

ħajjitna għall-oħrajn.  

… billi niftakru fil-MAGĦMUDIJA 

Mill-Kelma għal ħajjitna ... Għidu lil bint Sijon: Ara, is-
Sultan tiegħek ġej għandek, 
ġwejjed, riekeb fuq ħmara 

(Mt 21,5) 

Talba ... 

Irrid nipprova ...  
... nuri kemm inħobb lil Ġesù billi mmur bil-

qalb għaċ-ċelebrazzjonijiet li se jsiru fil-knisja 

fil-Ġimgħa Mqaddsa. 

Wieġeb u daħħal it-tweġibiet f’posthom fit-tisliba. It-

tweġibiet issibhom f’Mt 21, 1-11. 

1. F’liema belt kien dieħel Ġesù?  

2. Staqsa lil żewġ dixxipli jġibulu annimal. Liema kien? 

3. Bdew isellmu lil Ġesù, “__________ lil bin David!” 

4. Bdew jgħajtu, “Imbierek min ġej 

    f’isem il-__________!” 

5. In-nies qalu li Ġesù kien 

    minn dan il-post. 

 

 

 



ĦADD IL-GĦID ~ 12 ta’ April 2020 

IMDAWRIN BIL-FWIEĦA TAL-QAWMIEN 

Scheda BAMBINI 710 anni 

Mulej Ġesù, 

int irbaħt il-mewt! 

Il-qabar vojt, qomt! 

Bħalma ż-żejt tal-Griżma 

li għamluli fil-magħmudija 

kellu fwieħa ħelwa, 

agħmel li ħajti wkoll 

ikollha l-fwieħa 

tal-qawmien tiegħek! 

Attività ... 

Fi Ġw 20, 1-9 ġrat xi ħaġa tal-għaġeb! Il-ġebla li kienet tgħatti l-qabar, 

m’għadhiex hemm u l-qabar vojt! Ġesù qam! Rebaħ il-mewt! Il-ferħ 

ta’ dan il-jum jimla’ ’l-ħajjitna wkoll! Ġesù jridni rebbieħ fuq il-ħażen, 

fuq il-mewt, u jagħtini l-ħajja tiegħu! Hu jridi nqum miegħu, irid li ħajti 

tibda tfuħ bil-ferħ tal-qawmien, il-ferħ tar-rebħa fuq il-mewt! Minjaf 

xi fwieħa kien hemm meta qam Ġesù! Dik il-fwieħa għadna nsibuha 

meta nħobbu u nieħdu ħsieb lil ħaddieħor, inxommuha meta xi ħadd 

jagħmel xi ħaġa li turina li jħobbna... Dik il-fwieħa nistgħu nkunu aħna 

b’dak li nagħmlu, dak li ngħidu! 

Illum jum ta’ ferħ għal kulħadd! Il-fwieħa tal-qawmien tixtered mad-

dinja kollha! U aħna nistgħu nkunu dawk li niġru biex inwasslu din il-

fwieħa ta’ Kristu rxoxt lil kulħadd!  

… billi niftakru fil-MAGĦMUDIJA 

Mill-Kelma għal ħajjitna ... “Qalgħu l-Mulej mill-qabar, 
u ma nafux fejn qegħduh!” 

(Ġw 20,2) 

Għin lin-nisa jsibu lid-dixxipli biex 

jagħtuhom l-aħbar li Ġesù qam! 

Talba ... 

Wara li tgħammidna, dilkuna biż-ŻEJT TAL-GRIŻMA, żejt ifuħ ħafna. Huwa sinjal 

tal-preżenza tal-Ispirtu s-Santu. Jintuża fil-magħmudijiet u waqt l-ordinazzjoni tal-

qassisin. Il-fwieħa tal-ispirtu ta’ Ġesù takkumpanjana fil-mixja tal-fidi tagħna.  

Irrid nipprova ...  
... nfittex stejjer ta’ persuni madwari li 

għandhom il-fwieħa tal-qawmien ta’ Ġesù 

għax taw ħajjithom biex jgħinu u jħobbu lill-

oħrajn.  


