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Ħsieb Spiritwali 

Il-Beatu Ġwanni Pawlu 11 – It-Testment 
 

Dan li ġej huwa mislut mill-aħħar Testment tal-Beatu Papa Ġwanni Pawlu 11.   
Fl-isem tat-Trinita’ Qaddisa, Amen. Ishru mela, għax ma tafux is-siegħa li fiha jiġi l-
Mulej – dawn il-kliem ifakkruni fl-aħħar sejħa li se tiġi fil-ħin li   jixtieq il-Mulej. Jien 
irrid nimxi warajh u rrid li dak kollu fil-ħajja tad-dinja jippreparani għal dan il-
mument. Jiena ma nafx meta se jasal dan il-mument, imma npoġġieh, bħal kollox, 
f’idejn Omm l-Imgħallem:  Totus Tuus.   

Kelma tal-Kappillan 

Għeżież, 

Il-Festa tal-Festi, hekk kien isejħilha San Franġisk lil festa sabiħa tal-
Milied...festa li għandha l-għeruq fid-dinja kollha, anke fejn it-Tifsira tat-
Twelid ta’ Ġesu’ m’hijiex daqshekk ċara. Il-Festa tal-Milied iġġib sentimenti 
ta’ mħabba, ta’ ħlewwa u wkoll ta’ ferħ kbir. 

Li jfixkel it-tifsira tat-Twelid huwa l-materjaliżmu u l-konsumiżmu li qed 
joħonqu lil bniedem tal-lum, li qed jintilef fl-affarijiet materjali li jiswew ħafna 
flus imma li l-ferħ fihom għandu ħajja qasira wisq. Ġużeppi u Marija ferħu 
fis-sempliċita’ tat-Tarbija Ġesu’ li twieldet. Huwa twieled fqir biex ikun 
solidali mal-foqra, li ftit għadhom isibu min jiftakar fihom għax kulħadd mitluf 
fil-pjaċiri materjali u ninsew il-ferħ ta’ meta tgħin lil fqir. 

Hu għalhekk li l-isbaħ Milied Nisrani għal bniedem tal-lum hu li jgħix u jħalli 
post fil-qalb tiegħu lil Ġesu’ Tarbija, u li fil-qlub tal-familji tagħna inħalluh 
jitwieled, billi nagħmlu żmien aktar flimkien, nagħtu aktar attenzjoni lil 
xulxin, inferrħu lil xulxin, naħfru lil xulxin, u ma niġġudikawx wieħed lill-
ieħor. J’Alla bħala familja fil-Mulej nippruvaw inkomplu dak li għamel Ġesu’ 
u nħalluh jitwieled fil-komunita’ tal-Parroċċa tagħna u b’mod partikulari fil-
familji tagħna. 

Dan hu l-awguri tiegħi u tal-Komunita’ tal-Patrijiet flimkien mal-Kunsill 
Parrokkjali li nkomplu nħallu post għall-
Mulej biex inwellduh ġo fina. 

Tkunu mberkin! 

P Joseph Mamo ofm Conv. 



F’dawn l-istess idejn ta’ omm inħalli kollox u lil dawk 
kollha li ħajti u l-vokazzjoni tiegħi laqqgħuni 
magħhom. F’dawn l-idejn inħalli fuq kollox lil Knisja, 
wkoll lil pajjiżi u l-umanita’ kollha. Nirringrazzja lil 
kulħadd. Nitlob maħfra mingħand kulħadd. Nit-
lobkom titolbu għalija ħalli l-Ħniena t’Alla tidher ak-
bar mid-djgħufija u nuqqas ta’ ħila tiegħi. 

Kulħadd għandu jżomm quddiem għajnejh il-ħsieb tal
-mewt. U għandu jkun lest biex jippreżenta lilu nnifsu 
quddiem il-Mulej u l-Imħallef…..fl-istess ħin, Salvatur 
u Missier. Jiena dak il-mument deċiżiv tal-mewt 
inpoġġieh f’idejn Omm Ġesu’ u Omm il-Knisja. Iż-
żmien li qegħdin ngħixu fih huwa żmien diffiċli. Il-mixja tal-Knisja wkoll saret mim-
lija tensjoni, hija l-prova ta’ dawn iż-żminijiet…kemm għall-fidili kif ukoll għar-
rgħajja. F’ċertu pajjiżi, il-Knisja qed tiffaċċja persekuzzjoni li m’hijiex inqas minn dik 
tal-ewwel sekli, anzi agħar minnhom fil-qilla u l-mibegħda.             ‘Id-demm tal-
martri huwa  ż-żerriegħa tal-insara.’ 

Jiena m’inix se nħalli l-ebda ġid materjali li jista’ jkun ta’ valur. Dak li kien jaqdini 
f’ħajti nitlob li jitqassam kif ikun l-aħjar. Hekk kif il-ħajja tiegħi fuq din l-art waslet 
biex tispiċċa, qed nerġa’ niftakar fil-ġenituri tiegħi, f’ħija u f’oħti (li jien qatt ma 
ltqajt magħha għax mietet qabel twelidt jien), fil-parroċċa ta’ Wadowice fejn 
għammduni, dik il-belt li tant ħabbejt, f’dawk li għexu fi żmieni, fil-bniet u subien 
sħabi tal-iskola primarja, fil-ħbieb tas-sekondarja, fi żmien l-Universita’ sa żmien l-
okkupazzjoni Nażista ta’ pajjiżi meta kelli nagħmel ħafna xogħol manwali, fil-
parroċċa ta’ Niegowic, fil-kura pastorali tal-akkademiċi, fi Krakovja, Ruma,  u fin-
nies kollha li l-Mulej afdali. Lil dawn kollha nixtieq ngħidilhom ħaġa waħda – J’Alla 
l-Mulej jippremjakom. 

Nixtieq nerġa’ nħalli lili nnifsi totalment f’idejn il-Mulej. Hu jrid jiddeċiedi kif se 
nispiċċa din il-ħajja u l-ministeru tiegħi. Totus Tuus, f’idejn l-Immakulata fil-ħajja u 
fil-mewt. Diġa’ aċċettajtha l-mewt li riesqa, nittama li Kristu jagħtini l-grazzja tal-
mogħdija tal-aħħar. Nittama li sservi ta’ ġid għall-kawża li dejjem fittixt li naqdi –    
is-salvazzjoni tal-bniedem u l-ħarsien tal-familja  tal-bnedmin li fiha jidħlu l-ġnus u 
l-popli kollha. 

 
Dan l-artiklu huwa l-aħħar wieħed minn sensiela li għamilna dwar il-Beatu Gwanni 
Pawlu 11..............nisperaw li għoġbukom! 

 
J’Alla jkollkom Milied Qaddis u Sena Ġdida mimlija Paċi 

 



 
 
 
 

Is-Sibt 1        Jum Dinji tal-Aids 
Fl-4.00pm  jibda l-Junior Praesidium tal-Leġjun ta’ Marija fiċ-Ċentru 
Parrokkjali. 
L-Ewwel Sibt tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna lil Qalb Bla 
Tebgħa ta’ Marija.   Fil-5.15pm tibda l-Adorazzjoni fil-Knisja. Bejn l-
10.00am u 12.00pm tkun miftuħa l-librerija.  
 
Il-Ħadd 2  L-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Fl-10.00am  Quddiesa fil-
Parroċċa għat-tfal flimkien mal-ġenituri tagħhom. Jista’ jattendi 
kulħadd. 
  
It-Tnejn 3 Jum il-Persuni b’Diżabbilita’. 
 
L-Erbgħa 5 Jum il-Volontarjat. Grazzi lil voluntiera kollha li jgħinu fil-
Parroċċa tagħna. 
 
Il-Ħamis 6 L-Ewwel Ħamis tax-xahar. Adorazzjoni fis-Seminarju tal-Virtu’ b’talb 
għall-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Tluq minn ħdejn il-Parroċċa f’12.00pm. 
 
Il-Ġimgħa 7 L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna lil Qalb 
Imqaddsa ta’ Ġesu’. Fl-4.15pm it-tfal kollha tal-MUŻEW jiltaqgħu iċ-Ċentru 
Parrokkjali. 
 
Is-Sibt 8 Jum is-Solennita’ tal-Immakulata Kunċizzjoni. 
Fit-8.30pm – Quddiesa Extra 
Fis-6.15pm -  Konċelebrazzjoni Solenni mill-Komunita’ Franġiskana.  
Il-Ħsieb isir minn P.Joe Zahra O.P. Janima l-kant il-Kor Parrokkjali ‘Ħlewwa ta’ 
Marija’.Ikun hawn Bazaar miftuħ tul il-ġurnata kollha.  
 
Il-Ħadd 9  It-Tieni Ħadd tal-Avvent   Fl-10.00am  Quddiesa fil-Parroċċa għat-tfal 
flimkien mal-ġenituri tagħhom. Jista’ jattendi kulħadd.  
Fl-10.30am Laqgħa tal-Gruppi Familji Nsara fiċ-Ċentru Parrokkjali.                   
Bazaar miftuħ il-ġurnata kollha. 
 
Mis-Sibt 15  Jiem tan-Novena bi preparazzjoni għall-Milied.  
sal-Ħadd 23 Fl-Avviżi ta’ kull ġimgħa jingħataw aktar dettalji. 

Is-Sibt 15 Konfessuri barranin għall-Qrar bejn is-6.00pm u s-7.00pm. 



Il-Ħadd 16 It-Tielet Ħadd tal-Avvent   Fl-10.00am  Quddiesa fil-Parroċċa  għat-tfal 
flimkien mal-ġenituri tagħhom.    Jista’ jattendi kulħadd.          Ser ikun hawn 

konfessuri barranin għall-Qrar bejn is-6.00pm u s-7.00pm. 
 
It-Tlieta 18 Fil-5.15pm tibda l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina. 
 
L-Erbgħa 19 Fl-4.00pm Fiċ-Ċentru Parrokkjali jsir il-Kunċert u l-
premjazzjoni tat-tfal li jattendu d-duttrina. Kulħadd jista’ jattendi. 
 
Il-Ħamis 20    Waqt il-Quddiesa tas-6.15pm jitbierku l-bambini u l-
presepji żgħar tat-tfal. Tfal ejjew mal-ġenituri tagħkom. 
 
Il-Ġimgħa 21 Fis-7.00pm Purċissjoni bil-Bambin akkumpanjat bil-
Banda mat-toroq tal-Parroċċa. 
 
Il-Ħadd 23     Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent   10.00am  Quddiesa fil-
Parroċċa għat-tfal  mal-ġenituri tagħhom. Jista’ jattendi kulħadd. 
 

It-Tnejn 24     Lejlet il-Milied -  Il-quddies ta’ filgħodu jkun fil-5.30am u 6.15am. 
Mis-7.00pm sat-8.00pm – Servizz ta’ Qrar. 
 10.30am – Tiftaħ il-Knisja 
 11.00pm -  Tibda l-Velja tal-Lejl tal-Milied. 
 12.00am -  Quddiesa Solenni Konċelebrata mill-Komunita’ Franġiskana bis-
sehem tal-Kor Parrokkjali ‘Ħlewwa ta’ Marija’. Wara jsir Breakfast fiċ-Ċentru 
Parrokkjali. Ibbukkjaw fis-sagristija. 
 
It-Tlieta 25      Jum il-Milied   Il-quddies ikun fis-6.00am, fit-8.30am u fis-6.15pm. 
 
Il-Ħamis 27     Fit-3.30pm  Party għat-tfal kollha tal-Parroċċa fiċ-Ċentru 
Parrokkjali. Ġenituri ħallu l-ismijiet tat-tfal fis-sagristija. 
 
Il-Ġimgħa 28  Mis-6.30pm ‘l quddiem il-judges jaraw l-isbaħ presepji u twieqi u 
armar għal kull min daħal fil-kompetizzjoni. 
 
Is-Sibt 29 u       L-aħħar weekend tax-xahar. Issir il-ġabra speċjali fil-Parroċċa 
l-Ħadd 30       Inkomplu nkunu ġenerużi kif dejjem konna. Grazzi!  
 
It-Tnejn 31        Fis-6.15pm Konċelebrazzjoni mill-Komunita’ Franġiskana fejn 
jitkanta t-Te Deum u tingħata l-Barka Sagramentali. Janimaw bil-kant il-Kor 
Parrokkjali ‘Ħlewwa ta’ Marija’.  

F’din il-quddiesa il-ġabra tmur b’risq id-Dar tal-Providenza. 



 

 

 

 

 

Q ed nikteb dawn il-versi fil-25 ta’ Novembru, xahar eżatt qabel il-jum tal-
Milied. Għal ħafna ma jdumx ma jibda l-ġiri sfrenat għar-rigali u t-taħbit li ħafna 
jassoċċjaw ma’ dan il-perjodu ta’ żmien. Dawk li jkollhom xi negozju jieħdu gost 
bih dan il-kummerċ għax ifisser li r-rota ddur, iżda tajjeb li nirriflettu ftit dwar 
x’inhu tassew il-ħsieb wara r-rigali li nagħtu fil-Milied. 

Nagħtu r-rigali sabiex 
niftakru li Alla l-
Missier tana l-ikbar 
rigal li seta’ jagħtina, 
lil ibnu Ġesu. Ir-rigali 
jfakkruna wkoll illi it-
tliet slaten maġi taw 
lil Ġesu rigali 
prezzjużi: deheb, 
inċens u mirra. 
Għalhekk aħna wkoll 
irridu nkunu lesti 
nagħtu lil Ġesu l-aħjar 
minn dak li għandna – 
nkunu lesti nagħtu lil 
Ġesu l-ħin prezzjuż tagħna, nkunu lesti nagħtu lil Ġesu l-enerġija tagħna u l-
imħabba tagħna.  

Importanti wkoll li niftakru illi Ġesu qal li dak li nagħmlu mal-iżgħar mill-bnedmin 
ħutna nkunu qed nagħmluh miegħu u għalhekk irridu nkunu lesti nagħtu lil xulxin 
il-ħin, l-enerġija u l-imħabba tagħna. Tajjeb li nistaqsi lili nnifsi kemm jiena lesta li 
nagħti l-aqwa lil ħaddieħor, kemm jien kapaċi ninvesti f’ħaddieħor mingħajr ma 
nistenna xejn lura. 

Tajjeb ukoll li f’dan iż-żmien niftakru t-tifsira li għandhom id-diversi simboli li 
nużaw kontinwament fid-djar tagħna u f’postijiet pubbliċi f’dan il-perjodu. U tajjeb 
li lil uliedna ngħallmuhom dawn it-tifsirijiet: 

 Is-Siġra taż-Żnuber jew kif ħafna jirreferu għaliha s-Siġra tal-Milied, tintuża 
għax hija tibqa’ ħadra matul is-sena kollha, u dan għandu jfakkarna li Ġesu 
huwa kontinwament it-tama tagħna. Barraminhekk il-weraq ta’ din is-siġra 
kollha jippuntaw ‘il fuq sabiex ifakkruna illi l-ħsibijiet tagħna għandhom 



ikunu dejjem iħarsu lejn is-smewwiet.  

 L-istilla li npoġġu fuq is-siġra għandha tfakkarna li t-twelid ta’ Ġesu kien il-
milja ta’ wegħda li Alla kien għamel lid-dinja.  

 Ix-xemgħa għandha tfakkarna li Kristu huwa d-dawl tad-dinja u fil-Milied 
infakkru it-twelid ta’ dan id-Dawl li għandu jmexxina matul ħajjitna. 

 Il-girlanda tonda li ħafna minna ndendlu mal-bibien tad-djar tagħna f’dan   iż-
żmien tissimbolizza in-natura vera tal-imħabba. L-imħabba vera ma tispiċċa 
qatt, bħaċ-ċirku.  

 L-anġli jfakkruna li aħna wkoll għandna nkantaw bil-ferħ meta naħsbu fl-
imħabba kbira li għandu għalina Alla l-Missier – li ta lid-dinja l-unika iben 
tiegħu sabiex aħna lkoll ikollna s-salvazzjoni.  

 U l-qniepen huma simbolu tal-fatt li aħna kontinwament imsejħa sabiex 
nibqgħu nagħmlu parti mill-merħla tal-Mulej Ġesu. F’dan iż-żmien il-qniepen 
nittamaw li jsejħu lura lil dawk illi għal xi raġuni jew oħra ma baqgħux iħossu 
li huma jagħmlu parti mill-merħla ta’ Ġesu. 

Minn qalbi nawgura lil kulħadd Milied mimli bl-ispirtu ta’ mħabba li Ġesu’ wasslilna 
permezz tat-twelid tiegħu! 

 

Daniella Zerafa 

 

 

 
 

Il-Komunita’ Franġiskana      
 flimkien mal- 

 Kunsill Parrokkjali u l-
Kummissjonijiet tal-Parroċċa u l-

għaqdiet jawguraw Milied Qaddis u 
Sena mimlija paċi u ġid lil kulħadd 



 
 

Kompetizzjoni għall-isbaħ armar ta’ Presepju, Bambin u Twieqi fl-okkażjoni tal-

Festi tal-Milied. Ħallu isimkom, l-indirizz u t-telefon fis-sagristija. Il-Ġimgħa 28 

ta’ Diċembru, mis-7.00pm ‘il quddiem, il-membri tal-ġurija jżuru d-djar ta’ dawk li 

jkunu daħlu għall-Kompetizzjoni. 

 

Nhar is-Sibt 1 ta’ Diċembru fiċ-Ċentru Parrokkjali bejn l-4.00pm u l-5.00pm u kull 

nhar ta’ Sibt il-Legion of Mary ser tagħti merħba liż-żgħar ta’ bejn id-9 u l-14 –il 

sena li jixtiequ jidħlu lil-Leġjun ta’ Marija. Inħeġġu lil ġenituri biex iħeġġu lil 

uliedhom biex jattendu, b’mod speċjali matul din is-Sena tal-Fidi. 

 

Breakfast – Għat-tieni sena ser jerġa’ jsir il-Breakfast fiċ-Ċentru Parrokkjali wara   

l-Quddiesa ta’ Nofs il-Lejl. Ħallu isimkom u n-numru tat-telefon fis-sagristija jew 

mal-helpers. Il-prezz huwa ta’ 10euro. Tħallux għall-aħħar. Il-booking miftuħ sal-

Ġimgħa 21 ta’ Diċembru. 

 

Il-Party tat-Milied għat-tfal tal-Parroċċa se jsir nhar il-Ħamis 27 ta’ Diċembru fiċ-

Ċentru Parrokkjali bejn it-3.30pm u s-6.00pm. Ġenituri ħallu l-isem tat-tfal 

tagħkom fis-sagristija. Dak in-nhar stess tingħata donazzjoni lil Kappillan. 

 

STRINA lill-Parroċċa – Qed jitqassam lilkom envelope sabiex tagħtu STRINA lill-

Parroċċa tagħna fl-okkażjoni tal-Festi tal-Milied u tal-Ewwel tas-Sena 2013. Grazzi 

tal-offerta li tista tagħti. 

 

Matul l-Avvent u n-Novena tal-Milied, ser ikun hemm qfief ħdejn il-bibien tal-

Knisja biex niġbru preserves biex ngħinu lil min hu fil-bżonn fil-Festi tal-Milied u 

tal-Ewwel tas-Sena. 

 

Il-Kummissjoni Djoċesana Tfal qed terġa’ ttella’ il-programm Avventura ma’ 

Ġesu’ fuq ir-radju. Fil-programm jiġi spjegat l-Evanġelju tal-Ħadd għat-tfal. Ikun 

kull nhar ta’ Ġimgħa mid-9.00am sad-9.25am b’repetizzjoni fl-12.00pm fuq Radju 

Marija. Wieħed jista’ wkoll isegwi l-programm minn fuq l-internet jew inkella fuq 

facebook fejn issibuh taħt l-istess isem tal-programm. Mistiedna jieħdu sehem 

erbat itfal kull programm li l-eta’ tagħhom tkun bejn 8 u 12-il sena u adult/a li jkun 

jista’ jmexxi d-diskussjoni. Min hu interessat jibgħat e-mail fuq 

sammutanna@hotmail.com. Il-website hija www.kdtmalta.com. Ħeġġu anke lill-

għallliema tal-primarja biex isemmu dan il-programm lit-tfal. 

 

Nifirħu u nawguraw lil Michael Grech mill-Parroċċa tagħna li beda żmien ta’ 

esperjenza mal-Provinċja tagħna Franġiskana Konventwali bħala Pre-Postulant. 

Nawgurawlu u nitolbu għalih biex jissoda fil-vokazzjoni reliġjuża tiegħu. Matul 

din l-ewwel sena ser jgħaddi xi żmien fid-Dar tal-Formazzjoni fil-Kunvent tal-

Qawra. 

mailto:sammutanna@hotmail.com
http://www.kdtmalta.com/

