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Novena tal-Milied 2019 

Ġesù jiġi fid-dinja... permezz tiegħi 

Novena b’Tema Vokazzjonali 

 

 
 

Tema 

 

Fis-sena pastorali li qed tiffoka fuq il-vokazzjonijiet, matul din in-Novena jsiru riflessjonijiet fuq xi 

aspetti tal-vokazzjoni jew tad-dixxerniment. Dan isir (1) f’rabta mal-Vanġelu tal-ġurnata, u (2) bil-

għajnuna ta’ xi ħadd mill-protagonisti fil-ġrajja tal-Milied. 

 

 

Omelija 

 

In-Novena, minsuġa minn żmien liturġiku partikulari flimkien mal-pjetà popolari, tista’ tkun żmien 

ta’ grazzja għal kull nisrani, u mhux biss għat-tfal. Għaldaqstant, il-ħsieb ewlieni hu maħsub għall-

adulti. Madanakollu, f’dan is-sussidju jingħataw ukoll xi suġġerimenti biex l-istess suġġett jiġi trattat 

mat-tfal, per eżempju, fil-bidu tal-omelija. 

 

Bi qbil mat-tema ta’ din is-sena, jixraq li tingħata attenzjoni speċali lil żewġ katekoriji oħra ta’ insara: 

(1) l-adolexxenti u ż-żgħażagħ, li jinsabu fi żmien partikulari ta’ dixxerniment, u (2) lill-ġenituri li, 

flimkien man-nanniet, katekisti u adulti oħra, huma msejħa jedukaw lil uliedhom għal-libertà u għad-

dixxerniment tal-vokazzjoni tagħhom.  
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Il-Ħadd 15 ta’ Diċembru: l-ewwel jum tan-novena 

Minn dejjem fil-Qalb ta’ Alla 

Silta tal-Evanġelju: Mt 11, 2-11 

Persunaġġ: Alla 

Ħsieb: Fil-bidu tal-ktieb tal-profeta Ġeremija naqraw: “Qabel ma sawwartek fil-ġuf, għaraftek; qabel 

ma ħriġt minn ħdan ommok, ikkonsagrajtek” (Ġer 1,5). Alla kien minn dejjem, u sa minn dejjem 

ħaseb fija, ħabbni, u riedni (S 139,13). Għalih jien importanti, kull wieħed u waħda minna huwa 

importanti; bija u mingħajri mhux xorta. Hu ħalaqni, tani l-ħajja, sejjaħli fl-eżistenza, iridni ngħix: l-

ewwel vokazzjoni ta’ kull bniedem hija li jgħix. 

 Fil-Vanġelu ta’ dan il-Ħadd, Ġwanni l-Battista jistaqsi jekk Ġesù kienx il-Messija mistenni, jekk 

kienx hu li se jagħti l-milja tal-ħajja lid-dinja. Ġesù jwieġeb billi juri kif hu dejjem fittex li jagħti l-ħajja 

u l-ferħ lil min kien fqir u mejjet. Huwa hu li jimla l-qalb tagħna, huwa hu li jagħtina dak li qed 

nistennew. Hu ħalaqna għalih, u qalbna ma tistrieħx jekk mhux fih. 

Dan hu dak li Alla jagħmel miegħi: iħobbni bħalma missier iħobb lil uliedu – anzi ferm aħjar 

– hekk li l-ħajja tiegħi ssib il-milja tagħha jekk ngħixha f’relazzjoni miegħu, jekk ngħixha skont il-

proġett li hu għandu għalija. 

Christus Vivit: numri 114, 138, 248 

 

Punti għat-tfal: 

 Tiġi preżentata tarbija (reali jew ritratt) u jiġi applikat għaliha l-vers ta’ Ġer 1,5 

 Xi tfal jiġu mistiedna jgħidu d-data u s-sena tat-twelid tagħhom, biex imbagħad jingħad: 

ommok u missierek saru jafuk dakinhar, imma qabel dakinhar, Alla kien diġà jafek: qabel 

twelidt int, qabel twieldu n-nanniet tiegħek, qabel kien hawn il-kavallieri f’Malta... 

 Alla riedna ngħixu, Alla għandu pjan għal kull wieħed u waħda minna. Aħna mistiedna 

niskopru dan il-pjan bil-mod il-mod. Meta niskopruh u ngħixu ħajjitna id f’id ma’ Alla, 

aħna nkunu ferħanin. 

 

 

 Simbolu: tarbija tat-twelid 
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It-Tnejn 16 ta’ Diċembru: it-tieni jum tan-novena 

Jien Missjoni 

Silta tal-Evanġelju: Mt 21, 23-27 

Persunaġġ: Ġwanni l-Battista 

Ħsieb: Il-ħajja tiegħi – li, kif smajna fl-ewwel jum, hija rigal ta’ Alla – issib sens meta ssir rigal lill-

oħrajn. Il-vokazzjoni tiegħi hija l-mod kif ħajti ssir għotja lill-oħrajn, missjoni lejn l-oħrajn: fi kliem 

Papa Franġisku, jien missjoni. 

Ġwanni il-Battista, li jkellimna dwaru l-Vanġelu, għaraf il-missjoni tiegħu: li jħejji t-triq għall-

Mulej. Ġwanni wettaq din il-missjoni – billi mar fid-deżert, ixandar, jgħammed – u b’dan il-mod hu 

kien ta’ għajnuna għal ħaddieħor: għen lin-nies jitħejjew għall-miġja ta’ Ġesù. 

Kulħadd għandu missjoni. M’hemmx missjoni aħjar mill-oħra, sakemm kollha jwasslu lill-

oħrajn l-imħabba ta’ Alla. Kemm hu sabiħ jekk dak li nagħmel ma nagħmlux għalija biss, imma qabel 

kollox għall-ġid tal-oħrajn.   

Christus Vivit: numri 253-254, 257 

 

Punti għat-tfal: 

 It-tfal jirriflettu dwar il-mod kif Ġwanni l-Battista għex ħajtu: dak li għamel għamlu għall-

ġid tal-oħrajn. 

 Xi tfal jiġu mistiedna jgħidu x’jixtiequ jsiru la jikbru. Wara li numru minnhom ikunu qalu 

x’inhi l-ħolma tagħhom, jiġu ‘maħsuda’ b’mistoqsija oħra: ladarba ssir dak li tixtieq issir, 

kif se tkun ta’ ġid għall-oħrajn? 

 Jiġi mfisser il-għaliex inġabu diversi oġġetti marbuta mas-servizz: huwa l-qadi, l-għotja 

lill-oħrajn li tagħmilna ferħanin. Din hija r-rieda ta’ Alla għal kull bniedem. 

 

 

 Simbolu: oġġetti marbuta mas-servizz (eżempju: fardal) 
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It-Tlieta 17 ta’ Diċembru: it-tielet jum tan-novena 

Alla jridni nuża t-talenti tiegħi 

Silta tal-Evanġelju: Mt 1, 1-17 

Persunaġġ: il-Maġi 

Ħsieb: It-talenti tiegħi, flimkien mad-dmirijiet tiegħi, huma mod kif jien niskopri l-vokazzjoni tiegħi, 

jiġifieri – kif għedna fit-tieni jum – il-mod kif nista’ nkun offerta għall-oħrajn. Ladarba Alla jridni 

ferħan, dawk l-attivitajiet, talenti u dmirijiet li jwassluni għall-ferħ huma ħjiel ta’ dak li Alla jridni 

nkun. 

Fl-istorja tal-Milied naqraw kif xi għorrief, imsejħa maġi, u li kienu jistudjaw il-kwiekeb, 

indunaw li fis-smewwiet seħħet xi ħaġa mhux tas-soltu: kien hemm kewkba speċjali. Meta raw hekk, 

għarfu li kien twieled “is-sultan tal-Lhud” u telqu jfittxuh. Huma użaw it-talent li kellhom biex setgħu 

jiltaqgħu ma’ Ġesù. 

Alla ma jeqridx it-talenti tiegħi, anzi jridni nużahom skont il-pjan tiegħu: Abraham (li smajna 

bih fil-Vanġelu tal-lum) li xtaq ikun missier, ġie msejjaħ isir missier ta’ kotra kbira ta’ ġnus; David li 

kien ragħaj u difensur tal-merħla, ġie msejjaħ ikun sultan u difensur tal-poplu Lhudi; Pietru u sħabu 

li kienu sajjieda, ġew imsejħa jkunu sajjieda tal-bnedmin. Kull xewqa awtentika, kull talent huwa 

importanti f’għajnejn Alla. Għalhekk,m’għandix nibża’ nħaddem it-talenti li għandi. 

Christus Vivit: numri 170, 256, 285-286 

 

Punti għat-tfal: 

 Jiġi ppreżentat is-simbolu tal-lum biex jinbeda d-diskors dwar it-talenti: xi jfissru, liema 

talenti jħossu li għandhom it-tfal, eċċ. 

 Ilkoll għandna talenti differenti, hekk li t-talenti jagħmluni dak li jien. It-talenti ġejjin 

mingħand Alla, u jridni nużahom skont kif jurini hu, fil-vokazzjoni tiegħi. Tajjeb li nistaqsu 

kif nistgħu nużawhom għall-ġid tal-oħrajn (referenza għat-tieni jum). 

 M’għandniex nibżgħu niskopru u nuru aħna min aħna permezz tat-talenti tagħna. Anki 

d-dmirijiet tagħna jagħtuna ħafna għajnuna: minkejja li mhux dejjem nieħdu gost 

inqumu kmieni u nistudjaw, l-iskola tgħin biex jien nagħmel aħjar dak li naf nagħmel. 

 

 

 Simbolu: pinzell (jew oġġetti oħra li jindikaw it-talenti) 
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L-Erbgħa 18 ta’ Diċembru: ir-raba’ jum tan-novena 

Għażla importanti li titlob riflessjoni 

Silta tal-Evanġelju: Mt 1, 18-24 

Persunaġġ: Ġużeppi 

Ħsieb: Li nagħraf il-vokazzjoni tiegħi u niddeċiedi li ngħid “iva” lil Alla hija deċiżjoni importanti ħafna. 

Fost l-oħrajn, irrid nieħu l-ħin u ma ngħaġġilx: nieħu l-ħin biex nintebaħ dwar dak li nħoss, dak li 

jferraħni, dak li jbeżżagħni; nieħu l-ħin biex nisma’ u nagħraf il-leħen ta’ Alla; nieħu l-ħin biex nikber 

u nimmatura. 

Fil-Vanġelu tal-lum niltaqgħu ma’ Ġużeppi li kellu jieħu deċiżjoni importanti u diffiċli. Hu ma 

għaġġilx, tant li “kien għadu qiegħed jaħsibha,” u kien f’dak il-perjodu li kellmu Alla permezz tal-

anġlu fil-ħolm. (Interessanti li mbagħad, ladarba għaraf dak li kellu jagħmel, għaġġel iwettaq dak li 

ried Alla – imma dwar dan nitkellmu fit-tmien jum.) 

X’se nagħmel bil-ħajja tiegħi? Din hija deċiżjoni importanti, li titlob ħafna ħin, attenzjoni u 

serjetà. Mhux worth it naħli l-unika ħajja li għandi. Matul iż-żmien ta’ dixxerniment, in-nisrani jrid 

ifittex li jkollu kuntatt ma’ qalbu, imma wkoll kuntatt mal-Qalb ta’ Alla. 

Christus Vivit: numri 140, 279 

 

Punti għat-tfal: 

 Jiġi ppreżentat is-simbolu tal-lum: il-lampa tagħti d-dawl, biex inkunu nafu fejn mexjin u 

ma nweġġgħux. 

 Jintwera kif aħna l-ħin kollu nagħmlu għażliet, imma li uħud minnhom huma aktar 

importanti minn oħrajn, u allura jitolbu aktar ħin u ħsieb (u għajnuna: referenza għall-

ħames jum). 

 Il-każ speċifiku tal-ħbieb: waħda mill-għażliet importanti hija l-għażla tal-ħbieb. Fl-istess 

ħin, ħbieb tajbin jistgħu jgħinuna nagħmlu għażliet tajbin, waqt li oħrajn jistgħu jfixkluna. 

Tajjeb li l-għażliet tagħna nagħmluhom aħna, mhux inħallu lill-oħrajn jagħmluhom 

f’ismina jew nagħmluhom biex ningħoġbu mal-oħrajn. 

 

 

 Simbolu: lampa 
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Il-Ħamis 19 ta’ Diċembru: il-ħames jum tan-novena 

L-għajnuna ta’ min imexxini 

Silta tal-Evanġelju: Lq 1, 5-25 

Persunaġġ: Anġlu 

Ħsieb: Propju għaliex hija deċiżjoni importanti – kif ingħad fir-raba’ jum – tajjeb li fl-għażla tal-

vokazzjoni tiegħi nsib lil min jista’ jmexxini, jiggwidani u jimxi miegħi. 

Fl-Evanġelju tal-lum smajna kif anġlu mar ikellem lil Żakkarija biex jurih x’irid Alla minnu, 

imma Żakkarija ma emminx u ma semax mill-anġlu, hekk li għamel żmien ma jitkellimx. Anġlu huwa 

messaġġier ta’ Alla: permezz tiegħu Alla jgħinni nimxi fit-triq tiegħi. Fl-istorja tal-Milied, l-anġli huma 

importanti, imma anki fi stejjer oħra fil-Bibbja (Tobija, Ġesù fil-ġnien taż-żebbuġ, fis-sejba tal-qabar 

vojt ta’ Ġesù). 

Jien ukoll għandi bżonn ta’ messaġġiera ta’ Alla li jmexxuni. Dawn jistgħu jkunu il-ġenituri, 

in-nanniet, il-katakisti, jew xi saċerdot. Hu tajjeb li ma nieħux deċiżjonijiet importanti waħdi, imma 

wara li nkun ħadt parir mingħand nies għorrief f’dak li għandu x’jaqsam ma’ Alla. Min-naħa tagħhom, 

l-akkumpanjaturi għandhom jagħmlu dan is-servizz b’imħabba, u billi jfittxu li jkabbru – mhux ixekklu 

– il-libertà ta’ min jafda fihom. 

Christus Vivit: numri 246, 291-294 

 

Punti għat-tfal: 

 Jiġi muri u mfakkar l-irwol tal-anġli fl-istorja tal-Milied (u fl-istorja tas-salvazzjoni): huma 

jgħinu lil diversi nies jieħdu deċiżjonijiet tajbin.  

 Jiġi ppreżentat is-simbou tal-lum: Il-boxxla, bħall-anġlu, tagħti direzzjoni lil min irid jimxi 

bla ma jitlef it-triq. 

 Adulti li jgħinuna nsibu l-vokazzjoni tagħna, u li jgħinuna ma nitilfux it-triq, huma bħal 

anġli għalina. Meta ma nkunux nafu x’għandna nagħmlu, tajjeb li nistaqsu lilhom u 

nieħdu parir mingħandhom. Xi kultant hemm bżonn nobduhom anki meta ma nifhmux 

kollox: bħal Marija, Ġużeppi u r-rgħajja, u mhux bħal Żakkarija. 

 

 

 Simbolu: Kumpass/boxla 
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Il-Ġimgħa 20 ta’ Diċembru: is-sitt jum tan-novena 

Fiduċja f’Alla li jrid il-ferħ tiegħi 

Silta tal-Evanġelju: Lq 1, 26-28 

Persunaġġ: Marija 

Ħsieb: Il-vokazzjoni hija sejħa ta’ Alla li titlob tweġiba min-naħa tal-bniedem. Biex ikolli kuraġġ 

inwieġeb “iva” għar-rieda ta’ Alla, jien irid ikolli fiduċja sħiħa li Alla jrid il-ferħ tiegħi. Jekk jidħolli 

f’qalbi suspett dwar dan – suspett li jfesfisli x-xitan – jew nispiċċa ngħid “le” jew ngħid “iva” kontra 

qalbi (fi kliem Papa Franġisku, b’wiċċ ta’ funeral). 

Fil-Vanġelu tal-lum Marija tesprimi il-fiduċja tagħha f’Alla bit-tweġiba: “Ara, jiena l-qaddejja 

tal-Mulej: ħa jsir minni skont kelmtek.” Fi kliem ieħor, Marija, għax temmen li Alla qed jistedina għal 

xi ħaġa sabiħa (minkejja li diffiċli), tgħid li għandha seba’ mitt sena sa ma jseħħ fil-ħajja tagħha dak 

li għadu kif ħabbrilha Alla. 

Minn fejn tiġi din il-fiduċja f’Alla, din iċ-ċertezza li Alla ma jrid jeħodli xejn imma jagħtini 

kollox? Mis-smiegħ tal-Iskrittura Mqaddsa, fejn jidher kemm hu tajjeb Alla, speċjalment kif muri 

permezz ta’ Ġesù li ta ħajtu għalija. Imma din il-fiduċja nsibha wkoll meta nħoss li Alla hu salvatur 

tiegħi, u meta naċċetta relazzjoni awtentika miegħu fit-talb. 

Christus Vivit: numri 44, 118, 155 

 

Punti għat-tfal: 

 Tiġi ppreżentata Marija, bħala tfajla ferħana u mhux imdejqa; u bħala tfajla li ma tibżax 

minn Alla għax taf li jħobbha: “int sibt grazzja quddiem Alla.” 

 Jiġi ppreżentat is-simbolu tal-lum: Bħalma Marija semgħet dak li Alla qalilha, u hekk 

għamlet kuraġġ u afdatu; anki aħna nistgħu nisimgħu dak li jgħid Alla fl-Iskrittura, u naslu 

biex nafdawh. 

 Tista’ titħabbar b’mod espliċitu l-kerygma, li hi aħbar tajba, aħbar li tferraħ: Alla jafni u 

jħobbni ħafna dejjem (anki meta niżbalja), Ġesù miet għalija biex isalvani, Ġesù irxoxta 

u huwa ħaj u jinsab dejjem miegħi. 

 

 

 Simbolu: Bibbja 
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Is-Sibt 21 ta’ Diċembru: is-seba’ jum tan-novena 

Nilqa’ s-sorpriżi ta’ Alla 

Silta tal-Evanġelju: Mt 1, 18-24 / Lq 1, 39-45* 

Persunaġġ: Rgħajja 

Ħsieb: Meta nimxi wara Ġesù, meta nimxi t-triq tal-vokazzjoni-missjoni tiegħi, jien ma nistax inkun 

naf minn qabel, bid-dettalji kollha, ma’ xiex ser niltaqa’ fit-triq. Imma billi nafda f’Ġesù – bħalma 

ngħad fis-sitt jum – jien negħleb kull biża’ u jkolli ħila nilqa’ kull sorpriża b’qalb miftuħa. 

Kienet sorpriża għal Eliżabbetta li tilqa’ għandha lil omm il-Mulej: “minn fejn ġieni dan li omm 

il-Mulej tiegħi tiġi għandi?” Fil-ġrajja tal-Milied, ir-rgħajja wkoll jilqgħu sorpriża: waqt lejl bħal tas-

soltu, huma, li kienu nies foqra, imwarrba u meqjusa inqas minn ħaddieħor, isiru l-ewwel nies li 

jirċievu l-aħbar tat-twelid tal-Messija. Huma mhux biss ma gergrux talli tħarbtilhom il-pjan tal-lejla 

tagħhom, imma saħansitra ferħu, marru jaraw il-ġrajja, u reġgħu lura jfaħħru ’l Alla u jirrakkontaw 

ma’ kulħadd dak li kienu raw u semgħu. 

Fil-ħajja tiegħi niltaqa’ ma’ diversi sorpriżi li jistgħu jaħsduni, imma fihom nista’ niltaqa’ ma’ 

Alla. Hu għalhekk li fit-tfittxija tal-vokazzjoni u fl-għixien tagħha, jien għandi nilqa’ s-sorpriżi kollha 

bil-għaqal. 

Christus Vivit: numri 141-142 

 

Punti għat-tfal: 

 Jiġi ppreżentat is-simbolu marbut ma’ dan il-jum: rigal hu dejjem sorpriża. Jidher kif 

jidher minn barra (wrapping sabiħ jew ikrah), l-importanti huwa dak li ssib fuq ġewwa. 

Hu ‘normali’ li tirċievi rigal fil-Milied jew fil-birthday, imma hi sorpriża ikbar li wieħed 

jirċevih f’ġurnata kienet li kienet, jew mingħand xi ħadd li ma jafux. 

 Jiġi mfisser l-atteġġjament tar-rgħajja: dak il-lejl kellhom f’moħħhom jgħadduh jishru 

mal-merħla, imma ġrat xi ħaġa mhux tas-soltu. Huma ddeċidew li jilqgħu din is-sorpriża, 

u jwarrbu għall-ġenb il-proġetti tagħhom. Għax għamlu hekk, sabu lil Ġesù. 

 Hija sorpriża li Alla jkellem lill-foqra u lill-imwarba, hija sorpriża li Alla jitkellem bil-lejl, 

hija sorpriża li Alla jinsab f’tarbija mfisqija u mqegħda f’maxtura. 

 

 

 Simbolu: rigal 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

* Silta tal-Vanġelu tas-Sibt (filgħodu)  
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Il-Ħadd 22 ta’ Diċembru: it-tmien jum tan-novena 

Minkejja li fqir ngħid “iva” bla biża’ 

Silta tal-Evanġelju: Mt 1 18-24 

Persunaġġ: Sid l-għar 

Ħsieb: Kull vokazzjoni hija nobbli u sabiħa, kemm dik saċerdotali, dik ta’ ħajja kkonsagrata, u dik taż-

żwieġ. Imma jista’ jiġri li nibqa’ lura milli ngħid “iva” għal din is-sbuħija, għax meta nħares lejja nnifsi 

ninduna kemm jien dgħajjef, midneb u bla ħila ta’ xejn. 

 Fil-Vanġelu tal-lum, smajna lill-anġlu jgħid lil Ġużeppi biex ma jibżax quddiem il-missjoni kbira 

li kellu. Hekk kien qal ukoll lil Marija. Fl-istorja tal-Milied, aktar tard, kien hemm ukoll fqajjar ieħor 

li, minkejja li ma kellux minn fejn, xorta offra dak li kellu: is-sid tal-għar tal-annimali. Dan ir-raġel, 

mill-faqar tiegħu, għen lil dik il-familja fil-faqar tagħha, hekk li Ġesù twieled għandu u ħafna ltaqgħu 

miegħu fil-post li offrielu hu: imfisqi fil-maxtura. 

Bħal sid l-għar, x’ħin inħares lejja nnifsi, narani fqir u midneb; imma ma nibżax ngħid “iva” 

għax Alla jagħżel il-foqra u d-dgħajfin (1Kor 1,27). X’ħin inħares lejn ix-xkiel li nista’ niltaqa’ miegħu, 

nintebaħ li m’iniex kapaċi, imma ma nibżax ngħid “iva” għax bil-qawwa ta’ Alla jien niflaħ għal kollox 

(Fil 4,13). X’ħin inqis dak li ser nitlef u nħalli warajja nitnikket, imma ma nibżax ngħid “iva” għax Alla 

se jagħtini kollox (Fil 3,8). Kull vokazzjoni hija sabiħa jekk l-istess faqar tiegħi nħallih juri il-qawwa li 

jagħtini Alla (2Kor 4,7). 

Christus Vivit: numri 109, 120, 143, 158, 161 

  

Punti għat-tfal:  

 Jiġi rrakkuntat dak li għamel sid l-għar tal-annimali mal-familja ta’ Nażaret, skont it-

tradizzjoni u l-pjetà popolari: ma kellux post, ma kellux mezzi, imma mill-faqar tiegħu 

xorta għamel mod kif joffri post lil Ġesù. 

 Kollha kapaċi nagħmlu affarijiet sbieħ, imma ħadd mhu kapaċi f’kollox. Kulħadd għandu 

xi difett, xi dgħufija, xi ħaġa li ma jafx jagħmilha. Imma xorta Alla jagħżel lilna: fejn ma 

naslux aħna, ikompli hu. 

 F’rabta mas-simbolu tal-ġurnata, jingħad kif Alla ma jħarisx biss lejn il-ħila tagħna, imma 

l-aktar li jħares lejn il-qalb: kemm aħna ġenerużi, kemm aħna nħobbu lilu u lill-oħrajn, 

kemm hemm wisa’ għalih aktar milli għall-bravuri tagħna. Isir riferiment għal 1Sam 16,7. 

Alla ma jridx mingħandna affarijiet straordinarji, imma affarijiet ordinarji magħmulin 

b’imħabba straordinarja. 

 

 

 Simbolu: qalb 
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It-Tnejn 23 ta’ Diċembru: id-disa’ jum tan-novena 

Ġesù jiġi fid-dinja permezz tiegħi  

Silta tal-Evanġelju: Lq 1,57-66 

Persunaġġ: Ġesù 

Ħsieb: Matul din in-novena saret riflessjoni dwar il-ġmiel tas-sejħa ta’ Alla: Hu jixtieq ikollu relazzjoni 

miegħi, u jixtieq li permezz tiegħi jwassal l-imħabba tiegħu lil ħafna oħrajn. Ġesù jerġa’ jitwieled fid-

dinja kull darba li jien ngħix il-vokazzjoni tiegħi b’mod sħiħ. 

Kieku ried, Ġesù seta’ ġie fid-dinja bla għajnuna ta’ ħadd; imma għażel li jiġi fid-dinja permezz 

ta’ Marija, ta’ Ġużeppi, ta’ sid l-għar; għażel li dawn in-nies ikollhom l-għajnuna tal-anġli, tat-talenti 

tagħhom, tal-għaqal tagħhom biex setgħu jwassluh fid-dinja. 

Illum ukoll, Ġesù jrid iwassal l-imħabba u s-salvazzjoni tiegħu lill-bnedmin permezz tiegħi, 

permezz tagħna, permezz tal-Knisja. U dan jien nista’ nagħmlu b’mod li ma jista’ jagħmlu ħadd iktar, 

għax kull vokazzjoni hija unika u irrepetibbli – hemm bnedmin li jekk ma jisimgħux bl-imħabba ta’ 

Alla mingħandi, mhu se jisimgħu biha mingħand ħadd. 

Għalhekk, dan il-Milied nitolbu għall-vokazzjonijiet: nitolbu biex ikun hawn aktar sajjieda tal-

bnedmin, aktar xhieda tal-ferħ tal-Vanġelu, u aktar nies li jħobbu lil xulxin bħalma Kristu jħobb lill-

Knisja tiegħu. 

Christus Vivit: numri 36, 109, 153, 157, 162 

 

Punti għat-tfal: 

 Ġesù wasal biex jitwieled: hu d-dawl li jdawwal kull bniedem. L-ewwel u qabel kollox, 

jixtieq jitwieled fil-qalb tagħna, jixtieq jiġi għandna u jkun ħabib tagħna. Jekk niftħulu 

qalbna, dan ikun Milied ieħor sabiħ. 

 F’rabta mas-simbolu, jingħad kif Ġesù jixtieq jasal ukoll għand l-oħrjan permezz tiegħi. 

Kull darba li nagħmel dak li jrid hu, kull darba li nitkellem dwaru, kull darba li nurih (anki 

bit-tiżjin tal-Milied), jien inkun bħal fjamma żgħira li tagħti d-dawl lid-dinja: Ġesù jkun 

qed jiġi fid-dinja permezz tiegħi.  

 Jitfakkru t-temi ta’ ġranet oħra, b’mod speċjali: jien missjoni, it-talenti, il-fiducja, l-

għajnuna ta’ min imexxini u fuq kollox l-għajnuna ta’ Alla fid-dgħufija tiegħi. 

 

 

 Simbolu: xbieha ta’ Ġesù tarbija/xemgħa 


