
X’intom tgħidu? 

Lq 24:17 

 

Novena tal-Milied 2021 

ID-DAWL IDDA FID-DLAM 
Temi meħuda mill-Evangelii Gaudium 

 

 

Tema ġenerali 

Fil-mixja tas-sena pastorali 2021-2022, Żmien l-Avvent jaħbat maż-żmien li fih il-komunità 

nisranija hija msejħa biex tisma’ l-Kelma ta’ Alla. 

Waqt li fina u madwarna, bħad-dixxipli ta’ Għemmaws, aħna nilmħu bosta dlamijiet, il-Kelma ta’ 

Alla hija bħal dawl li jiddi fid-dlam: twiegħed ħelsien, tagħti tama, u ġġib tiġdid fil-qalb tal-

bniedem u fi ħdan il-komunità nisranija. 

L-għan tal-mixja tal-Avvent, u partikolarment l-għan tan-Novena tal-Milied, huwa li bħad-dixxipli 

ta’ Għemmaws, fil-Milied nagħrfu lil Ġesù ħaj fit-tarbija ta’ Betlehem, u nindunaw li l-Kelma 

tiegħu kebbset f’qalbna dawl, tama u ħeġġa ġdida. 

Id-destinatarji prinċipali tan-Novena mhumiex tant l-individwi imma l-komunitajiet, li huma 

msejħin ikunu anki huma sagrament ta’ għaqda u ta’ salvazzjoni għad-dinja kollha.  



L-ewwel jum 

L-Erbgħa 15 ta’ Diċembru 

MAL-BAQRA U L-ĦMARA NIEĦDU ĦSIEB IL-ĦOLQIEN 

 

Liturġija tal-Kelma 

Iż 45:6b-8.18.21b-25 Qattru, smewwiet, mill-għoli. 

Lq 7:19-23 Morru agħtu lil Ġwanni l-aħbar ta’ dak li rajtu u smajtu. 

 

Riferimenti mill-EG 

4. Ferħ imġedded biex ngħadduh lill-oħrajn. Il-ħolqien kollu jieħu sehem f’dan il-ferħ tas-

salvazzjoni: “Għannu, o smewwiet, aqbeż bil-ferħ, o art, infexxu fl-għana, o muntanji!  

Għax farraġ il-Mulej lill-poplu tiegħu; u ħenn għall-imsejknin tiegħu!” (49:13). 

209-216. Nieħdu ħsieb lil min hu dgħajjef. Ġesù, l-evanġelizzatur per eċċellenza u l-istess 

Vanġelu, jidentifika ruħu b’mod speċjali mal-foqra (ara Mt 25:40).  Dan ifakkarna li aħna 

lkoll bħala Nsara msejħa nieħdu ħsieb ta’ dawk l-iżjed dgħajfa fid-dinja.  Imma fil-mudell 

attwali “ta’ suċċess” u “ta’ ħajja privata”, donnu ma jagħmilx sens li wieħed jinvesti biex 

dawk li baqgħu lura, id-dgħajfa u dawk li mhumiex imżejnin b’tant talenti, jimxu ’l 

quddiem fil-ħajja. [...] Hemm ukoll ħlejqiet oħra dgħajfa u bla difiża, li ħafna drabi huma 

mitluqa għall-ħniena tal-interessi ekonomiċi jew ta’ sfruttament inġust.  Qed nitkellem 

dwar il-ħolqien bħala realtà sħiħa.  Bħala bnedmin aħna m’aħniex biss benefiċjarji, imma 

ħarriesa tal-ħlejjaq l-oħra.  Permezz tar-realtà ta’ ġisimna, Alla tant għaqqadna ħaġa 

waħda mad-dinja ta’ madwarna, li d-deżertifikazzjoni tal-ħamrija hi bħal marda għal kull 

wieħed u waħda minna, u nistgħu nibku l-estinzjoni ta’ xi speċi bħallikieku kienet qed 

titbiċċrilna parti minn ġisimna stess.  Ejjew ma nħallux li minn fejn ngħaddu aħna nħallu 

warajna sinjali ta’ qerda u ta’ mewt li jolqtu lil ħajjitna u dik tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin 

warajna. 

 

Suġġerimenti għall-omelija 

Dlam u dawl. Individwaliżmu u egoiżmu vs. rispett u ħarsien tad-dgħajjef. 



Mill-Liturġija tal-Kelma. “Għax dan jgħid il-Mulej li ħalaq is-smewwiet; Hu li hu tassew 

Alla, li sawwar l-art, għamilha u wettaqha, ma ħalaqhiex għall-baħħ, sawwarha biex 

jgħammru fiha.”  

Mill-istorja tal-inkarnazzjoni. L-Iben ta’ Alla sar bniedem: parti mill-ħolqien. Twieled, għex 

u trabba fid-dinja maħluqa: għall-kenn tal-blat tal-għar, qalb l-għelieqi tar-rgħajja u l-

annimali li jgħinu u jmantnu l-ħajja tal-bniedem. Ġie ħlejqa bħalna biex isebbaħ il-ħolqien 

u fl-istess ħin igawdi mill-ġid kollu li joffri dan l-istess ħolqien.  

Ħsieb. Inkunu mqarrqa jekk naħsbu li nistgħu ingawdu aħna waqt li nħallu lill-oħrajn 

jinqatgħu lura u jbatu waħedhom; jekk nagħmlu hekk, flok nġibu r-realizzazzjoni tagħna, 

inkunu qed inħaffru “vojt bla qies” li jifridna mill-ħajja vera (ara Lq 16:25-26). Dan jidher 

f’kull komunità, ibda mill-familja u spiċċa fil-Knisja: “jekk membru jbati, ibatu lkoll miegħu; 

jekk membru jingħata l-ġieħ, jifirħu lkoll miegħu” (1Kor 12:26). 

Il-veru ferħ ma jiġix meta ninqdew b’xulxin, imma meta wieħed jaħseb fl-ieħor, meta 

wieħed jaqdi lill-ieħor. Dan għandu jkun l-ispirtu li jimla l-komunità tal-insara, spirtu li hu 

differenti minn dak tad-dinja (ara Lq 22:24-30). Li naħsbu fl-oħrajn jgħodd aktar u aktar 

meta l-ieħor huwa fqir u dgħajjef, u m’għandu lil ħadd ħliefna min jista’ jħarsu u jħobbu. 

Fost id-dgħajfin hemm ukoll il-ħlejjaq li tagħhom aħna mqiegħda ħarriesa minn Alla l-

Ħallieq innifsu, u li rridu nitgħallmu nużawhom bil-limitu xieraq (ara Ġen 2:15-16). 

Ħsieb għat-tfal. X’għamel Ġesù meta ġie fostna? Smajnieh jgħid fil-Vanġelu hu stess: “L-

għomja jaraw, iz-zopop jimxu, l-lebbrużi jfiqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu.” Kull fejn 

kien u ma’ kull min kien għamel il-ġid, fejjaq, irranġa u għamel kollox sabiħ madwaru. 

Sebbaħ kull fejn kien, u kien kapaċi jieħu ħsieb kulma kellu madwaru. Ħa ħsieb il-ħolqien 

kollu: in-nies, l-annimali u n-natura. Imkien ma naqraw li ma tax każ ta’ kulma kellu 

madwaru. Ħadd qatt ma qal li Ġesù għamel il-ħsara, anzi, kulħadd dejjem baqa’ 

mistagħġeb kemm għamel ġid.  

Anki meta twieled f’Betlehem narawh imdawwar bl-annimali u s-sema mtela bid-dawl. 

Meta hu ġie fostna, il-ħolqien kollu sar isbaħ.  

Anki jien, avolja għadni żgħir, nista’ nkun bħalu u nsebbaħ madwari. X’nista’ nagħmel biex 

insebbaħ l-ambjent ta’ madwari? Eżempju: inżomm l-ordni, innaddaf, niġbor u nagħżel l-

iskart għar-recycling, nevita li nuża l-boroż u l-fliexken tal-plastik, nieħu ħsieb l-annimali 

kollha, ma naħlix l-ilma u meta mmur ħdejn il-baħar jew xi passiġġata fin-natura noqgħod 

attent li ma nagħmilx ħsara fil-bajjiet, fl-għelieqi u fil-widien. 

 



Ġest 

Tingħata importanza lir-rit tal-offertorju, li hu l-mument li fih jitressaq “frott l-art u xogħol 

il-bniedem” lill-“Mulej, Alla tal-ħolqien kollu”. 

L-Artal jista’ jkun għeri fil-bidu tal-Quddiesa, u wara t-talbiet tal-fidili, waqt l-innu tal-

offertorju, jitħejja u jiżżejjen minn xi nies magħżula: tvalja, xemgħat u fjuri. Wara dan, 

jitressqu wkoll il-ħobż, l-ilma u l-inbid, flimkien mal-kalċi u l-pateni. 

Hija drawwa antika li fl-offertorju jitressqu wkoll l-offerti bħala għajnuna lill-foqra u lid-

dgħajfa. Dan il-ġest li jesprimi l-imħabba li tibni l-komunità, kif jitkanta fl-innu Ubi caritas. 

L-offerta għall-karità se ssir fit-tieni jum tan-Novena, u allura f’dan il-jum jixraq li jsir avviż 

dwar dan. 

 

  



It-tieni jum 

Il-Ħamis 16 ta’ Diċembru 

MAN-NIES TA’ BETLEHEM NITGĦALLMU NILQGĦU LILL-BARRANI 

 

Liturġija tal-Kelma 

Iż 54:1-10 Bħal mara mitluqa sejjaħlek il-Mulej. 

Lq 7:24-30 Ġwanni hu l-messaġġier li jħejji triq il-Mulej. 

 

Riferimenti mill-EG 

87-92. Iva għar-relazzjonijiet ġodda mnissla minn Ġesù Kristu. L-ideal Nisrani dejjem 

jistedinna negħlbu kull suspett, nuqqas permanenti ta’ fiduċja, il-biża’ li xi ħadd jinvadilna 

l-privatezza, l-atteġġjamenti difensivi li d-dinja tal-lum timponi fuqna.  Ħafna jippruvaw 

jaħarbu mill-oħrajn lejn xi ħaġa li hi privata u komda, jew lejn ċirku ristrett ta’ dawk l-iżjed 

intimi, u ma jaċċettawx ir-realiżmu tad-dimensjoni soċjali tal-Vanġelu. [...] Il-fidi awtentika 

fl-Iben ta’ Alla magħmul laħam ma nistgħux nifirduha mid-don tagħna nfusna, mill-

appartenenza għall-komunità, mis-servizz, mir-rikonċiljazzjoni mal-ġisem tal-oħrajn.  L-

Iben ta’ Alla, fl-Inkarnazzjoni tiegħu, stedinna għar-rivoluzzjoni tal-ħlewwa. [...] It-triq 

waħdanija hi dik li nitgħallmu niltaqgħu mal-oħrajn bl-atteġġjament it-tajjeb, 

napprezzawhom u nilqgħuhom bħala sħabna fit-triq, bla ma nqiegħdu ebda reżistenza 

minn ġewwa.  Aktar minn hekk, hi li nitgħallmu niskopru lil Ġesù fil-wiċċ tal-oħrajn, fil-

leħen tagħhom, fil-karbiet tagħhom.  U nitgħallmu wkoll inbatu f’tgħanniqa ma’ Ġesù 

mislub meta nġarrbu attakki jew ingratitudni inġusta, bla ma negħjew qatt nagħmlu l-

għażla tal-fraternità. 

 

Suġġerimenti għall-omelija 

Dlam u dawl. Suspett u biża’ vs. fiduċja u akkoljenza. 

Mill-Liturġija tal-Kelma. “Ngħidilkom, li fost ulied in-nisa ma hemm ħadd akbar minn 

Ġwanni. U b’danakollu l-iżgħar wieħed fis-Saltna ta’ Alla hu akbar minnu.” 



Mill-istorja tal-inkarnazzjoni. Ġużeppi u Marija vjaġġaw minn Nazaret lejn Betlehem, fejn 

ittamaw li jkunu milqugħin minn nieshom stess. Madanakollu, l-Iben ta’ Alla “ġie f’daru u 

niesu ma laqgħuhx” (Ġw 1:11). Dawk li laqgħu lil din il-koppja ta’ barranin, imma, laqgħu 

għandhom lill-istess Salvatur tagħhom. 

Ħsieb. Xogħol is-serp tal-qedem hu li jifred, kif jixhed ismu stess, diabolos (Apk 12:9): jifred 

minn Alla u jifred mill-bnedmin l-oħra. Biex jagħmel dan, idaħħal fina ħafna suspetti u 

biża’: nibdew naraw lil Alla u lill-oħrajn bħala kompetituri, bħala għedewwa, bħala 

qattiela; u hekk nagħtu l-permess lilna nfusna li nagħlqu l-bibien ta’ qalbna. Iżda l-Mulej 

iwegħdna li fil-barrani hemm grazzja tistenniena: “kont barrani u lqajtuni... Tassew, 

ngħidilkom, kulma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi” (Mt 

25:35c.40). Hekk ġralhom anki d-dixxipli ta’ Għemmaws, li fil-“barrani”, li laqgħuh fi 

triqthom u f’darhom, ltaqgħu mal-Irxoxt li tahom ħeġġa u tama ġdida (ara Lq 24:18). 

Hemm bosta li nistgħu nqisuhom barranin għalina, nies li “mhumiex bħalna, mhumiex tal-

qatgħa tagħna”. Madanakollu, meta nafdaw u nilqgħu lil xulxin, tinbet il-ħajja. Il-ħajja tal-

familja, fil-fatt, tinbet meta tnejn li huma barranin għal xulxin jilqgħu lil xulxin bil-grazzja 

ta’ Ġesù Kristu, u fi ħdanhom jilqgħu tfal oħra li ma jafuhomx. Anki l-ħajja tal-Knisja hija 

ġemgħa ta’ nies barranin għal xulxin imma li, għax jagħrfu lil Alla bħala Missier tagħhom, 

isejħu lil xulxin “aħwa”. Anki din l-esperjenza ta’ Knisja bdiet b’ħafna suspetti (ara Atti 15), 

imma bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu nistgħu nistqarru: “issa ma hemmx iżjed Lhudi u anqas 

Grieg, ma hemmx ilsir u anqas ħieles, ma hemmx raġel u anqas mara; għax intom ilkoll 

ħaġa waħda fi Kristu Ġesù” (Gal 3:28). 

Ħsieb għat-tfal. X’ġara fil-Vanġelu tal-lum? Ġesù qagħad jitkellem man-nies fuq Ġwanni. 

U tkellem sewwa jew le? Tkellem sewwa ħafna. Ġesù qal li dan Ġwanni kien dak li 

pprepara lin-nies kollha biex jilqgħu lilu, ħalli ma jħossux barrani meta jiġi u jkun 

“welcomed”. Ġesù qal li Ġwanni hu wieħed mill-kbar, m’hemm ħadd ikbar minnu, imma 

mhux persuna li jitkabbar għax jaf joqgħod mal-iżgħar persuna, tant li l-iżgħar persuna 

tħossha komda miegħu, anzi jġiegħlha tħossha ikbar minnu.  

U jien kif se jirnexxieli nagħmel bħal Ġwanni? Jirnexxieli ngħin lit-tfal barranin, li hemm 

fil-klassi tiegħi tal-iskola, biex iħossuhom “welcome”? Jew noqgħod nitkabbar magħhom 

u nurihom li jien naf iktar minnhom? Ejjew illum fuq l-eżempju ta’ Ġwanni nkunu aktar 

ġentili mal-barranin: insaqsuhom kif inhuma; kif qed iħossuhom kemm ilhom joqgħodu 

Għawdex; sabux ħbieb jew le; u ngħidulhom li jekk ikollhom bżonn, l-iktar meta ma 

jifhmux xi kliem bil-Malti, jien inkun lest li ngħinhom. 

 



Ġest 

Waqt il-Quddiesa, xi ħadd “barrani” jista’ jagħti testimonjanza dwar xi jfisser tkun barrani 

u xi jfisser tkun milqugħ. Din il-persuna tista’ tkun immigrant jew persuna minn kategorija 

oħra ta’ barranin. 

Jinġabru l-offerti ta’ flus jew oġġetti biex jingħataw lill-immigranti. Dan għandu jsir bi 

ftiehem mad-Djakonija tad-Djoċesi jew ma’ entità oħra li tgħin lill-barranin, biex l-oġġetti 

li jinġabru jkunu tassew meħtieġa. 

  



It-tielet jum 

Il-Ġimgħa 17 ta’ Diċembru 

MAL-MAĠI NEGĦLBU D-DIFFIKULTAJIET AĦNA U MIEXJA 

 

Liturġija tal-Kelma 

Ġen 49:2.8-10 Ix-xettru minn id Ġuda ma jitneħħiex. 

Mt 1:1-17 Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, bin David. 

 

Riferimenti mill-EG 

84-86. Le għall-pessimiżmu sterili. Il-ferħ tal-Vanġelu hu dak li ħadd u xejn ma jista’ qatt 

jeħdilna (ara Ġw 16:22).  Il-ħażen tad-dinja tagħna – u dak tal-Knisja – qatt m’għandu jkun 

skuża biex innaqqsu l-impenn tagħna u l-ħeġġa tagħna.  Neħduhom bħala sfidi biex nikbru.  

Iktar minn hekk, il-ħarsa tal-fidi għandha l-ħila tagħraf id-dawl li l-Ispirtu s-Santu dejjem 

ixerred qalb id-dlamijiet, bla ma tinsa li “fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja” 

(Rum 5:20). Il-fidi tagħna hi sfidata biex ixxomm mill-bogħod dak l-inbid li l-ilma jista’ 

jinbidel fih, u biex tiskopri l-qamħ li jikber qalb is-sikrana. [...] Waħda mill-iżjed 

tentazzjonijiet serji li jifgaw il-ħeġġa u l-kuraġġ huwa meta nħossuna mirbuħin, sens li 

jibdilna f’persuni pessimisti b’wiċċhom imkemmex li dejjem imdejqin u qalbhom 

maqtugħa.  Ħadd ma jista’ jidħol għal battalja jekk sa minn qabel ma jittamax għalkollox 

fi trijonf. [...] It-trijonf Nisrani dejjem hu salib, imma salib li fl-istess ħin hu stendard ta’ 

rebħa, li nġorruh bi ħlewwa lesta biex tissielet kontra l-attakki tal-ħażen.  L-ispirtu ħażin 

tat-telfa hu ħu t-tentazzjoni li nifirdu qabel iż-żmien il-qamħ mis-sikrana, frott nuqqas ta’ 

fiduċja anzjuż u egoċentriku. [...] Fid-deżert nerġgħu niskopru l-valur ta’ x’inhu essenzjali 

għall-ħajja; għalhekk fid-dinja tal-lum għandna għadd kbir ta’ sinjali, li spiss jidhru b’mod 

impliċitu jew negattiv, tal-għatx għal Alla, għat-tifsira aħħarija tal-ħajja.  U fid-deżert 

hemm bżonn ta’ nies ta’ fidi li b’ħajjithom stess juru liema hija t-triq lejn l-Art Imwiegħda 

u jżommu ħajja t-tama”. Hu x’inhu, f’dawk iċ-ċirkustanzi aħna msejħin inkunu ġarar ta’ 

ilma ħaj biex nagħtu jixorbu lill-oħrajn.  Kultant il-ġarra tinbidel f’salib tqil, imma hu propju 

fuq is-Salib li l-Mulej, b’ġenbu minfud, ingħata għalina bħala għajn ta’ ilma ħaj.  Ma nħallux 

lil min jisirqilna t-tama! 

 



Suġġerimenti għall-omelija 

Dlam u dawl. Qtiegħ il-qalb vs. tama. 

Mill-Liturġija tal-Kelma. “Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, bin David, bin Abraham... David 

nissel lil Salamun mill-mara ta’ Urija... Ġosija nissel lil Ġekonija u lil ħutu; kien żmien l-

eżilju f’Babilonja.” 

Mill-istorja tal-inkarnazzjoni. Il-maġi mxew għal għonq it-triq, u bosta kien it-tfixkil li sabu: 

it-triq kienet twila, il-kewkba li kienu raw inħbiet, in-nies ta’ Ġerusalemm tħawdu flok 

għenuhom, is-setgħanin qarrqu bihom (ara Mt 2:1-8). F’dan kollu ma qatgħux qalbhom; 

baqgħu jimxu, baqgħu jistaqsu, baqgħu jegħlbu kull diffikultà li sabu bis-saħħa tat-tama li 

nibtet f’qalbhom dakinhar li raw il-kewkba: it-tama ta’ Teżor aqwa mit-teżori tagħhom. 

Ħsieb. M’hemmx dubju li fil-ħajja – u fil-ħajja tal-Knisja – mhux kollox ward u żahar; hemm 

bosta affarijiet li jinkwetawna, mid-dnubiet tan-nies tal-Knisja sal-presekuzzjoni sottili li 

tiġina minn barra. Quddiem din ir-realtà, ix-Xitan juża arma fina: jagħtina l-gost li nnewħu 

u nitnikktu, “l-aktar droga prezzjuża” tiegħu (ara EG 83), u hekk naslu biex ingorru u 

nirrabjaw, biex naqtgħu qalbna, biex nikkuntentaw. Hekk għamlu diversi drabi l-Lhud fil-

mixja tagħhom lejn l-Art Imwiegħda, bħal meta gergru u qatgħu qalbhom quddiem l-art 

ta’ Kangħan, minkejja li kienet art tnixxi ħalib u għasel (ara Num 13:27-14:4). 

Imma kull sitwazzjoni tista’ tkun interpretata mod ieħor: tista’ tkun sfida biex nikbru, tista’ 

tkun stedina biex ninħallu minn kull rabta mad-dinja, tista’ tkun okkażjoni biex nerġgħu 

nagħmlu att ta’ fiduċja fil-Providenza ta’ Alla, tista’ tkun opportunità biex inħobbu lil xi 

ħadd. Dan għamel Ġesù fuq is-salib, u hekk bidel il-patibolu bi strument ta’ salvazzjoni, 

bidel id-dnub tagħna fir-rivelazzjoni tal-ħniena tiegħu, bidel sinjal ta’ telfa fi stendard ta’ 

rebħa. 

Ħsieb għat-tfal. Għadna kemm smajna l-lista twila tar-razza li minna twieled Ġesù. 

X’taħsbu? Tidher perfetta, kompluta, ordnata, wieħed wara l-ieħor, jgħoddu kollha ndaqs: 

erbatax; veru! Imma dak fl-aħħar tidher hekk! Matul it-triq ma kinitx perfetta. Ma kinitx 

ħaġa faċli, anzi kien hemm ħafna diffikultajiet. Mhux in-nies kollha msemmija fil-lista tar-

razza kienu nies mill-aħjar. Uħud minnhom f’ħajjithom għamlu xi żbalji naqra kbar 

(eżempju Ġuda u Tamar, Bogħaż u Raħab, David u Betsabea). U Ġesù ma ddejjaqx 

jitwieled minn razza ta’ nies li ma kienux perfetti.  

Aħna wkoll m’aħniex ġejjin minn xi familja perfetta. Imma żgur li twelidna ġo familja li 

għaddiet jew għaddejja minn ħafna diffikultajiet. Allaħares il-ġenituri tagħna qatgħu 

qalbhom fid-diffikultajiet għax kieku forsi lanqas konna nkunu hawn illum aħna.  



Anki l-Maġi meta kellhom jivvjaġġaw biex isibu lil Ġesù tarbija, iltaqgħu ma’ ħafna 

diffikultajiet matul it-triq. Iżda huma ma qatgħux qalbhom, baqgħu jistaqsu, baqgħu 

mexjin, bit-tama li fl-aħħar jaslu.    

L-istess aħna, forsi fl-iskola, insibuha diffiċli, u l-marki ma jkunux dejjem tajbin. Dan ma 

jfissirx li aħna m’aħniex tajbin. Anzi taf tkun l-okkażjoni biex nitgħallem iktar jekk insaqsi 

lit-teachers jispjegawli fejn żbaljajt, u nitlobhom jgħiduli x’nista’ nagħmel aħjar biex nerġa’ 

naqbad ritmu tajjeb fl-iskola. Ġesù ma jridniex naqtgħu qalbna. Hu jemmen fina. Jaf li fl-

aħħar sejrin naslu. 

 

Ġest 

Fil-bidu tal-Quddiesa, wara t-tislima taċ-ċelebrant u l-introduzzjoni għat-tema tal-ġurnata, 

isir l-att penitenzjali b’mod aktar aċċentwat. 

 

  



Ir-raba’ jum 

Is-Sibt 18 ta’ Diċembru 

MAL-KEWKBA NIMXU SAKEMM NILTAQGĦU MAD-DAWL VERU 

 

Liturġija tal-Kelma 

Tas-Sibt 

Ġer 23:5-8 Inqajjem lil David rimja ġusta. 

Mt 1:18-24 Ġesù jitwieled minn Marija, għarusa ta’ Ġużeppi, bin David. 

Tal-Ħadd 

Mik 5:1-4a Minnek għad joħroġli dak li jkun prinċep f’Iżrael. 

Lhud 10:5-10 Hawn jien, ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek. 

Lq 1:39-45 U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? 

 

Riferimenti mill-EG 

40-45. Il-missjoni li titlaħħam fil-limitazzjonijiet umani. Il-Knisja, li hi dixxiplu missjunarju, 

jeħtieġ tikber fl-interpretazzjoni tagħha tal-Kelma rivelata u fil-mod kif tifhem il-verità. [...] 

Fl-istess ħin, il-bidliet kulturali kbar u mgħaġġlin jitolbu minna li nkunu attenti l-ħin kollu 

biex nippruvaw nesprimu l-veritajiet li kienu minn dejjem f’lingwaġġ li jippermetti l-

għarfien ta’ dak li hu permanentament ġdid fihom. Għax, fid-depożitu tad-duttrina 

Nisranija, “is-sutanza hi ħaġa […], u l-mod kif tiġi fformulata l-espressjoni tagħha hi ħaġa 

oħra”. [...] Dan jgħodd ħafna għax-xandir tal-Vanġelu, jekk tabilħaqq hu għal qalbna li l-

ġmiel tiegħu jinftiehem iżjed u jiġi milqugħ minn kulħadd. [... Min-naħa l-oħra] pass 

ċkejken, qalb il-limitazzjonijiet kbar umani, jista’ jkun mogħġub iżjed quddiem Alla minn 

ħajja – li minn barra tidher tajba – ta’ min jgħaddi ħajtu bla qatt iħabbat wiċċu ma’ 

diffikultajiet importanti.  Għand kulħadd għandu jasal il-faraġ u t-tħeġġiġ tal-imħabba 

feddejja ta’ Alla, li jaħdem b’mod misterjuż f’kull persuna, lil hemm mid-difetti u l-

waqgħat tagħha. […] Hekk naraw li l-impenn għall-evanġelizzazzjoni jinsab xi mkien bejn 

il-limiti tal-lingwaġġ u taċ-ċirkustanzi.  Ifittex dejjem li jwassal aħjar il-verità tal-Vanġelu 

f’kuntest partikulari, bla ma jgħid le għall-verità, il-ġid u d-dawl li jista’ jikseb meta l-

perfezzjoni mhix possibbli. 

 



Suġġerimenti għall-omelija  

Dlam u dawl. Perfezzjoniżmu tal-kburin vs. gradwalità taċ-ċkejknin. 

Mill-Liturġija tal-Kelma. “Mulej, itfa’ fuqna d-dija ta’ wiċċek, u nkunu salvi”. 

Mill-istorja tal-inkarnazzjoni. Il-kewkba li raw il-maġi fil-Lvant ma kinitx sinjal safi: kienet 

sinjal imniġġes minn interpretazzjoni pagana, u l-lingwaġġ tagħha kien wieħed li seta’ 

jinħeba (ara Mt 2:1-9). Madanakollu “kif raw il-kewkba mtlew b’ferħ kbir tassew” (Mt 

2:10) għax kienet hi li pass wara pass ħadithom Ġerusalemm, imbagħad għand Erodi, 

imbagħad fl-għerf tal-Iskrittura u fl-aħħar għand Ġesù. 

Ħsieb. Meta nqabblu lilna nfusna mal-ideal – meta nqabblu l-Knisja mal-ideal – nilmħu 

ħafna difetti u imperfezzjonijiet: m’aħniex eżattament kif suppost għandna nkunu. 

Quddiem dan il-fatt, it-Tentatur jista’ jisseduċina bil-vanaglorja, bid-dehra sabiħa imma 

falza; jew jista’ jkiddna bil-perfezzjoniżmu, ix-xewqa supperva li ma tiflaħx iġġor il-limiti u 

d-difetti. 

Il-Mulej Ġesù, imma, jiġi għandna hekk kif aħna: hu ma twelidx f’sitwazzjoni perfetta, fil-

Ġordan kien fost il-midinbin, f’ħajtu kiel u laqa’ għandu lill-pubblikani, u f’mewtu kien 

mislub bejn żewġ ħżiena. Hu ħniena jrid, mhux sagrifiċċju (ara Mt 9:13). L-għan li fassal 

għalina mhux il-perfezzjoni għaliha nnifisha, imma l-komunjoni ma’ Alla u bejnietna, 

komunjoni li tinbena ftit ftit. Anzi, komunjoni li hija mogħtija lil min, bħal tallâb fqir, 

jixxennaq għaliha: “Henjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet” 

(Mt 5:3). Għalhekk, id-dehra ta’ foqra u dgħajfa, mhux talli ma ġġibilniex mistħija, imma 

talli ssir il-ftaħir tagħna (ara 2Kor 12:7-10). 

Ħsieb għat-tfal. Smajna l-Vanġelu ta’ meta Marija marret għand Eliżabetta. Ħafna jgħidu 

li hija marret biex tgħin lil Eliżabetta. Imma oħrajn jgħidu li hija marret biex tfittex l-

għajnuna ta’ Eliżabetta. Il-Vanġelu ma jgħidilniex għalfejn. Imma dan sabiħ kulkif: sew jekk 

Marija marret tgħin u sew jekk fittxet l-għajnuna. Anzi ħaġa sabiħa li Marija marret tgħin, 

imma kemm kemm mhux isbaħ jekk naraw li anki hi meta kellha bżonn marret tfittex l-

għajnuna għax dan jurina kemm Marija kienet umli u ma kienetx taħseb li hi xi ħaġa. 

Fl-istorja tat-twelid ta’ Ġesù nafu li kien hemm l-kewkba li wasslet lill-Maġi fejnu. Żgur li l-

kewkba kienet sabiħa matul il-vjaġġ tal-Maġi, għax uriethom it-triq bid-dija li ħalliet 

warajha; imma naħseb li kienet ħafna isbaħ x’ħin waslet fejn Ġesù, għax hu żgur li beda 

jsebbaħha bid-dawl tiegħu. Fil-fatt ngħidu li Ġesù hu d-dawl veru, ix-Xemx tal-ġustizzja. 



U jien u int? L-istorja tal-kewkba u l-eżempju ta’ Marija jgħallmuna li għandna nkunu umli 

u nqisu lil xulxin għal dak li aħna. Ma nkunx mistħi żżejjed, imma lanqas żatat. Għandi nara 

lili nnifsi kif jien, bit-tajjeb u l-ħażin. Mhux kollox tajjeb. Imma lanqas kollox ħażin. Ħajti 

mhix “black or white”, imma taħlita ta’ kuluri. U biex dawn jidhru bis-sabiħ kollu tagħhom 

hemm bżonn infittex noqgħod fid-dawl ta’ Ġesù. Meta noqgħodu quddiem Ġesù inkunu 

qisna qed nixxemmxu; hekk joħroġ is-sabiħ kollu tagħna.  

 

Ġest 

 Il-Quddiesa tibda bil-mixegħla tad-dawl; għal dan, jista’ jintuża dan ir-rit li ġej: 

Fil-bidu tal-Quddiesa, il-knisja tkun fid-dlam jew b’dawl baxx ħafna. Il-blandun ikun 

mixgħul ħdejn l-ambone jew f’post xieraq. Lin-nies titqassmilhom xemgħa kull wieħed. 

Wara l-kant tal-bidu, il-purċissjoni u t-tislima, iċ-ċelebrant jintroduċi l-mixegħla bi kliem 

jixbah lil dan: 

F’dan iż-żmien tal-Avvent u f’dawn il-jiem tan-novena, qegħdin nistennew bil-ferħ 

lill-Mulej. Huwa d-Dawl veru li jdawwal kull bniedem bil-miġja tiegħu, bil-Qawmien 

tiegħu mill-Imwiet u bil-Vanġelu tiegħu. 

Xi ħadd magħżul jixgħel xemgħa mill-blandun, u biha jixgħel l-erba’ xemgħat tal-kuruna 

tal-Avvent. Wara, tinxtgħel ix-xemgħa tan-nies. Sadattant, isir kant addattat.  

Il-Quddiesa tista’ tkompli għad-dawl tax-xemgħa. Wara l-mixegħla jsir l-att penitenzjali. 

  

 

 

 

 

  



Il-ħames jum 

Il-Ħadd 19 ta’ Diċembru 

MAR-RAGĦAJJA NILTAQGĦU MA’ ĠESÙ LI JSALVANA 

 

Liturġija tal-Kelma 

Mik 5:1-4a Minnek għad joħroġli dak li jkun prinċep f’Iżrael. 

Lhud 10:5-10 Hawn jien, ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek. 

Lq 1:39-45 U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? 

 

Riferimenti mill-EG 

93-97. Le għall-mondanità spiritwali. Il-mondanità spiritwali, li tinħeba wara apparenzi ta’ 

reliġjożità u saħansitra ta’ mħabba lejn il-Knisja, tikkonsisti f’li wieħed, minflok il-glorja tal-

Mulej, ifittex il-glorja umana u l-ġid tiegħu nnifsu. [...] Billi hi marbuta mal-mod ta’ kif 

wieħed jidher, mhux dejjem hi msieħba minn dnubiet pubbliċi, u minn barra kollox jidher 

korrett.  Imma jekk din tinfiltra fil-Knisja, “tħalli diżastru wisq akbar minn kull mondanità 

oħra li hi sempliċement morali”. [... Kemm fil-mod njostiku tagħha, u kemm fil-mod 

neopelaġjan] la Ġesù Kristu u lanqas l-oħrajn ma jinteressawna tassew. [...] Din jeħtieġ 

nevitawha, u nqiegħdu lill-Knisja f’moviment ta’ ħruġ minnha nfisha, ta’ missjoni li ċ-

ċentru tagħha hu Ġesù Kristu, ta’ impenn lejn il-foqra.  Alla jeħlisna minn Knisja tad-dinja 

li tinħeba taħt qoxra spiritwali jew pastorali!  Din il-mondanità li kapaċi tifgana nistgħu 

nfejquha jekk nieħdu n-nifs safi tal-Ispirtu s-Santu, li jeħlisna milli nibqgħu mwaħħlin fina 

nfusna, moħbija taħt dehra reliġjuża battâla minn Alla. 

 

Suġġerimenti għall-omelija 

Dlam u dawl. Il-glorja fiergħa vs. il-laqgħa ma’ Ġesù. 

Mill-Liturġija tal-Kelma. “Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f’belt tal-Lhudija. 

Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta.” 

Mill-istorja tal-inkarnazzjoni. Meta rċivew l-aħbar mingħand l-anġli, ir-ragħajja marru 

jgħaġġlu lejn Betlehem, sa ma sabu lit-tarbija mimduda f’maxtura. Kif raw lil Ġesù, bdew 



jgħidu lil kulħadd dak li kienu qalulhom l-anġli dwaru, u reġgħu lura – mhux jiftaħru 

bħallikieku dak li raw u semgħu kien mertu tagħhom – imma jfaħħru lil Alla għal dak ir-

rigal li kien tahom (ara Lq 2:16-20). Fl-esperjenza tagħhom, l-aktar ħaġa importanti kienet 

il-laqgħa li kellhom ma’ Ġesù s-Salvatur. 

Ħsieb. Ir-reliġjon tista’ ssir ftaħir fieragħ: il-qarrieq jinqeda bl-istqarrija tal-fidi tagħna biex 

iġiegħlna nħossuna aħjar minn ħaddieħor, biex niddandnu bit-tjubija tagħna, biex 

inħossuna f’postna bl-impenn tagħna fil-Knisja. Bis-suġġestjoni fina tiegħu, nibdew 

naħsbu li dak li nagħmlu u l-mod kif nidhru hu aktar importanti minn Ġesù, u mir-relazzjoni 

tiegħu magħna. Dan kien li Ġesù prova jgħid bosta drabi lill-Fariżej: “Intom dawk li 

tagħmluha ta’ nies sewwa f’għajnejn il-bnedmin. Imma Alla qalbkom jafha. Għax dak li 

f’għajnejn il-bnedmin hu kbir, quddiem Alla hu mistkerrah” (Lq 16:15; ara Ġw 5:44).  

Il-laqgħa tagħna ma’ Ġesù Kristu hi rigal tiegħu: huwa hu li “ġie jfittex u jsalva l-mitluf” (Lq 

19:10) u li “ħabbna l-ewwel” (1Ġw 4:19). Kull opra tajba tagħna hija tweġiba għall-opra 

tiegħu fina, hija frott il-gratitudni tagħna għas-salvazzjoni li rċivejna (ara Titu 2:14; Ġak 

1:16-17). L-imħabba tiegħu ssir il-ftaħir tagħna, il-laqgħa tagħna miegħu ssir l-ikbar qliegħ, 

u l-bqija jsir telf għal ħdejh (ara Fil 3:7-11). 

Ħsieb għat-tfal. Marija temmen f’dak li qalilha l-anġlu tal-Mulej u tqum u tmur tħaffef 

għand Żakkarija u Eliżabetta li kienet kuġina tagħha. Għalfejn? Biex tmur tiftaħar magħha 

b’dak li ġralha? Żgur li le, anki għaliex Eliżabetta wkoll kienet qalgħet grazzja kbira minn 

Alla. Allura għalfejn tmur? Marija ħassitha ferħana ħafna meta ndunat kif kemm maħbuba 

minn Alla. Hi ħasset il-bżonn li taqsam u turi dan il-ferħ tagħha. Fil-fatt Eliżabetta malli 

ratha ndunat kemm Marija kienet mimlija bl-imħabba u ħassitha ferħana hi wkoll, anzi 

ħassha wkoll it-tifel li kienet qed iġġor magħha (Ġwanni) għax qalet li ħassitu jaqbeż bil-

ferħ. 

Anki r-ragħajja meta rċivew l-aħbar tal-anġli, ħassew li Alla kien qed iħobbhom ħafna. 

Qamu minnufih u bil-ferħ f’qalbhom telqu jiġru jħaffu biex jilaqgħu ma’ Ġesù.  

Anki lilna Alla jħobbna ħafna. Kuljum jibgħatilna xi ħaġa tajba, anki meta ma nindunawx 

biha. Hemm bżonn infittxuha dik il-ħaġa tajba li Alla jkun tana kuljum u bħal Marija u bħar-

ragħajja nqumu nħaffu bil-ferħ biex niġu għandu fil-Knisja u ngħidulu grazzi. Hemm inkunu 

nistgħu wkoll nifirħu mal-oħrajn kollha billi nuru lil xulxin kemm Alla qiegħed iħobbna u 

jberikna ta’ kuljum. 

 

 



Ġest 

Peress li l-Magħmudija hija l-ewwel laqgħa tagħna mal-Mulej, u l-mument li fih inħossuna 

maħbuba bħala wliedu, wara l-omelija jista’ jsir it-tiġdid tal-wegħdiet tal-Magħmudija, 

biċ-ċaħdiet u l-istqarrijiet. Għal dan jista’ jiġi addattat ir-rit li jsir fil-Velja tal-Għid. 

  



Is-sitt jum 

It-Tnejn 20 ta’ Diċembru 

MAL-ANĠLI NINGĦAQDU BIEX NAGĦTU L-AĦBAR TAJBA LIL FQIR 

 

Liturġija tal-Kelma 

Iż 7:10-14 Araw, ix-xebba titqal u tiled iben. 

Lq 1:26-38 Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben. 

 

Riferimenti mill-EG 

23-24. Knisja li “toħroġ”. Fidila lejn il-mudell tal-Imgħallem, hu essenzjali li llum il-Knisja 

toħroġ biex tħabbar il-Vanġelu lil kulħadd, kullimkien, f’kull okkażjoni, bla tnikkir, bla qatt 

tiċħadha u bla biża’.  Il-ferħ tal-Vanġelu hu għall-poplu kollu, ma jista’ jħalli ’l ħadd barra.  

Hekk iħabbru l-anġlu lir-rgħajja ta’ Betlehem: “Tibżgħux, għax araw, qiegħed inħabbrilkom 

ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu” (Lq 2:10). [...] Il-Knisja li “toħroġ” hi l-komunità 

ta’ dixxipli missjunarji li jieħdu inizjattiva, li jinvolvu ruħhom, li jsieħbu lil oħrajn, li jagħmlu 

l-frott u jiffesteġġjaw. 

78-80. Iva għall-isfida ta’ spiritwalità missjunarja. Xi drabi fil-kultura medjatika u f’xi 

ambjenti intellettwali nilmħu sfiduċja partikulari fil-konfront tal-messaġġ tal-Knisja, kif 

ukoll ċerta delużjoni.  Minħabba f’hekk, bosta operaturi pastorali, minkejja t-talb, irawmu 

fihom ċertu sens ta’ inferjorità, li jwassalhom biex jirrelativizzaw jew jaħbu l-identità u l-

konvinzjonijiet Insara tagħhom.  Hekk jinħoloq ċirku vizzjuż, għax imbagħad ma jkunux 

ferħana b’dak li huma u b’dak li jagħmlu, ma jħossuhomx jistgħu jidentifikaw ruħhom mal-

missjoni tal-evanġelizzazzjoni, u dan idgħajjef l-impenn tagħhom. [...] Ma nħallux lil min 

jisirqilna l-ħeġġa missjunarja! 

81-83. Le għall-għażż egoista. Hekk tinħoloq l-akbar theddida, li “hi l-pragmatiżmu griż 

tal-ħajja ta’ kuljum tal-Knisja, fejn kollox jidher miexi normali, waqt li fil-verità l-fidi tkun 

qed tittiekel u tintemm fix-xejn”. Tiżviluppa ruħha l-psikoloġija tal-qabar, li bil-mod il-mod 

tibdel lill-Insara f’mummji tajbin għal ġo mużew. 

 

 



Suġġerimenti għall-omelija 

Dlam u dawl. Rassenjazzjoni, għeluq u mistħija vs. ħeġġa biex nxandru l-Vanġelu. 

Mill-Liturġija tal-Kelma. “L-anġlu daħal għandha u qalilha: “Sliem għalik, mimlija bil-

grazzja, il-Mulej miegħek”. 

Mill-istorja tal-inkarnazzjoni. Alla jixtieq li l-bnedmin kollha jagħrfu l-imħabba tiegħu, u 

jibgħat messaġġiera biex iwasslu din l-aħbar lill-bnedmin. L-anġli għandhom il-missjoni li 

jxandru l-aħbar it-tajba; huma dawk li jagħmlu l-ordni tal-Mulej malli jisimgħu leħen il-

kelma tiegħu (ara S 103:20) u jistiednu lill-bnedmin jimitawhom f’din l-ubbidjenza. Hekk 

għamel l-anġlu Gabrijel meta sellem lil Marija, il-qaddejja umli u fqajra, u qalilha li kienet 

“mimlija bil-grazzja” (Lq 1:27) u hekk għamlu l-anġli meta ħabbru lir-ragħajja, nies foqra u 

mwarrba, “ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu” (Lq 2:10). 

Ħsieb. Id-dlam jobgħod id-dawl (ara Ġw 3:19-20) u għalhekk m’għandniex neħduha bi 

kbira li l-mentalità tad-dinja hi ostili għall-Vanġelu (ara Ġw 15:18-19). Quddiem dan il-fatt, 

ix-Xitan jikkonvinċina nagħlqu ħalqna u naħbu l-Vanġelu fil-ħajja privata tagħna, jitfi fina 

l-ħeġġa missjunarja, u jwassalna nirrassenjaw ruħna bl-iskuża li l-oħrajn ma jridux 

jisimgħu. 

Madanakollu aħna nafu bid-differenza li ġġib fil-ħajja tagħna l-aħbar it-tajba, nafu bil-paċi 

li titnissel fina kull darba li nisimgħu bl-imħabba ta’ Alla għalina, nafu bil-valur kbir li 

niskopru meta nemmnu li Ġesù miet għalina, nafu bid-dawl li jitkebbes fina meta l-Ispirtu 

s-Santu jkellimna bl-Iskrittura u bl-aħwa. U dan id-dawl ma rridux ngħattuh b’għatu jew 

inqiegħduh taħt is-sodda, għax nafu li jista’ jkun ta’ ġid għal kulħadd (ara Lq 8:16). Il-Mulej 

kien jaf x’inhu jagħmel meta bagħatna nwasslu l-aħbar lill-ħolqien kollu (ara Mk 16:15), 

kien jaf li l-qalb ta’ kulħadd hija art maħluqa biex tilqa’ ż-żerriegħa tal-Kelma, kien jaf li 

kull dixxiplu jista’ jxandar minn fuq il-bjut dak li sema’ fil-widnejn (ara Mt 10:27). 

Ħsieb għat-tfal. L-anġli kemm huma sbieħ. Veru? U fil-Bibbja dejjem narawhom qed 

iwasslu xi messaġġ sabiħ li jkun ġej mingħand Alla. Għalhekk sbieħ, għax iwasslulna il-

kliem ta’ Alla; u l-Kelma ta’ Alla għandha dejjem messaġġ sabiħ għalina għax hu messaġġ 

ta’ mħabba, ta’ paċi, ta’ rispett, ta’ għajnuna, ta’ twissija u tagħlima meta jkun hemm 

bżonn. Illum fil-Vanġelu naraw lil anġlu Gabrijel li jidher lil Marija u jsellmilha, jgħidilha 

ħafna affarijiet sbieħ: li hija mimlija bil-grazzja; li l-Mulej hu magħha; li m’għandhiex għax 

tibża’; li l-Mulej ħa grazzja magħha; li se jkollha tifel li huwa Bin Alla; u li fl-aħħar mill-

aħħar mhix weħidha f’sitwazzjoni bħal din, għax anki Eliżabetta qalgħet grazzja bħal din 

mingħand Alla. Veru dan l-anġlu kien ta’ kuraġġ kbir għal Marija. 



Inti taf li anki int tista’ tkun bħalu? Int tista’ tkun anġlu għal ħaddieħor, meta tfittex lil xi 

ħadd u turih kemm hu importanti u kemm int jimpurtak minnu. Int tista’ tkun anġlu għal 

xi ħadd fil-klassi li tarah li hu ftit batut fl-iskola, jew li s-soltu tarah waħdu mingħajr ħbieb. 

Taf ukoll tkun anġlu għal xi ħadd li jaħseb li m’hu tajjeb għal xejn billi tmur tagħmillu 

kuraġġ u ssib xi ħaġa tajba fih jew xi ħaġa li hu kapaċi jagħmel u ssemmihielu: tgħidlu li hi 

ħaġa sabiħa u turih kemm hu sewwa li jibqa’ jagħmilha u ma jaqtax qalbu. Meta tagħmel 

dan, int tkun twassal bil-mod tiegħek l-Kelma ta’ Alla. X’hemm isbaħ minn hekk? 

 

Ġest 

Fil-purċissjoni tal-bidu, jidħol u jiġi intronizzat il-Vanġelu. Wara t-tħabbira tal-Vanġelu, isir 

att ta’ qima lill-Kelma ta’ Alla, anki biss permezz ta’ innu ta’ akklamazzjoni għax-xandira 

tal-Vanġelu. Jistgħu jitqassmu wkoll scrolls żgħar f’vers mill-Iskrittura fuqhom. 

  



Is-seba’ jum 

It-Tlieta 21 ta’ Diċembru 

MA’ ĠUŻEPPI NITOLBU, NIKKONTEMPLAW U NAĦDMU 

 

Liturġija tal-Kelma 

Għanja 2:8-14 Il-maħbub tiegħi: arah, ġej, jaqbeż fuq il-muntanji.  

jew Sof 3:14-18a Il-Mulej, Alla tiegħek, qiegħed f’nofsok. 

Lq 1:39-45 Minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? 

 

Riferimenti mill-EG 

177-184. L-effetti komunitarji u soċjali tal-kerygma. Fil-qalba tal-Vanġelu nagħrfu r-rabta 

mill-qrib bejn evanġelizzazzjoni u promozzjoni umana, li bilfors trid tesprimi ruħha u 

tiżviluppa fil-ħidma kollha tal-evanġelizzazzjoni.  L-aċċettazzjoni tal-ewwel tħabbira, li 

tistedinna nħallu lil Alla jħobbna u nħobbuh bl-istess imħabba li Hu jagħtina, tqanqal fil-

ħajja tal-persuna u fl-għemejjel tagħha l-ewwel reazzjoni fundamentali: li tixtieq, tfittex u 

jkollha għal qalbha l-ġid tal-oħrajn. [...] Il-Kelma ta’ Alla tgħallimna li f’ħuna hemm għal 

kull wieħed u waħda minna l-prolungament permanenti tal-Inkarnazzjoni: “Kulma 

għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi” (Mt 25:40). [...] 

Għalhekk ukoll “anki s-servizz tal-karità hu dimensjoni kostituttiva tal-missjoni tal-Knisja 

u espressjoni tal-essenza tagħha li ma tistax iżżomm lura minnha”.  Kif il-Knisja min-natura 

tagħha hi missjunarja, hekk minn din in-natura ma tistax ma toħroġx il-karità effettiva 

mal-proxxmu, il-ħniena li kapaċi tifhem, tassisti u tippromovi. [...] Ma jistax jingħad iżjed 

li r-reliġjon għandha tillimita ruħha għall-qafas privat u li qiegħda hemm biss biex 

tipprepara l-erwieħ għall-Ġenna.  Nafu li Alla jixtieq il-ferħ ta’ wliedu anki fuq din l-art, 

anki jekk huma msejħa għall-milja tal-ħajja ta’ dejjem, għax Hu ħalaq kollox “biex ingawdu 

bih” (1 Tim 6:17), biex kulħadd jista’ jgawdih. 

262-263. Motivazzjonijiet għal tqanqil missjunarju mġedded. Evanġelizzaturi bl-Ispirtu 

jfisser evanġelizzaturi li jitolbu u jaħdmu. Mill-ottika tal-evanġelizzazzjoni, la jisew il-

proposti mistiċi mingħajr impenn soċjali u missjunarju b’saħħtu, u lanqas id-diskorsi u l-

prattika soċjali u pastorali mingħajr spiritwalità li tibdel il-qalb. Proposti bħal dawn, 

f’biċċiet jew imxerrda, jilħqu biss gruppi żgħar u m’għandhomx il-qawwa li jixterdu fuq 



livell wiesa’, għax jillimitaw lill-Vanġelu.  Hemm bżonn dejjem inħabirku biex noħolqu 

spazju ġewwieni li jagħti sens Nisrani lill-ħidma u l-attività tagħna. 

 

Suġġerimenti għall-omelija 

Dlam u dawl. Impenn soċjali mifrud mill-fidi vs. fidi msarrfa fil-karità. 

Mill-Liturġija tal-Kelma. “Neħħa l-Mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik, keċċa l-

għedewwa tiegħek. Is-sultan t’Iżrael, il-Mulej, hu f’nofsok.” 

 Mill-istorja tal-inkarnazzjoni. Ġużeppi, l-istess wieħed li fittex ir-rieda ta’ Alla, semagħha 

u wettaqha (ara Mt 1:18-25), huwa wkoll il-mastrudaxxa li għajjex lill-familja ta’ Nazaret 

u għallem is-sengħa tiegħu lil Ġesù, il-Messija, tant li n-nies kienu jafuh bħala “bin il-

mastrudaxxa” (Mt 13:55). Fl-istorja tal-inkarnazzjoni, Ġużeppi huwa fl-istess waqt ir-raġel 

sieket li jikkontempla l-misteru li qed iseħħ quddiemu u l-qaddej għaqli li jieħu ħsieb lit-

tifel Ġesù b’mod konkret. 

Ħsieb. Ġesù għaqqad flimkien l-imħabba ta’ Alla mal-imħabba tal-proxxmu (ara Mk 12:29-

31), b’tali mod li r-relazzjoni tagħna ma’ Alla mhix mifruda mill-impenn tagħna biex 

nagħmlu l-ġid lill-oħrajn. Ix-Xitan, li jġib il-firda, jipprova jifridhom minn xulxin: ġieli 

jikkonvinċina li biżżejjed tħobb lil Alla; ġieli jgħawweġ il-karità tagħna f’mod kif inserrħu l-

kuxjenza u mhux f’mod kif nagħmlu l-ġid lill-oħrajn; ġieli jnessina fl-importanza li waqt li 

nħobbu nibqgħu magħquda ma’ Alla li hu l-għajn ta’ kull imħabba. 

Madanakollu, “jekk wieħed għandu biex jgħix fid-dinja u jara ’l ħuh fil-bżonn u jagħlaq 

qalbu għalih, kif tista’ l-imħabba ta’ Alla tgħammar fih? Uliedi, ma nħobbux bil-kliem u t-

tpaċpiċ, imma bl-għemil u bis-sewwa” (1Ġw 3:17-18). U min-naħa l-oħra, il-karità u l-

impenn soċjali jiftaqru u jwasslu għal għejja u qtigħ il-qalb jekk jinfirdu mill-fedeltà ta’ Alla 

lejn il-poplu tiegħu. Il-fidi tagħna hi fidi konkreta, li tissarraf fil-ħajja ta’ kuljum: fir-

relazzjonijiet tagħna ma’ niesna u mal-bqija tan-nies, fi kliemna, fix-xogħol tagħna, fl-użu 

tal-ġid, fil-mistrieħ tagħna. “X’jiswa, ħuti, li wieħed jgħid li għandu l-fidi jekk ma jurihiex 

fl-għemil tiegħu? Jaqaw tista’ ssalvah din il-fidi?” (Ġak 2:14). 

Ħsieb għat-tfal. Illum erġajna smajna l-Vanġelu ta’ nhar il-Ħadd li għadda. Tliet darbiet 

smajnieh... għax veru importanti. S’issa għedna li aktarx Marija marret għand Eliżabetta 

biex tfittex l-għajnuna tagħha, peress li Eliżabetta kienet ikbar minna u kellha iktar 

esperjenza minna. Imbagħad għedna li huma ltaqgħu biex jaqsmu flimkien il-ferħ li 

kellhom f’qalbhom. U issa llum se nindunaw li – l-għajnuna li taw lil xulxin, u l-ferħ ta’ 



bejniethom – dan, kien kollu għaliex huma emmnu dak li qalilhom Alla. Fil-fatt, Eliżabetta 

tgħid lil Marija: “Hienja dik li emmnet li jseħħ kulma bagħat jgħidilha l-Mulej”. 

Anki Ġużeppi emmen dak li qallu l-anġlu. Fil-bidu ħaseb ħażin f’Marija, imma mbagħad 

deherlu anġlu fil-ħolm u qallu li m’għandux għax jibża’ jew jaħseb li t-tarbija Ġesù kienet 

minn ta’ xi ħadd ieħor. Għax Alla kien dak li ħaseb għal kollox u ħadem permezz tal-Ispirtu 

s-Santu. Ġużeppi fehem dan u emmen, tant li mbagħad “meta qam, għamel kif ordnalu l-

anġlu tal-Mulej, u ħa lil martu għandu”. 

Kemm-il darba jiġri lilna wkoll li naħsbu ħażin fil-ġenituri tagħna u ma jogħġobniex dak li 

jagħmlu magħna. Naħsbu li l-ideat u l-ħsibijiet tagħna jkunu tajbin u tagħhom ħżiena. Ma 

naċċettawx dak li jgħidulna u nkunu rridu nagħmlu ta’ rasna. Tant li ġieli nispiċċaw nġibu 

ruħna tajjeb magħhom sempliċement ħalli mbagħad iħalluna bi kwietna. X’ħasra! Mank 

insibu xi anġlu jiftħilna għajnejna! L-istorja ta’ Ġużeppi llum tgħallimna li għandna nħallu 

lil Alla jiftħilna għajnejna ħalli iktar milli nġibu ruħna tajjeb mal-ġenituri tagħna, 

nitgħallmu nħobbuhom kif inhuma. Alla tana ġenituri li, huma kif inhuma, huma tajbin 

għalina. Anki jekk m’humiex kif nixtiequ aħna, xorta għandna ħafna x’nitgħallmu 

mingħandhom. Sew mit-tajjeb u sew mill-iżbalji, irridu nemmnu li Alla joħroġ xi ħaġa ta’ 

ġid għalina. Ejjew mela nemmnuh lil Alla u nibdew naċċettaw iktar u nħobbu lill-ġenituri 

tagħna huma kif inhuma. Ejjew nipruvaw ukoll nuru iktar li nħobbuhom billi nsibu kif 

nistgħu ngħinuhom aħna f’xi ħaġa tad-dar. 

 

Ġest 

Fit-talb tal-fidili, isiru interċessjonijiet għall-ħaddiema u professjonisti differenti. Tista’ 

wkoll titqassam talba tax-xogħol, bl-immaġni ta’ San Ġużepp, li mbagħad tintalab mill-

ġemgħa. 

 

  



It-tmien jum 

L-Erbgħa 22 ta’ Diċembru 

MA’ MARIJA NINFETĦU GĦALL-ĦIDMA TAL-ISPIRTU SANTU FINA 

 

Liturġija tal-Kelma 

1Sam 1:24-28 Ir-radd ta’ ħajr ta’ Anna għat-twelid ta’ Samwel. 

Lq 1:46-55 Is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. 

 

Riferimenti mill-EG 

259-261. Evanġelizzaturi bl-Ispirtu. Nevanġelizzaw bl-Ispirtu jfisser inkunu evanġelizzaturi 

li jiftħu qalbhom bla biża’ ta’ xejn għall-azzjoni tal-Ispirtu s-Santu fihom.  F’Għid il-Ħamsin, 

l-Ispirtu joħroġ lill-Appostli minnhom infushom u jibdilhom f’ħabbâra tal-għeġubijiet kbar 

ta’ Alla, li kull wieħed u waħda jibdew jifhmu fl-ilsien tagħhom.  Barra minn hekk, l-Ispirtu 

s-Santu jimliehom bil-qawwa biex ixandru l-aħbar ġdida tal-Vanġelu bil-kuraġġ kollu 

(parresia), b’vuċi għolja u f’kull żmien u post, imqar kontra l-kurrent. [...] Evanġelizzazzjoni 

bl-ispirtu hi differenti ħafna minn ġabra ta’ ħidmiet megħjuxa bħala obbligu tqil li 

sempliċement nittollerawh, jew nissaportuh avolja jmur kontra l-ġibdiet u x-xewqat 

tagħna.  Kemm nixtieq nista’ nsib il-kliem biex inħeġġeġ għal staġun ta’ evanġelizzazzjoni 

iżjed entużjasta, ferrieħa, ġeneruża, qalbiena, mimlija bi mħabba minn ġewwa u 

b’enerġija li tittieħed!  Imma naf li l-ebda motivazzjoni mhi ħa tkun biżżejjed jekk fil-qlub 

m’hemmx jaqbad in-nar tal-Ispirtu. 

275-280. L-azzjoni misterjuża tal-Irxoxt u tal-Ispirtu tiegħu. Biex inżommu ħaj iż-żelu 

missjunarju hemm bżonn ta’ fiduċja sħiħa fl-Ispirtu s-Santu, biex Hu “jgħinna fin-nuqqas 

ta’ ħila tagħna” (Rum 8:26).  Imma fiduċja ġeneruża bħal din hemm bżonn tissaħħaħ u 

għalhekk irridu nsejħulu f’kull ħin. [...] M’hemmx libertà aqwa minn meta nħallu lill-Ispirtu 

jeħodna fejn irid Hu, u ma noqogħdux inkejlu jew nikkontrollaw kollox, u nħallu lilU 

jdawwalna, imexxina, jeħodna fejn jixtieq Hu.  Hu jaf tajjeb x’hemm bżonn f’kull żmien u 

f’kull ħin.  Dan ifisser li nkunu misterjożament għammiela! 

 

 



Suġġerimenti għall-omelija 

 Dlam u dawl. Kejl u kontroll uman vs. ħeġġa u libertà tal-Ispirtu. 

Mill-Liturġija tal-Kelma. “Is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; qaddis hu l-isem 

tiegħu.” 

Mill-istorja tal-inkarnazzjoni. Marija, malli semgħet il-proposta tal-anġlu, fehmet li 

quddiemha kellha missjoni li ma tistax twettaqha bil-ħiliet tagħha. L-anġlu jwiegħdha: “L-

Ispirtu s-Santu jiġi fuqek” u hu għalhekk li l-opra tiegħek se tkun divina, Bin Alla; hu 

għalhekk li fik se jseħħ l-impossibbli (ara Lq 1:34-37). Mimlija b’dan l-Ispirtu, Marija tnissel 

lil Ġesù, timtela biż-żelu u l-ħeffa, tmur twassal it-tislima tagħha lil Eliżabetta, u tgħanni 

lis-Setgħani li għamel magħha ħwejjeġ impossibbli (ara Lq 1:39-56). 

Ħsieb. Meta nqabblu s-sejħa li qed jagħmlilna l-Mulej mal-ħiliet tagħna, il-kalkoli tagħna 

ma jaqblux: aħna m’għandiex ħila nagħmlu dak li qed jitlob minn Alla. Quddiem dan il-

fatt, il-Qarrieq jista’ jdaħħalna fl-isqaq tal-kejl u l-kontroll: nagħmlu biss dak il-ftit li nifilħu 

nagħmlu, nimmiraw fil-baxx, insiru medjokri. 

Imma minbarra l-ħiliet tagħna hemm il-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. Marija, bil-ħila tagħha 

ta’ verġni, ma setgħet qatt tnissel l-Iben ta’ Alla; imma bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu iva 

(ara Lq 1:34-35). Il-Knisja, bil-ħila umana tagħha ma tista’ qatt tagħmel dixxipli mill-ġnus 

kollha, imma bin-nar tal-Ispirtu s-Santu iva (ara Atti 1:8; 2:4). L-enerġija tal-Ispirtu s-Santu 

tneħħi kull ħjiel ta’ dmir u toqol marbutin mal-ħidma li aħna msejħa nagħmlu. Bil-fiduċja 

fil-qawwa tiegħu, il-ħidma tagħna ssir bil-ferħ (ara Fil 2:13-15), u l-frott li naħsdu jkunu 

għall-glorja tal-Missier (ara Mt 5:16).  

Ħsieb għat-tfal. Smajtuh kemm hu sabiħ dan il-kliem li qalet Marija. Tfaħħar lil Alla għal 

ġid kollu li jagħmel magħha, u tgħid li hu għamel affarijiet kbar magħha. Hi tinduna li 

weħidha ma kinitx se tagħmel affarijiet kbar. Imma flimkien ma’ Alla saret dak li qatt ma 

setgħet issir weħidha. Saret omm Alla: ħaġa impossibili għalina l-bnedmin.  

Hija ndunat li Alla jħobb l-iktar lil dawk li huma żgħar, ċkejknin, umli: lil dawk li ma jiftaħrux 

b’rixhom, li ma jiżżattux u ma jitkessħux bihom infushom, b’dawk li ma jgħaffġux lill-

oħrajn u ma jaħsbux li huma xi ħaġa. Marija fehmet li Alla jgħin l-iktar lil min ifittex l-

għajnuna tiegħu. Għax hu jrid dejjem ikkabbarna, irid li nikbru u nkunu sbieħ minn ġewwa. 

Jixtiqilna l-ġid; għalhekk jiddejjaq meta ma nisimgħux minnu, għax jaf li jekk inwebbsu 

rasna u ma nagħtux kasu nispiċċaw ħażin aħna u noħolqu ħafna nkwiet għal xejn.  

Għalhekk kulħadd ifaħħarha lil Marija u jgħid li hi hienja, għax hi għarfet kemm hi ċkejkna 

u żgħira u ħalliet lil Alla jmexxiha u jgħallimha. Emmnet li Alla f’kull ħaġa li jgħid ikun irid 



il-ġid tagħna u jkun irid ikkabbarna, anki meta jitlobna xi ħaġa diffiċli li forsi nibżgħu 

nagħmluha, bħal meta jistedinna naħfru u mhux inpattu lil xulxin.  

Ejjew illum ma’ Marija nemmnu li Alla jrid jagħmel ħwejjeġ kbar fid-dinja permezz tagħna 

anki jekk għadna żgħar. Ejjew nafdaw iktar fih u nipruvaw inkunu iktar kif jixtieqna hu, billi 

nisimgħu l-Kelma tiegħu miktuba fil-Bibbja u nagħtu iktar kas tal-Ispirtu s-Santu li nħossu 

f’qalbna kull meta nfittxu l-imħabba.  

 

Ġest 

Wara l-omelija tista’ ssir it-tifkira tal-Griżma tal-Isqof, b’talba ta’ invokazzjoni lill-Ispirtu s-

Santu, bħas-sekwenza ta’ Pentekoste jew l-innu Veni Creator. Tul il-Quddiesa jista’ jkun 

espost iż-żejt tal-Griżma. 

 

 

  



Id-disa’ jum 

Il-Ħamis 23 ta’ Diċembru 

MA’ ĠESÙ NIMXU L-MIXJA TAL-ĦAJJA FIL-KUMPANIJA TA’ ALLA 

 

Liturġija tal-Kelma 

Mal 3:1-4.23-24 Nibagħtilkom ’l Elija l-profeta qabel ma jasal Jum il-Mulej. 

Lq 1:57-66 It-twelid ta’ Ġwanni l-Battista. 

 

Riferimenti mill-EG 

160-175. Evanġelizzazzjoni għall-approfondiment tal-kerygma. Il-mandat missjunarju tal-

Mulej fih is-sejħa biex nikbru fil-fidi: “Għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien” 

(Mt 28:20). [...] Ma nkunux korretti jekk din is-sejħa biex nikbru ninterpretawha 

esklussivament jew fuq kollox bħala formazzjoni duttrinali.  Hi qed titlobna “inħarsu” dak 

li l-Mulej uriena, bħala tweġiba għal imħabbtu, fejn, flimkien mal-virtujiet kollha, jispikka 

dak il-kmandament ġdid li hu l-ewwel wieħed, l-akbar wieħed, dak li l-aktar jagħżilna bħala 

dixxipli: “Dan hu l-kmandament tiegħi: li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien” (Ġw 15:12). 

[...] Min-naħa l-oħra, id-don dejjem jiġi qabel din il-mixja ta’ tweġiba u ta’ maturazzjoni, 

għax l-ewwel hemm dik is-sejħa l-oħra tal-Mulej: “Għammduhom fl-isem…” (Mt 28:19).  

L-adozzjoni ta’ wlied li l-Missier jagħtina b’xejn u l-inizjattiva tad-don tal-grazzja tiegħu 

(ara Efes 2:8-9; 1 Kor 4:7) huma l-kundizzjoni biex jista’ jkun hemm dan it-tqaddis 

permanenti li jogħġob u jagħti glorja lil Alla.  Ifisser li nħallu lil Kristu jibdilna fih għal ħajja 

li tikber “skont l-Ispirtu” (Rum 8:5). 

 

Suġġerimenti għall-omelija 

 Dlam u dawl. Staġnar vs. maturazzjoni. 

Mill-Liturġija tal-Kelma. “kull min kien jismagħhom kien iżommhom f’qalbu u jgħid: “Mela 

x’għad ikun dan it-tifel?”. U tassew, id il-Mulej kienet miegħu.” 

Mill-istorja tal-inkarnazzjoni. Ġesù tarbija “baqa’ jikber u jissaħħaħ, mimli bl-għerf; u l-

grazzja ta’ Alla kienet fuqu” (Lq 2:40; ara 2:52). Ġesù, Alla magħmul bniedem, mexa pass 



pass il-ħajja tal-bnedmin: tgħallem jitkellem, jimxi, jaħdem, iħobb b’ġisem u qalb ta’ 

bniedem. Fuq kollox, tgħallem l-għerf veru: li jkun f’dak li hu ta’ Missieru (ara Lq 2:49), 

dak il-Missier li xeħet fuqu l-grazzja tiegħu. 

Ħsieb. Waqt li aħna nikbru u l-ħajja tinbidel, jista’ jiġri li l-ħajja tal-fidi tibqa’ mwaħħla bla 

ma tikber u bla ma tkun tista’ ddawwalna fl-esperjenzi l-ġodda ta’ ħajjitna. Meta jiġri hekk, 

wara li jkun imlielna moħħna li dak li qalulna meta konna żgħar kien biżżejjed, ix-Xitan 

jikkonvinċina li l-fidi ma tagħmilx sens, li Alla m’għandu xejn x’jgħidilna u x’jagħtina li jkun 

ta’ siwi għall-ħajja konkreta ta’ kuljum. Bil-mod il-mod, flok nimxu ma’ Alla, nibdew mexjin 

għal rasna; u l-ħajja tal-fidi ssir biss formalità ta’ kull ġimgħa. 

Imma l-ħajja tal-fidi u l-ħajja tal-Knisja hi, appuntu, “ħajja”: titnissel fis-smiegħ tal-

kerygma u biċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija, tiżviluppa fil-katekiżmu u bis-Sagramenti, u 

timxi lejn il-maturità tagħha biex tagħti l-frott fi żmienu (ara S 1:3). Ġesù, bil-Kelma u s-

Sagramenti, jimxi magħna “dejjem, sal-aħħar taż-żmien” (ara Mt 28:20b), hekk li fih 

nistgħu nsibu sens u sejħa f’kull esperjenza li ngħixu. 

Ħsieb għat-tfal. Xi storja smajna llum fil-Vanġelu? It-twelid ta’ Ġwanni. Dan it-tifel ċkejken 

kien ta’ barka kbira għall-familja tiegħu. Ommu Eliżabetta qalgħet grazzja kbira mingħand 

Alla permezz tiegħu u missieru Żakkarija, malli rah, inħall ilsienu u beda jitkellem u jfaħħar 

lil Alla. U n-nies kollha tar-raħal baqgħu mistagħġba kemm Alla kien qrib ta’ din il-familja. 

Kulħadd induna li jekk tħalli lil Alla jmexxik, bis-saħħa tiegħu, int tista’ tagħmel affarijiet 

kbar u sbieħ. Meta id il-Mulej tkun miegħek, inti tikber aktar b’saħħtek minn ġewwa. Hu 

jkun dejjem miegħek: iżomm miegħek, jilqa’ għalik, għax hu l-Emmanuel, li jfisser “Alla 

magħna”.  

Fil-fatt Alla sar tifel bħali biex ikun miegħi f’kollox: meta nbati hu jbati miegħi, meta nibki 

hu jibki miegħi, u meta nifraħ hu jifraħ miegħi. Il-pjaċir tiegħu jarani nikber kuntent. Anki 

meta tiġrili xi ħaġa ħażina, hu jkun irid li jien nitolbu jgħinni biex minn dik il-ħaġa noħroġ 

it-tajjeb u minnha nieħu xi tagħlima. Hu jkun irid li minn kull ħaġa diffiċli jien noħroġ iktar 

b’saħħti minn qabel. Għalhekk qatt m’hu se jitlaqni waħdi. 

Fil-fatt dejjem irrid niftakar li jien m’iniex qed nikber waħdi. Anzi, ma jistax ikun li tikber 

waħdek. Hu dejjem qed jibgħatlek ħafna persuni li huma qrib tiegħek biex jgħinuk tikber: 

il-ġenituri, in-nanniet, iz-zijiet, il-ħbieb tal-familja, ħafna mit-teachers tal-iskola, il-

katekisti, il-qassisin fil-parroċċa, u ħafna ħbieb tajba li niltaqa’ magħhom l-aktar fil-

parroċċa... Veru Alla jixtieq li nkunu mdawrin b’kumpanija tajba; u din hi l-Knisja. Ejjew 

mela nirringrazzjawh u nuruh li napprezzaw lil dawn kollha billi nitolbuh ikompli jħarishom 

u jipproteġihom.  



Ġest 

In-novena tista’ tintemm b’mument qasir ta’ adorazzjoni li matulu n-nies joffru ftit inċens 

bħala att ta’ qima. 


