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Waqfiet waqt mixja fi Presepju  

 

Novena Milied  

 

L-Ewwel Waqfa: Profezija ta’ Isaija – Emmanuel – Alla magħna. 

 

It-Tieni Waqfa:  Forn.     Dar il-Ħobz….Betlem…. l-Ewkaristija. 

 

It-Tielet Waqfa: L-għalqa tar-ragħajja – lesti għat-tnebbiħ tal-Mulej. 

 

Ir-Raba Waqfa: Il-bir…post il-mistrieħ għar-ragħajja u post il-ħajja għall-bdiewa. 

 

Il-Ħames Waqfa: Ħanut ta’ mastrudaxxa…valur tax-xogħol. 

 

Is-Sitt Waqfa: L-għar ta’ Betlem….mudlam u minsi imma magħżul mill-Mulej. 

 

Is-Seba’ Waqfa: Il-lukanda li ma kellhiex wisa’…id-dinja tal-lum. 

 

It-Tmin Waqfa: Ir-rigali…Ġesu jagħti lilna u aħna nagħtuh r-rigali tagħna wkoll. 

 

Id-Disa’ Waqfa: Il-kwiekeb…ħafna rawhom iżda l-Maġi biss sabu ħin jaqrawhom. 

 

L-Għaxar Waqfa: Issir waqt il-party tal-Milied. Turija ta’ ferħ u għaqda ta’ kommunita. 

 

Kull waqfa tibda b’kant ta’ carol, tkompli b’silta biblika akkompanjata minn xi segwenza ta’ film 

bibliku, isegwi l-qari mħejji għal kull waqfa, ikun hemm tkomplija tal-kant tal-carol li bdejna biha u 

nispiċċaw b’talba. 
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L-Ewwel Waqfa:  Il-Bibbja…X’Qalu l-Profeti: 

 

 

Kant ta’ carol: Noel Noel 

 

Ġa kien wasal iż-żmien 

li jitwettqu l-wegħdiet 

u kulħadd kien jistenna 

il-jum tal-Milied. 

 

Alla wiegħed Feddej 

li s-serp jisħaq bl-għarqub 

met’Adam ġewwa l-Eden 

tebbagħna bid-dnub. 

 

Noel, Noel, Noel, Noel, 

twieled ir-re ta’ Israel. 

 

 

Qari mill-Ktieb ta’ Isaija Profeta: Kap 7, vrus 10-14 

 

Il-Mulej issokta jkellem lil Aħaż u jgħidlu: 

“Itlob sinjal għalik mingħand il-Mulej, Alla tiegħek, f’qiegħ l-art jew fl-għoli tas-smewwiet.” 

  

U Aħaż wieġeb: 

“Ma nitlobx: ma rridx nittanta lill-Mulej.” 

 

U l-profeta wieġeb: 

“Isimgħu, mela, dar David: m’hux 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.” 
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Qari ta’ ħsieb relatat mal-waqfa:  

 

Il-mixja tagħna f’dan il-presepju ħaj teħodna ħafna snin qabel twettqet il-ġrajja tal-ewwel Milied. 

 

Il-profeti kienu jafuha sew l-istorja li hemm irrakkontata fil-Ġenesi. Kienu jafu kemm kienu kuntenti Adam u 

Eva fil-Ġenna tal-art. Iżda x-xitan qarraq bihom. Kienu dgħajfa quddiem it-tentazzjoni. Żbaljaw.  

Iżda l-Mulej ħafrilhom u wegħedhom li għad jibagħtilhom Salvatur li jerġa’ jħabbeb il-bniedem ma’ Alla,  

il-Kreatur u Sid tiegħu. 

 

U l-profeti kienu kollha xewqana li jħabbru dettalji dwar din l-istorja tas-salvazzjoni li tant kienet timla b’tama 

u b’ferħ lil dawk li kienu jisimgħuhom.  U fost il-profeti li żvela ħafna dwar din il-ġrajja tal-fidwa hemm Isaija 

li qal lill-ġenerazzjonijiet ta’ żmienu u ta’ warajh…. 

 

 Ara x-xebba titqal u jkollha iben u jsemmuh Emmanuel li jfisser Alla magħna. 

   

Din it-taħbira baqgħet f’mohh u f’qalb il-poplu Lhudi li għaddieha lil uliedu għal bosta ġenerazzjonijiet.  

 

Sakemm jum wieħed, fir-raħal ċkejken u aktarx minsi ta’ Nażaret fil-Galilea, tfajla twajba jisimha Marija 

semgħet lill-Anġlu jħabbrilha: 

 

 Is-sliem għalik ja mimlija bil-grazzja. Il-Mulej miegħek. 

 

Tħawdet Marija f’qalbha iżda l-anġlu għamlilha l-kuraġġ: 

 

 La tibzax Marija għax sibt grazzja għand Alla. Ara int sa titqal u jkollok iben u ssemmih Ġesu.  

Dan ikun kbir u jissemma Bin l-Ogħla u jagħtih il-Mulej, Alla it-tron ta’ David missieru. U jsaltan 

fuq dar Ġakob għal dejjem u saltnatu ma jkollhiex tmiem. 

 

U Marija wieġbet:   

 

Ikun minni skont kelmtek. 

 

It-taħbira tal-profeta twettqet. Ix-xebba li semma’ Isaija mijiet ta’ snin qabel kienet Marija u binha kien 

Ġesu`… l-Emmanuel… li tiegħu aħna kull Diċembru nagħmlu l-festa ta’ twelidu.  
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Kant ta’ carol: Noel, Noel 

 

Bħal Iżakk kien offrut, 

daqs Ġużeppi mibjugħ, 

bħal Mose’ mill-eżilju 

ġie jsalva kull ruħ. 

 

U Danjeli b’ferħ kbir  

kien ħabbrilna il-jum. 

Iżaija, “Imnissel 

minn David ikun”. 

 

Noel, Noel, Noel, Noel, 

twieled ir-re ta’ Israel. 

 

 

Talba: 

  

 Mulej kabbar fija l-fidi fil-kelma tiegħek li llum jew għada titwettaq kif tkun ħabbartha int. Għax int 

għidtilna meta kont fostna: Is-smewwiet u l-art jgħaddu imma kliemi ma jgħaddix. U meta nemmen  

bil-verita fi kliemek ħajti tinbidel għax nibda nagħti każ iżjed x’tgħid int milli dak li tipprova tbellagħli  

d-dinja ta’ madwari. 
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It-Tieni Waqfa: Dar il-Ħobz 

 

 

Kant ta’ carol: Ninġabru Nsara 

 

Ninġabru, insara, 

bl-akbar ferħ u ħeġġa 

ħa mmorru, imorru 

sa Betlehem. 

Hemm Iben Alla 

f’għar naraw imwieled. 

 

Ninxteħtu fl-art bil-qima 

ninxteħtu fl-art bil-qima 

ninxteħtu fl-art bil-qima nadurawh. 

 

 

Qari mill-Vanġelu skont San Luqa: Kap 2, vrus 1-7 

 

F’dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment 

li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. Ġużeppi 

wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta’ Nażaret, u tela’ l-Lhudija, fil-belt ta’ David jisimha Betlehem - għax hu 

kien mid-dar u l-familja ta’ David - biex jinkiteb flimkien ma’ Marija l-għarusa tiegħu, li kienet tqila. Ġara li, 

meta kienu hemm, Marija għalqilha ż-żmien biex teħles, u wildet l-ewwel iben tagħha, fisqietu u medditu 

f’maxtura, għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. 

 

 

Qari ta’ ħsieb relatat mal-waqfa:  

 

Għaliex daħħalna l-forn fil-ġrajja tal-Milied?  Għax il-forn u Betlem huma marbuta sew ma’ xulxin.  

Ejja nisimgħu kif. 

 

Minn meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Marija li kellha ssir omm il-Messija, bdiet tinħadem il-bizzilla  

tal-Mulej. Riedet titwettaq it-taħbira tal-profeta Mikea li kien ħabbar minn mijiet ta’ snin qabel: 
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 Betlem, Betlem art ta’ Ġuda m’intix l-iżgħar fost il-bliet ta’ Ġuda għax fik għad jitwieled  

il-Feddej. 

 

U l-Mulej inqeda bl-Imperatur Awgustu Ċesare li ried ikun jaf kemm huma l-miljuni ta’ nies li kienu jagħmlu 

parti minn dan l-imperu li bħalu fl-istorja qatt ma kien issawwar.  Kien għalhekk li nieda ċensiment ħalli 

qawwet l-imperu tidher u tinħass mad-dinja kollha ta’ dak iż-żmien. 

 

L-aħbar waslet wkoll fil-Palestina. Hawn l-ordni kienet li kulħadd kellu jinkiteb fil-belt ta’ familtu. U għalhekk 

Ġużeppi, peress li kien mir-razza ta’ David kellu jieħu lil martu fil-belt ta’ dan is-sultan…  Betlem.  Il-bizzilla 

tal-Mulej qed tissawwar ftit ftit… biċċa biċċa. 

 

Ma kienx faċli għal Marija li titlaq minn Nażaret, raħal fil-Galilea biex tmur Betlem, belt ċkejkna fil-Ġudea. 

Vjaġġ ta’ għexieren ta’ kilometri.  Iżda ma kellhomx għażla. L-ordni tal-Imperatur ma kinitx tagħmel 

eċċezzjonijiet. 

 

U f’Betlem Marija tat lid-dinja s-Salvatur… il-Feddej… it-tarbija li tant kienet ilha mixtieqa… il-Messija.  

U din it-tarbija twieldet fir-raħal li t-tifsira ta’ ismu hi dar il-ħobż.  Hekku r-rabta bejn l-forn u Betlem.  

Mur għidilhom lill-Betlemiti li dan Ġesu kellu xi darba jsir il-Ħobż tal-ħajja.  

 

 Min jiekol Ġismi u jixrob Demmi jkollu l-ħajja ta’ dejjem. 

 

Betlem tassew saret Dar il-Ħobż.  Xhieda dejjiema tal-Ewkaristija. 

 

 

Kant ta’ carol: Ninġabru Nsara 

 

Lil Alla minn Alla,  

Dawl mid-dawl ta’ dejjem 

ġiebet ix-xbejba 

ta’ Nazaret 

Dak tassew Alla, 

Sid tal-art u s-sema. 
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Ninxteħtu fl-art bil-qima 

ninxteħtu fl-art bil-qima 

ninxteħtu fl-art bil-qima nadurawh. 

 

Ir-ragħajja ferħana 

lejn l-għar marru jiġru, 

igħannu u jġorru 

ir-rigali. 

Magħhom ningħaqdu, noffru l-qlub tagħna. 

 

Ninxteħtu fl-art bil-qima 

ninxteħtu fl-art bil-qima 

ninxteħtu fl-art bil-qima nadurawh. 

 

 

Talba:   

 

Mulej int ġejt fid-dinja imma ridt tibqa’ magħna għal dejjem permezz tas-sagrament tal-Ewkaristija.  

Nissel fija qima, rispett u mħabba lejn dan is-Sagrament li hu turija tal-imħabba kbira tiegħek lejna.  

Għinni Mulej biex nagħmel ħilti kollha biex naċċetta l-istedina tiegħek għat-tifkira ħajja tal-aħħar ikla 

tiegħek mal-appostli…il-Quddiesa. 
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It-Tielet Waqfa: L-Għalqa tar-Ragħajja. 

 

 

Kant ta’ carol: Qed jinfirex mal-widien 

 

Qed jinfirex mal-widien 

leħen l-anġli tas-smewwiet 

għanja ħelwa raħan ta’ ferħ 

qiegħda tfawwar qalb l-għoljiet. 

 

Gloria in excelsis Deo 

Gloria in excelsis Deo. 

 

 

Qari mill-Vanġelu skont San Luqa: Kap 2, vrus 8-14 

 

F’dawk l-inħawi kien hemm xi ragħajja fir-raba’, għassa mal-merħla tagħhom billejl. U dehrilhom anġlu  

tal-Mulej, il-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom, u qabadhom biża’ kbir. Iżda l-anġlu qalilhom: “Tibżgħux, 

għax araw, qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum, fil-belt ta’ David, 

twildilkom Salvatur, li hu l-Messija, il-Mulej. U bħala sinjal ikollkom dan; issibu tarbija mfisqija u mimduda 

f’maxtura.” F’daqqa waħda ngħaqdu ma’ l-anġlu għadd kbir ta’ qtajja’ tas-sema, ifaħħru lil Alla u jgħidu: 

  

“Glorja lil Alla fl-ogħla tas-smewwiet, 

 u sliem fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu!” 

 

 

Qari ta’ ħsieb relatat mal-waqfa:  

 

Ir-ragħajja kienu nies imwarrba mill-elite tas-soċjeta Lhudija.  Anke fis-sinagogi l-kbarat ma kinux jieħdu gost 

li jkunu qrib dawn in-nies. Għax ir-ragħajja kienu jġorru magħhom ir-riħa tal-merħla.  

 

Għalhekk niskantaw meta naqraw ir-rakkont fil-Vanġelu ta’ San Luqa li fih nisimgħu kif il-Mulej, minn tant 

nies għorrief u għonja, għażel proprju ftit ragħajja li kienu jieħdu ħsieb il-merħliet tagħhom fl-akwati ta’ 

Betlem biex iħabbar twelid Ibnu. 
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La tibżgħux għax ara sa nħabbrilkom ferħ kbir li jkun għall-poplu kollu.    

Tweldilkom illum fil-belt ta’ David, Ħellies li hu l-Messija l-Mulej. 

 

Ir-Ragħajja setgħu ġabu salt skużi għaliex ma setgħux jilqgħu l-istedina.  Kif setgħu jħallu l-annimali 

weħidhom? Kien hemm tant ilpup lesti li jiżbranaw il-merħliet tagħhom. U kif ser isibu din it-tarbija f’dik id-

dalma?  U jekk isibuha x’ser jgħidulha? 

 

Iżda r-ragħajja warrbu l-iskużi u b’ħeġġa qaddisa telqu lejn il-qalba ta’ Betlem biex jaraw din it-tarbija speċjali. 

Ix-xenqa f’qalbhom li jkunu qrib dan il-wild qaddis li huma u missirijiethom kien ilhom tant jistennew, 

nessiethom kull ħsieb ieħor. Laqgħu l-istedina u ma ddispjaċihomx. Kienet esperjenza li żgur baqgħu jiftakru 

għomorhom kollu. 

 

Din l-istedina Ġesu jagħmilha llum wkoll. Jistedinna naqsmu miegħu ferħ il-ħajja. U jixtieqna wkoll nduru 

lejh meta l-ħajja ddewwaqna d-dieqa tagħha. Qalilna: 

 

Ejjew għandi intom imtaqqlin u mgħobbijin u jien inserraħkom. 

 

Jalla bħar-ragħajja nkunu dejjem lesti ngħidu “iva” biex aħna bħar-ragħajja ngħaddu wkoll minn esperjenzi 

sbieħ spiritwali li jibqgħu f’qalbna u f’moħħna għal dejjem. 

 

 

Kant ta’ carol: Qed jinfirex mal-widien 

 

Ħallu l-għorfa, tajru n-ngħas, 

Ragħajja nġabru għall-aħbar; 

Aħbar tajba riesqa ’l hawn 

kollha ferħ, bla qatra mrar. 

 

Gloria in excelsis Deo 

Gloria in excelsis Deo. 
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Fostkom twieled il-Mulej, 

Is-Sultan tas-sema u l-art; 

Twieled f’għar Sid il-ħolqien 

Fuq ftit tiben f’lejl ta’ bard. 

 

Gloria in excelsis Deo 

Gloria in excelsis Deo. 

 

 

 

Talba: 

 

Mulej għinni biex bħar-ragħajja nilqa’ dejjem l-istedina tiegħek. Nista’ nġib ħafna skużi biex din 

nwarrabha u nilgħabha qisu ma smajthiex iżda fil-fond ta’ qalbi nerġa’ nisma’ s-sejħa li tagħmilli  għax 

tħobbni. Sejħa għall-Quddiesa, sejħa għal-lezzjoni tad-duttrina, sejħa għal xi vokazjoni, sejħa biex noffri 

xi ftit għajnuna lil min hu fil-bżonn. Għinni biex inkun nista’ ngħid “iva” bħalma qalu r-ragħajja. 
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Ir-Raba’ Waqfa – Il-Bir 

 

 

Kant ta’ carol: F’lejl ta’ Xitwa 
 

F’lejl ta’ xitwa ġewwa Betlem,  

f’kesħa kbira,  f’għar miftuħ 

Daħlet Omm u wildet Iben  

qalb il-bhejjem li saħħnuh. 

Din l-omm fqajra hi Marija  

u Ġesu’ dik it-tarbija. 

 

 

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann: Kap 4, vrus 4-15 

 

Ġie f’belt tas-Samarija, jisimha Sikar, qrib il-biċċa art li Ġakobb kien ta lil ibnu Ġużeppi, fejn kien  

hemm ukoll il-bir ta’ Ġakobb. Kien għall-ħabta tas-sitt siegħa, u Ġesù, għajjien kif kien mill-mixi,  

qagħad bilqiegħda ħdejn il-bir. U ġiet mara mis-Samarija timla l-ilma. “Agħtini nixrob,” qalilha Ġesù.  

Id-dixxipli tiegħu kienu marru l-belt jixtru x’jieklu. Il-mara mis-Samarija qaltlu: “Kif! Inti Lhudi  

u titlob lili, Samaritana, biex nagħtik tixrob?” Qaltlu hekk għax il-Lhud ma jitħalltux mas-Samaritani. 

Ġesù weġibha: “Kieku kont taf id-don ta’ Alla u min hu dak li qiegħed jgħidlek, ‘Agħtini nixrob,’  

kieku int kont titolbu, u hu kien jagħtik ilma ħaj.” Qaltlu l-mara: “Sinjur, mnejn se ġġib l-ilma ħaj  

jekk anqas biex timla ma għandek u l-bir huwa fond? Jaqaw int aqwa minn missierna Ġakobb li tana  

dan il-bir, li minnu xorob hu u wliedu u l-imrieħel tiegħu?” Weġibha Ġesù: “Kull min jixrob minn  

dan l-ilma jerġa’ jagħtih l-għatx; imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bil-għatx.  

L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn ta’ l-ilma li jwassal sal-ħajja ta’ dejjem.” Qaltlu l-mara: “Agħtini dan l-

ilma, Sinjur, biex ma jaqbadnix l-għatx, u anqas ma noqgħod ġejja u sejra hawn nimla l-ilma.” 

 

 

Qari ta’ ħsieb relatat mal-waqfa:  

 

F’ambjent tar-ragħajja u l-bdiewa l-bir għandu importanza kbira.  Għall-bidwi l-bir hu l-ħajja tal-prodotti li 

jkollu fl-għelieqi. Għar-ragħaj il-bir hu l-ħajja tal-merħla.   

 



Waqtiet waqt mixja fi Presepju  12 

 

Il-bir ifakkarna wkoll f’episodju sabiħ tal-Vanġelu meta Ġesu kien jistrieħ ħdejn il-ħorza ta’ bir fl-akwati ta’ 

Sikem u hemm ġiet timla l-ilma mara mis-Samarija. Meta Ġesu talabha jixrob u din ċaħditlu, qallha: 

 

 Kieku taf min qed jitolbok tagħtih jixrob kieku kont titolbu int u kien jagħtik ilma ħaj. 

 

U kompla jfissrilha 

 

Kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa’ jieħdu l-għatx, imma min jixrob mill-ilma li nagħti jien  ma 

jieħdu għatx qatt għax isir fih għajn li tnixxi sal-ħajja ta’ dejjem. 

 

Iżda l-bir joffri wkoll sinifikat simboliku għalina li nemmnu.  L-ilma jfisser tisfija li aħna nirċievu permezz 

tas-Sagramenti tal-Magħmudija u l-Qrar. Bħalma l-ilma jnaddaf hekk dawn is-Sagramenti jerġgħu jagħmlu lil 

ruħna ġawhra sabiħa kif tahielna l-Mulej qabel iddakkarna bid-dnub. 

 

Ejja nitolbu lill-Mulej idewwaqna l-ilma ħaj li tkellem dwaru fid-diskursata li kellu mas-Samaritana. Nafu li 

dan l-ilma nsibuh fit-tagħlim li hu ġabilna. Niftakru li nistgħu nixxenqu għal ħafna ħwejjeġ iżda ebda ħaġa 

maħluqa ma tista’ tissodisfana għax  

  

           Qalbna maħluqa għall-Mulej u hu biss il-Mulej li kapaċi jimlieha.  

 

 

Kant ta’ carol: F’lejl ta’ Xitwa 
 

Huwa ġie mis-sema fostna:  

Ħalla l-kobor, ħalla l-ġid, 

Għex fil-faqar, fit-tbatija; 

Ried jinħeba l-aqwa Sid. 

Qalb il-foqra u l-imsejknin,  

magħhom kien Ġesu’ Ħanin. 

 

Bħalna beka, bħana feraħ 

Waqt li għex fost il-bnedmin. 

Mat-triqat fejjaq u għallem, 

Il-ħabib tal-maħqurin. 

Ħajtu kollha fit-tiġrib, 

F’mewtu wkoll fuq is-salib. 
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Talba: 

 

Mulej nissel fija ħafna ħeġġa biex nagħmel dak li għamlet is-Sammaritana. Hi wasslet l-aħbar 

 it-tajba tiegħek lil dawk li magħhom iltaqgħet u frott din il-ħidma bosta Sammaritani ġew u semgħu  

l-messaġġ tiegħek. Jien bħalha għandi nħoss id-dmir li nwassal il-messaġġ tiegħek lil dawk li magħhom 

niltaqa’ fil-ħajja. 
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Il-Ħames Waqfa:   Ħanut ta’ Mastrudaxxa 

 

 

Kant ta’ carol: Ħallejt o Alla sema 
 

Ħallejt, O Alla, is-sema  

biex tgħix fost il-bnedmin 

Sirt bniedem wieħed minna  

biex tifdi lill-ħatjin.  (x2) 

 

O Bambin ċkejken, ħelwa tarbija,  

ejja eħlisna mill-għajb tal-ħtija. 

O Alla ta’ ħniena! 

Minn kemm tbatija għaddejt  

minħabba dawk li fdejt.  (x2) 

 

 

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew: Kap13, vrus 53-58. 

 

Meta mbagħad Ġesù temm dawn il-parabboli, telaq minn hemm u mar lejn pajjiżu. Beda jgħallem  

lin-nies fis-sinagoga tagħhom, u huma baqgħu mistagħġba hekk li bdew jgħidu: “Mnejn ġieb dan l-għerf  

u din il-qawwa ta’ l-għaġeb? Dan m’huwiex bin il-mastrudaxxa? Ommu m’hijiex dik li jisimha Marija,  

u ħutu Ġakbu u Ġużeppi u Xmun u Ġuda? U ħutu l-bniet m’humiex kollha magħna? Mnejn ġieh dan kollu?” 

U tfixklu minħabba fih. Imma Ġesù qalilhom: “Ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f’pajjiżu u daru stess.” 

U hemmhekk ma għamilx ħafna mirakli minħabba n-nuqqas ta’ fidi tagħhom. 

 

 

Qari ta’ ħsieb relatat mal-waqfa:  

 

F’din il-mixja tagħna ħloqna wkoll ħanut tax-xogħol. Għażilna s-sengħa ta’ mastrudaxxa għax il-Missier Etern 

għażel proprju raġel twajjeb li kien iħawtel f’din is-sengħa biex jipprovdi dak li kien neċessarju għal Ibnu  

l-għażiż. 
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Iżda xtaqna li f’dan il-ħanut tax-xogħol naraw kull forma ta’ ħidma li aħna nagħmlu biex naqilgħu l-ħobżna 

tagħna ta’ kuljum. Ridna li nwasslu l-messagg li x-xogħol hu talba jekk kapaċi naċċettaw it-tbatija kollha 

marbuta miegħu u noffruha lill-Mulej bħala għotja…. sagrifiċċju modern. 

 

Għax kien hemm żmien fl-istorja meta s-sinjuri u l-għorrief kienu jħarsu lejn ix-xogħol bħala xi ħaġa 

degradanti. Li twaqqgħek fil-baxx.  Tumiljak. Tagħmlek qisek ilsir. 

 

Mhux hekk il-Vanġelu. Ġesu meta ġie biex jagħżel l-appostli mar fil-postijiet tax-xogħol tagħhom. Min kien 

jistad, min kien jiġbed ix-xbiek, min kien jikteb u jgħodd. Ġesu qaddes ix-xogħol għax fl-aħħar mill-aħħar hu 

stess qatta’ l-ewwel 30 sena ta’ ħajtu proprju f’ambjent tax-xogħol… f’ħanut ta’ mastrudaxxa. 

 

Anke aħna bħala studenti għandna l-post tagħna tax-xogħol. L-iskola hi l-ħanut tax-xogħol tagħna. Ejja nħarsu 

lejn kull xorta ta’ ħidma bħala okkazjoni ta’ qdusija. U noffru kull forma ta’ tbatija marbuta  

mal-ħidma tagħna bħala att ta’ sagrifiċċju…. il-ġarr tas-salib tagħna. Għax għad li aħna żgħar, irridu wkoll 

inġorru s-salib tagħna. Is-salib tal-iskola u tal-istudju u dak kollu marbut magħhom.  Salib il-ħajja li Ġesu 

ġarru qabilna. Imma tiegħu kien ferm itqal minn tagħna. U ġarru bla tgergir għax kien iħobbna.   

 

 

Kant ta’ carol: Ħallejt o Alla sema 
 

Lemħuk u triegħdu l-kwiekeb 

Xħin rawk tarbija f’għar 

Imqiegħda fuq ftit tiben 

Bħall-ifqar fost il-fqar.  (x2) 

 

W iddew bil-qawwa biex bl-isbaħ dija 

Juru ħlewwietek ’l Ommok Marija 

O! Magħha ħallina f’dirgħajna inbennuk 

Ma’ qalbna jħaddnuk.  (x2) 

 

 

Talba: 

 

Mulej għallimni nħares lejn il-ħidma tiegħi ta’ student bħala okkażjoni ta’qdusija. Biżżejjed jekk fil-bidu 

ta’ jum ieħor ta’ taħbit u studju ngħid anke f’qiegħ qalbi s-sentenza qasira: 

“Mulej aċċetta ħidmieti bħala student qisha kienet talba mimlija kliem sabiħ.” 
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Is-Sitt Waqfa:  L-Għar ta’ Betlem: 

 

 

Kant ta’ carol: Fuq Tiben f’Maxtura 
 

Fuq tiben f’maxtura, fost bhejjem ġo għar, 

Imgeżwra fi bċejjeċ ta’ ħrieqi wisq fqar, 

Hemm ċkejkna tarbija, ta’ ħlewwa bla qies, 

Ta’ ħlewwa tas-sema li tgħaxxaq in-nies. 

 

 

Qari mill-Vanġelu skont San Luqa: Kap 2, vrus 1-7 

 

F’dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel  

ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. 

Ġużeppi wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta’ Nazaret, u tela’ l-Lhudija, fil-belt ta’ David jisimha Betlehem - 

għax hu kien mid-dar u l-familja ta’ David - biex jinkiteb flimkien ma’ Marija l-għarusa tiegħu, li kienet tqila. 

Ġara li, meta kienu hemm, Marija għalqilha ż-żmien biex teħles, u wildet l-ewwel iben tagħha,  

fisqietu u medditu f’maxtura, għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. 

 

 

Qari ta’ ħsieb relatat mal-waqfa:  

 

Betlem miżgħuda bl-għerien.  Uħud minnhom kienu estensjoni tad-djar. Aktarx li kien f’wieħed minn dawn 

l-għerien li Marija u Ġużeppi ttieħdu biex iqattgħu l-lejl hemm.  Ma kienx possibli li mara li kienet waslet  

fl-aħħar mumenti tat-tqala titħalla fost miġemgħa ta’ nies li kienu ġew fil-belt biex jinkitbu fiċ-ċensiment.  

Koppja li qed tistenna tarbija kellha bżonn ambjent kwiet u mwarrab ftit mill-għajnejn għarriexa tan-nies. 

 

U kien proprju hawn… go għar mudlam… f’nofs ta’ lejl, li twieled il-Feddej li kien ilu mistenni mijiet ta’ snin. 

Twelid li ħasad il-klassi tal-għorrief li kienu sikwit jitkellmu dwar din il-miġja tal-Messija. Ħasadhom għax 

huma qatt ma basru li t-twelid ta’ din it-tarbija speċjali kellu jsir f’dak l-ambjent li fih kienu jgħixu  

l-annimali. 

 

Meta ħarġet l-aħbar tat-twelid tat-tarbija l-għorrief ma niżlux fl-għar. Għaliex kellhom jieħdu dan l-inkarigu? 

Qalu bejnhom u bejn ruhhom: “Minn għar tal-annimali x’tistenna?” Ir-ragħajja ma qagħdux jiddubitaw…  
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ma qagħdux jargumentaw u jippontifikaw. Minflok għażlu li jemmnu b’sempliċita` tat-tfal. U l-Mulej 

berikhom għax kienu huma l-ewwel nies li raw għall-ewwel darba lill-Messija li kien ilu tant mixtieq. 

 

U kull min emmen u mar jagħti titwila mtela b’hena smewwija. 

 

 Paċi fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba. 

 

L-istedina tal-Mulej tasal għandna wkoll. Aħna wkoll nistgħu nġibu ħafna skużi. Jalla nwarrbu l-iskużi u 

naċċettaw l-istedina biex anke aħna ngawdu minn din il-paċi li ġabilna l-Mulej bi twelidu fl-għar ta’ Betlem. 

 

 

Kant ta’ carol: Fuq Tiben f’Maxtura 
 

Min ġiegħlek tarbija, titwieled hawnhekk 

Biex tibda minn issa tinħaqar daqshekk? 

Kif ebda qalb waħda ma nstabet li tħenn 

Biex f’rokna ta’ kmajra toffrilek ftit kenn? 

 

O! Ejja f’din qalbi, hawn ġew ħa tistrieħ 

Ha tisħon mir-reżħa u tinsa l-uġigħ 

Din qalbi wisq tħobbok, o ħelu Bambin 

Wisq tħobbok u tgħożżok, bik mgħaxxqa kull ħin. 

 

 

Talba: 

 

Mulej għallimni li kull meta nattendi għall-Quddiesa nkun qisni qed ningħaqad mar-ragħajja. 

Huma daħlu fil-għar u sabuk hemm. Jien nidħol fil-knisja u nsibek ukoll permezz tal-Quddiesa…  

l-ewwel fil-qari tal-kelma tal-Mulej u mbagħad fil-parteċipazzjoni fil-mejda tiegħek tal-Ewkaristija. 
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Is-Seba’ Waqfa – Il-Lukanda 

 

 

Kant ta’ carol: O Ġesu Ħelwa Tarbija 
 

O Ġesù ħelwa tarbija 

Ejja twieled ġewwa fija 

Ġesù tfajjel, frott l-imħabba 

Twieled f’qalbi, miegħi trabba. 

 

O Re ħelu tal-imħabba 

Il-qalb tiegħi bik tixxabba 

Ejja, o Alla, Feddej tiegħi 

Istrieħ f’qalbi, oqgħod miegħi. 

 

O Ġesù ħelwa tarbija 

Ejja twieled ġewwa fija 

Ġesù tfajjel, frott l-imħabba 

Twieled f’qalbi, miegħi trabba. 

 

Ġesù ħelu, kemm inħobbok 

Bl-akbar għożża qalbi żżommok 

Il-qalb tiegħi ħeġġiġhieli 

Ħudha kollha, qaddishieli. 

 

O Ġesù ħelwa tarbija 

Ejja twieled ġewwa fija 

Ġesù tfajjel, frott l-imħabba 

Twieled f’qalbi, miegħi trabba. 
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Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann: Kap 1, vrus 9-13 

 

Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixhed għad-dawl, dak id-dawl veru, li jdawwal kull bniedem, huwa 

u ġej fid-dinja. Kien fid-dinja, u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma għarfitux. Ġie f’daru, u niesu  

ma laqgħuhx. 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. 

 

 

Qari ta’ ħsieb relatat mal-waqfa:  

 

Meta ħarġet il-ġrajja li tarbija speċjali kienet twieldet f’għar tal-annimali, is-sidien tal-lukandi ftakruha  

dik il-koppja.  Kienu ġew iħabbtu biebhom biex forsi jsibu kenn fil-proprjieta` tagħhom.  Id-dehra ta’  

mara tistenna tarbija aktarx li daħlithom fi problema. Fejn ser iżommuha din il-koppja? Kien impenn żejjed  

u diffiċli u l-aħjar soluzzjoni kienet li bil-pulit jgħidulhom li huma mimlijin. 

 

Ma fadlilniex wisa’. Jiddispjaċini. 

 

 Il-lukandiera kienu tilfu l-isbaħ okkażżjoni ta’ ħajjithom. Kellhom wara biebhom l-iktar persunaġġi 

importanti fl-istorja tas-salvazzjoni u flok laqgħuhom bil-qima u r-rispett li kien jistħoqilhom,  

għalqulhom il-bieb tal-lukanda tagħhom. Il-Vanġelu jgħidilna ċar li meta din it-tarbija speċjali  

   

Ġiet f’darha ... niesha ma laqgħuhiex. 

 

Kultant fil-ħajja l-bniedem jagħlaq biebu quddiem il-bżonnijiet tal-proxxmu. Iħossu komdu b’dak li  

għandu u b’dak li akkwista u ma jkunx irid jitqanna b’oħrajn li forsi ma kinux bil-għaqal daqsu,  

ma humiex tal-istess kulur tal-ġilda tiegħu, ma humiex tar-reliġjon tiegħu. Jinsew li minkejja l-iżbalji  

kollha u minkejja d-differenzi kollha aħna lkoll aħwa għax ulied l-istess Missier u għalhekk fejn  

nistgħu għandna ngħinu lil xulxin. Niftakru li t-tarbija ta’ Betlem meta kibret qaltilna: 

  

Li tagħmlu mal-oħrajn qed tagħmluh miegħi. 

 

Iżda r-rifjut lill-Mulej jista’ jsir mod ieħor ukoll. Nistgħu la nikbru u forsi anke issa nagħlqu  

l-bieb tagħna għal tagħlimu. Inwarrbu dak it-tagħlim li trabbejna fih. Inġenbuh għax issa sirna moderni  
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u ma fadliniex ħin u post għad-drawwiet sbieħ li aħna ħadna fi tfulitna. Ejja niftħu beraħ bieb qalbna biex 

Ġesu jidħol fiha u jimliena bil-paċi tiegħu permezz ta’ tagħlimu. 

 

 

Kant ta’ carol: O Ġesu Ħelwa Tarbija 
 

 

Kemm int ħelu, Ġesù tiegħi 

Kemm nixtieq inħaddnek miegħi 

Ħarstek ħelwa tiddi b’dija 

Li l-qalb tiegħi b’ferħ timlieha. 

 

O Ġesù ħelwa tarbija 

Ejja twieled ġewwa fija 

Ġesù tfajjel, frott l-imħabba 

Twieled f’qalbi, miegħi trabba. 

 

Narak tninni f’dik in-nieqa 

Ninsa għal kollox kollha d-dieqa 

Nistħajjilni ġa fil-ġenna 

Bik nitgħaxxaq u nithenna. 

 

O Ġesù ħelwa tarbija 

Ejja twieled ġewwa fija 

Ġesù tfajjel, frott l-imħabba 

Twieled f’qalbi, miegħi trabba. 

 

 

Talba: 

 

Mulej il-lukandiera ddispjaċihom meta saru jafu lil kienu għalqu biebhom f’wiċċ dik il-koppja fqira. 

Għamel Mulej li jien ma nagħlaq qatt bieb qalbi meta nara lil ħuti l-bnedmin li jkunu jeħtieġu xi ħaġa. 

Meta ngħin lilhom inkun qed ngħin lilek. 

 

  



Waqtiet waqt mixja fi Presepju  21 

 

It-Tmin Waqfa – Ir-Rigali 

 

 

Kant ta’ carol: Aħna Tlett Slaten 
 

Aħna tlett slaten 

li mil-lvant ġejjin 

wara l-kewkba mexjin, 

inserpu qalb toroq kollha mħarbtin, 

lejn belt ta’ Betlem resqin. 

 

Kewkba tiddi fis-smewwiet,  

bħalek ma rajna qatt mkien. 

Fittex urina int it-triq, 

li twassal għand Sid il-Ħolqien. 

 

 

Qari mill-Vanġelu skont San Luqa: Kap 2, vrus 15-20. 

 

Meta mbagħad l-anġli ħallewhom u telgħu s-sema, ir-ragħajja bdew jgħidu lil xulxin: “Ejjew  

immorru Betlehem ħa naraw x’ġara kif għarrafna l-Mulej.” Marru mela jgħaġġlu, u sabu lil Marija  

u ’l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura. Kif raw dan, bdew jgħarrfu b’kull ma kien intqal lilhom  

dwar dik it-tarbija, u kull min semagħhom baqa’ mistagħġeb b’dak li qalulhom ir-ragħajja. Marija,  

min-naħa tagħha, baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha.  

Ir-ragħajja mbagħad reġgħu lura, isebbħu u jfaħħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu,  

kif l-anġlu kien qalilhom. 

 

 

Qari relatat mal-waqfa: 

 

Ir-Rigali u l-Milied huma marbuta sew ma’ xulxin. Għax dawk li marru ħdejn Ġesu taw u rċivew ħafna rigali.  

Ma kienx rigal sabiħ li ta Ġesu lil sid il-għar? Baqa’ żgur jiftakar li darba kien silef dan il-post lil żewġ 

persunaġġi xejn magħrufa mir-raħal ta’ Nażaret.  Tahulhom għax ħass għalihom jarahom mitlufa fost 

geġweġija ta’ mijiet ta’ nies ifittxu post għall-kwiet fejn l-omm fi stat misjur ta’ tqala setgħet twelled lil binha. 

Tahom l-għar u feraħ għal għomru kollu bil-karita li kien għamel. 
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Ġesu rċieva wkoll rigali minn għand dawk li laqgħu l-istedina u marru jżuruh fil-għar jew fid-dar fejn kien 

jgħammar.  L-ewwel rigali kienu tar-ragħajja li offrew dak li kienet tipprovdi l-merħla….xi ħaruf tari jew xi 

tazza ħalib. Jew xi ġeżża suf ħalli omm it-tarbija setgħet tgħatti u ssaħħan lil binha f’dak l-ambjent kiesaħ ta’ 

Betlem. 

 

Rigali wkoll tawh l-għorrief tal-Orjent li ġew mill-bogħod għax imxew wara l-kewkba u taw deheb, inċens u 

mirra b’sens ta’ qima u rispett lejn din it-tarbija li l-istudju tal-kwiekeb kien indikalhom li kienet twieldet 

f’Iżrael.  

 

Anke lilna Ġesu lest li jagħtina bosta rigali meta nfittxuh. Jimlielna qalbna bil-paċi tiegħu li ħabbru l-Anġli 

  

Paċi fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba. 

 

U sewwa noffru wkoll ir-rigali tagħna. Ġesu mhux ser iħares lejn il-kobor u l-prezz tar-rigal imma lejn  

il-qalb ġeneruża li tkun wasslet dan ir-rigal. Kull azzjoni tajba li aħna nagħmlu mal-oħrajn hi rigal sabiħ lil 

Ġesu għax qalilna: 

  

Kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għatx u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont marid u ġejtu żżuruni. 

 

 

Kant ta’ carol: Aħna Tlett Slaten 
 

Deheb ġibtlek jien mill-qawwa ħabib. 

Inċens jien għandi għalik. 

Mirra ser intik,  

għax int tal-bnedmin, 

trid tbati biex tagħti l-ħelsien. 

 

Kewkba tiddi fis-smewwiet,  

bħalek ma rajna qatt mkien. 

Fittex urina int it-triq, 

li twassal għand Sid il-Ħolqien. 
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Talba: 

 

Mulej iftaħli qalbi għall-ħtiġijiet tal-oħrajn biex dak li inti tipprovdili naqsmu bil-qalb ma’ ħuti  

l-bnedmin li jkunu fil-bżonn. Żgur li inti tħallasni bil-mija fil-wieħed għall-ġenerożita` li nkun qed nuri. 

  



Waqtiet waqt mixja fi Presepju  24 

 

Id-Disa’ Waqfa – Il-Kwiekeb 

 

 

Kant ta’ carol: O Lejl ta’ Skiet 
 

O lejl ta’ skiet, lejl tal-Milied 

Lejl għażiż, lejl qaddis 

Dawlet is-sema, il-kewkba li ddiet 

Ħabbret li l-fidwa tal-bniedem inbdiet 

Kristu hu mħabba bla qies! x2 

 

O lejl ta’ skiet, lejl tal-Milied 

Lejl ħanin, tal-Bambin 

Instama’ l-għana li ġej mis-smewwiet 

L-għana tal-anġli li fih il-kelmiet 

Glorja lil Kristu f’kull ħin! x2 

 

 

Qari mill-Vanġelu skont San Mattew:  Kap 2, Vrus 7-12 

 

Erodi mbagħad sejjaħ lill-maġi bil-moħbi, u tkixxef bir-reqqa kollha mingħandhom iż-żmien li fih  

dehritilhom il-kewkba; bagħathom Betlehem u qalilhom: “Morru, staqsu sewwa għat-tifel, u meta ssibuh  

ejjew għiduli, ħalli jien ukoll niġi nqimu.” Dawk, wara li semgħu lis-sultan, telqu, u ara, il-kewkba  

li kienu raw tielgħa bdiet miexja quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel.  

Kif raw il-kewkba mtlew b'ferħ kbir tassew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel ma' ommu Marija, 

nxteħtu fl-art iqimuh; fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali deheb, inċens u mirra. Imbagħad,  

billi kienu mwissijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. 

 

 

Qari ta’ ħsieb relatat mal-waqfa:  

 

Kien hemm miljuni ta’ nies li ħarsu lejn is-smewwiet fil-ġimgħat u xhur qabel it-twelid ta’ Ġesu.  Imma kienu 

biss l-għorrief tal-Orjent li aħna nsejħulhom Maġi li fost dawn il-kwiekeb raw kewkba speċjali u ddeċidew li 
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jimxu warajha. It-tradizzjoni tgħidilna li ma kinux mill-istess pajjiż iżda kollha mxew wara  

l-istess kewkba u kollha waslu fl-istess destinazzjoni….Betlem. 

 

Ma kinitx mixja faċli.  Il-Maġi batew bi sħiħ biex minn pajjiżhom waslu Iżrael.  Riedu jterrqu mijiet ta’ 

kilometri….jitilgħu għoljiet u jaqsmu widien u xmajjar. U min jaf kemm iltaqgħu ma’ nies li qatgħulhom 

qalbhom u ppruvaw iħassrulhom il-pjanijiet li kienu fasslu f’moħħhom.  Iżda kellhom rieda qawwija li 

jipparteċipaw fit-twelid ta’ dan il-persunaġġ speċjali u għalhekk għelbu kull sfida. 

 

U ma kellhomx biss diffikultajiet ta’ mixi, ġiri u qtigħ il-qalb iżda ltaqgħu wkoll mal-ħażen u l-makkakerija 

ta’ Erodi li ried jinqeda bihom biex jeqred lil dak li l-kewkba tagħhom kienet indikatilhom. 

 

Iżda minkejja d-diffikultajiet waslu fid-dar fejn kien jgħammar Ġesu` ma’ ommu Marija u Ġużeppi. Ferħu bi 

sħiħ u dan il-ferħ nessiehom it-tbatijiet kollha li kienu soffrew biex waslu sa ħdejn din it-tarbija speċjali. U 

offrewlu bil-qalb ir-rigali tagħhom ta’ deheb, inċens u mirra. 

 

Ġrajja li baqgħet f’qalbhom għal ħajjithom kollha. 

 

 

Kant ta’ carol: O Lejl ta’ Skiet 
 

O lejl ta’ skiet, lejl tal-Milied 

Ġriet l-aħbar, li fil-għar 

Twieled fil-faqar ir-Re tar-rejiet 

Ġara kif Alla kien wiegħed u ried 

Il-kbir miraklu kien sar!  x2 

 

 

Talba: 

 

Mulej għinni biex inkun dejjem lest għat-tnebbiħ tiegħek għax faċli li bl-istorbju tad-dinja anqas nintebaħ 

li qed issejjaħli u hekk nitlef xi grazzja speċjali bħal dik li għoġbok tagħti lill-Maġi. 
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L-Għaxar Waqfa – Konklużjoni. 

Din issir waqt il-party tal-Milied. 

 

 

Kant ta’ carol: Tifel Staqsa lil Missier 
 

Tifel staqsa lil missier 

għidli, pa, x’fest hija? 

X’fest hi din hekk kbira. 

Illum it-triq geġwiġija, 

kulħadd miexi b’wiċċ ferħan  

ikanta għalenija 

jagħti jrodd l-isbaħ tislim 

b’xewqat ferriħija. 

 

Eh! Ja ibni wisq maħbub, 

illum festa kbira, 

kbira ħafna tabilħaqq 

għax hi t-tifkira  

ta’ Ġesu, ħelu Bambin, 

li ġie fl-art għalina, 

fost il-faqar l-iżjed kbir, 

biex mid-dnub jifdina. 

 

Qari mill-Vanġelu skont San Luqa: Kap 22, vrus 14-20 

 

Meta sar il-ħin, qagħad fuq il-mejda flimkien mal-appostli. U Ġesù qalilhom: “Kelli xewqa kbira li  

nagħmel din l-ikla tal-Għid magħkom qabel ma nbati! Għaliex, ngħidilkom, din l-ikla m’iniex se  

nagħmilha iżjed sa ma tkun seħħet għalkollox fis-Saltna ta' Alla.” U qabad kalċi, radd il-ħajr u qal:  

“Ħudu dan il-kalċi u aqsmuh bejnietkom. Għaliex, ngħidilkom, minn issa ’l quddiem ma nixrobx  

iżjed mill-frott tad-dielja sa ma tiġi s-Saltna ta’ Alla.” Mbagħad ħa l-ħobż, radd il-ħajr, qasmu,  

newwilhulhom u qal: “Dan hu ġismi li jingħata għalikom; agħmlu dan b'tifkira tiegħi.” Hekk ukoll wara l-ikla 

ħa l-kalċi u qal: “Dan il-kalċi huwa l-Patt il-Ġdid b'demmi, id-demm li jixxerred għalikom.” 
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Qari ta’ ħsieb relatat mal-waqfa:  

 

Ġesu kien jilqa’ bil-qalb u bil-ferħ l-istediniet għal xi ikla. Għalih din kienet tkun okkażjoni biex jgħid kelma 

mal-ħbieb u fl-istess ħin iwassal il-messaġġ li jkun jixtieq. Għax donnu waqt l-ikel il-bniedem ikun iktar 

dispost li jisma’. Mhux hekk ġralu Żakkew meta laqa’ għandu lil Ġesu?  Kielu flimkien u wara l-ikla Żakkew 

iddikjara li ser jibdel ħajtu. 

 

Kien ukoll waqt ikla li Ġesu` wera lil Xmun li kien stiednu li min iħobb ħafna jinħafirlu ħafna. U għalhekk 

dik il-mara midinba li kienet marret taħsillu riġlejh bid-dmugħha u xxuttathomlu b’xugħxitha, kienet issa 

ħielsa mill-ħtija għax ħabbet ħafna u għalhekk inħafrilha ħafna. 

 

U kien ukoll waqt ikla li l-Mulej Ġesu semma’ lill-appostli t-testment tiegħu. Ġesu la kellu flus u anqas 

proprjeta` x’iħalli warajh. Iżda ħallielna ħsibijiet profondi dwar l-imħabba li hu għandu għalina.  Mhux biss, 

imma nqeda b’din l-aħħar ikla biex jagħtina ġismu bħala ikel u demmu bħala xorb. 

 

Għalhekk sabiħ li din il-mixja mal-presepju tispiċċa b’bibita li tfakkarna f’dawn l-ikliet tal-Vanġelu. U 

tfakkarna wkoll li Ġesu jistedinna kuljum biex nipparteċipaw fl-ikla dejjiema li fiha l-Mulej jagħtina ġismu u 

demmu li jgħaqduna f’komunita waħda, poplu wieħed, kollha wlied tal-istess Missier. Jalla meta nistgħu 

nilqgħu din l-istedina li hi rahan għal ħajja ta’ dejjem. 

 

Hekk tintemm għal din in-novena l-mixja tagħna mal-presepju. L-istorja tal-Verbum Dei… l-Iben t’Alla sar 

bniedem. Imxejna flimkien il-ġrajja tat-twelid ta’ din it-tarbija divina li kellha tifdina u ssalvana. Imma din 

kienet biss waqfa għal ftit taż-żmien. Il-mixja tagħna mal-Mulej trid tibqa’ għaddejja ħajjitna kollha. 

 

 

Kant ta’ carol: Tifel Staqsa lil Missier 
 

Issa tara x’kant sabiħ,  

tara  x’baħar dija 

fil-quddiesa ta’ dal-lejl, 

li jippriedka fiha  

tifel ċkejken qisu int 

mingħajr xejn mistħija, 

glorja, jgħajjat, lill-Mulej, 

l-art bis-sliem mimlija. 
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Għada nagħmlu festa d-dar 

bl-akbar ħeġġa tagħna,  

aħwa, ħbieb, zijiet, qrabat,  

kollha jieklu magħna, 

ngħannu b’ħeġġa lkoll flimkien 

l-isbaħ, l-isbaħ għana 

lil Ġesu’, Feddej ħanin, 

bih ilkoll ferħana. 

 

Talba: 

 

Mulej kemm ħabbejtna meta tajtna ġismek bħala ikel u demmek bħala xorb. Għidtilna ċar: Imħabba ikbar 

minn din ħadd m’għandu li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Hekk għamilt int Mulej. Għinni biex jien 

ukoll nħobbok b’qalbi kollha mhux biss illum li għadni zgħir iżda tul ħajti kollha. Ammen 

 

 


