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l-akbar ħabib tagħna

Alla
Ħallieq

Unità 1

Skop tal-unità
F’din l-unità l-parteċipanti ser jindunaw li Alla hu 
l-ħallieq ta’ kollox. Hu ħalaq id-dinja, lilna u lin-nies 
ta’ madwarna, speċjalment lil dawk viċin tagħna. Hu 
ħalaq dan kollu għax lilna jħobbna ħafna u jixtieq jarana 
ferħanin. 

Temi f’din l-unità:
 1.1  Għalfejn qed niltaqgħu

 1.2  Alla ħalaq id-dinja u lili

 1.3  Alla tani ħafna nies li jħobbuni

 1.4  Dan kollu għax Alla jħobbni

Talb bl-amment f’din l-unità: 
Is-Sinjal tas-Salib – 1.1
L-Anġlu t’Alla – 1.4

Ċelebrazzjoni 
Ngħidu grazzi lil Alla tal-ħolqien.
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1.1 Għalfejn Qegħdin Niltaqgħu

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Fil-bidu ta’ din il-mixja, il-parteċipanti jsiru jafu xi ftit lil 
xulxin. Flimkien ser jimxu din il-mixja biex isiru jafu lil 
Ġesù, l-ikbar ħabib tagħhom. Wara  li jiskopru lil xulxin, jiġu 
introdotti għall-mistoqsija: ‘Għalfejn ser nibdew niltaqgħu?’

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se jikkonċentraw 
l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- Li jsiru jafu aktar lil xulxin.
- Li jagħrfu li flimkien ser jimxu din il-mixja biex isiru 

jafu lil Ġesù, l-akbar ħabib tagħhom.
- Jiġu introdotti għall-mistoqsija: ‘Għalfejn qed 

niltaqgħu?’

“Din hi l-ħajja ta’ dejjem, li jagħrfu lilek, Alla waħdek veru, u lil Ġesù Kristu, 
li inti bgħatt. Jien igglorifikajt lilek fuq l-art billi temmejt ix-xogħol li tajtni 
nagħmel.  Jiena għarraft ismek lill-bnedmin li inti tajtni mid-dinja. Kienu 
tiegħek, u inti tajthom lili, u huma ħarsu kelmtek. Issa jafu li dak kollu li 
tajtni ġej minnek; għaliex il-kliem li int tajt lili jiena tajtu lilhom, u huma 
laqgħuh u għarfu tabilħaqq li jiena ħriġt minnek, u emmnu li inti bgħattni.”

Ġwanni 17:4-9

Il-MESSAĠĠ
Il-ħajja tal-bniedem hija mixja, vjaġġ li jieħu 
tul il-jiem kollha li l-bniedem jgħaddi fuq l-art. 
Dawn il-parteċipanti qegħdin propju fil-bidu ta’ 
din il-mixja li għandha twassalhom għall-għan 
aħħari tagħhom, għall-iskop li għalih ħalaqhom 
Alla.

Huma jridu jaslu biex jagħrfu li Alla, fit-tjieba 
tiegħu, ħalaq il-bniedem biex jagħtih sehem 
mill-ħajja tiegħu ta’ dejjem. Dan l-għarfien 
il-bniedem jibqa’ jiskoprih dejjem aktar 

matul il-ħajja tiegħu kollha. Hu għalhekk li f’kull 
żmien u kullimkien, Alla jersaq lejn il-bnedmin u 
jsejħilhom għall-għaqda miegħu bħala membri 
tal-istess familja. Dan jagħmlu permezz ta’ Ibnu li 
bagħat fid-dinja bħala feddej u salvatur.

F’din l-unità, il-parteċipanti jridu jagħrfu li din 
il-mixja li Alla qed isejħilhom għaliha, u li  bdew 
flimkien mal-ġenituri tagħhom fil-Magħmudija, 
ser ikompluha wkoll mal-katekist u ma’ sħabhom. 
Huwa għalhekk li huma jridu jsiru jafu lil 
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Il-Konċilju Vatikan II -  Gaudium et Spes, 19

xulxin, jagħrfu l-kwalitajiet sbieħ ta’ xulxin, 
japprezzaw dak li għandhom komuni, kif ukoll 
id-differenzi ta’ bejniethom. Iridu japprezzaw 
it-talenti u l-ħiliet li għandhom sħabhom, 
isiru jafu aktar dwarhom, dwar dak li jħobbu 
dawn il-ħbieb tagħhom, dwar kif iqattgħu l-ħin 
tagħhom u dwar kif jgħixu ħajjithom. 

Jista’ jkun li f’din l-età l-parteċipanti jkunu 
għadhom neqsin milli jikkomunikaw ma’ 
sħabhom fuq dan il-livell. Għalhekk, il-katekist 
irid ikun ta’ inkurraġġiment għal min qed 
jitkellem, kif ukoll irid juża xi ftit tal-paċenzja. 
Tajjeb li hawnhekk, il-katekist iħaddem 
l-immaġinazzjoni biex it-tagħlim isir ukoll b’xi 
logħob. B’hekk, bejn il-katekist u l-parteċipanti 
tibda tinħoloq dik il-komunikazzjoni u dik 
l-għaqda li hi rifless tal-għaqda li Alla jrid li 
ssaltan fost il-bnedmin li hu għażel biex ikunu 
wliedu u għalhekk aħwa ta’ xulxin.

Il-parteċipanti jridu jagħrfu wkoll x’inhi 
r-raġuni li għaliha qed jibdew jiltaqgħu 
flimkien u għaliex se jibqgħu jagħmlu dan għal 
diversi snin. Huma qegħdin jiltaqgħu biex isiru 

jafu min hu Alla u  jsiru jħobbuh aktar. Ix-xewqa 
ta’ Alla hi mnaqqxa f’qalb il-bniedem għax il-
bniedem inħalaq minn Alla u għal Alla. Alla 
qatt ma jieqaf jiġbed il-bnedmin lejh, u f’Alla 
biss il-bniedem isib il-verità u l-hena li qatt ma 
jieqaf ifittex. Il-parteċipanti qed jiltaqgħu wkoll 
biex  ikunu ferħan bejniethom u jkunu ħbieb ta’ 
xulxin. 

‘Fl-għerf u t-tjieba tiegħu Alla għoġbu juri lilu 
nnifsu personalment u jgħarraf  il-misteru tar-
rieda tiegħu, li bih il-bnedmin, b’Ġesù Kristu, il-
Verb magħmul bniedem, ikollhom id-dħul għand 
il-Missier ... u jissieħbu fin-natura ta’ Alla.’

Ġesù  huwa l-ikbar ħabib. Huwa dak li se jkun 
magħhom u f’nofshom f’din il-mixja li bdew 
flimkien. Huwa dak li se jgħinhom matul il-
vjaġġ. Ġesù huwa dak li se jkompli jgħinna 
nagħrfu min hu Alla, huwa dak li ġie fid-dinja 
biex jurina kemm iħobbna Alla, biex jeħlisna 
minn dak li jbegħedna minnu biex inkunu 
nistgħu ngħixu f’għaqda sħiħa miegħu. Ġesù, 
bħala l-ikbar ħabib tagħna, se jakkumpanjana 
f’din il-mixja tagħna lejn il-Missier.

‘L-ogħla aspett tad-dinjità tal-bniedem hu s-sejħa tal-bnedmin 
għall-għaqda ma’ Alla... Il-bniedem jeżisti għax Alla ħalqu 
b’imħabba u għax iħobbu ma jieqaf qatt iżommu ħaj.’

REFERENZI
Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 27.
Il-Konċilju Vatikan II -  Dei Verbum, 2.

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
O Alla, fl-għerf tiegħek ħlaqt il-bniedem, għamiltu xbieha 
tiegħek u tajtu wkoll sehem mill-ħajja tiegħek ta’ dejjem. 
Agħmel li hu jagħraf dejjem aktar l-imħabba tiegħek għalih, 
jibqa’ jikber f’din l-imħabba kif ukoll jikber fl-imħabba u 
l-għaqda tiegħu ma’ ħutu l-bnedmin. Dan jagħmlu permezz ta’ 
Ġesù Ibnek li ġie fid-dinja biex il-bnedmin kollha jsalvaw,  hu li 
miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.



4

A. L-Ewwel Laqgħa

Jien min jien?

L-GĦAN
Fil-bidu ta’ din il-mixja l-parteċipanti jsiru jafu xi ftit lil 
xulxin. Flimkien ser jimxu din il-mixja biex isiru jafu lil 
Ġesù, l-akbar ħabib tagħhom.

IT-TALBA
Il-katekist jibda billi jrodd is-salib. Jinqeda b’dan il-
mument biex jgħallem lill-parteċipanti kif iroddu s-salib.  
Juża l-istampa ta’ tifla jew tifel trodd/irodd is-salib 
li għandu fir-riżorsi. Din l-istampa tista’ titkabbar u 
titwaħħal fil-kamra.

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jintroduċi lilu nnifsu. Jgħid x’jismu u xi ħaġa 
dwaru. Jispjega ftit għalfejn qiegħed hemm.

Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Stampa ta’ tifel/tifla irodd/trodd 
is-salib (fis-CD tar-riżorsi)

▶ Kartonċina

▶ Marker

▶ Diska

▶ X’Jismek mis-CD Ejjew Għandi 
ta’ Mary Anne Zammit

▶ Cd player

▶ Envelopp kbir bil-kelma: 
‘STEDINA’ fuqu. Fih ikun 
hemm invit.

▶ Diska Stedina mis-CD Ejjew 
Għandi ta’ Mary Anne Zammit

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet,        
paġni 2-5
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Il-Kontenut

Il-katekist jgħin lill-parteċipanti biex isiru jafu 
lil xulxin. Huma jiġu mistoqsija xi mistoqsijiet 
ħfief dwarhom infushom. Dan jista’ jagħmlu billi 
jiġbor lill-parteċipanti bilqiegħda f’ċirku, dejjem 
jekk il-kamra tkun tippermetti.  F’każ li l-kamra 
ma tkunx tippermetti, il-katekist jibda jagħżel hu 
stess lill-parteċipanti meta ħa jitkellmu. 

Il-katekist iwaddab ballun żgħir artab lil xi ħadd 
mill-parteċipanti. Il-parteċipant li jilqa’ l-ballun 
iwieġeb il-mistoqsijiet. Kif il-parteċipant ilesti, 
jerġa’ jwaddab il-ballun lura lill-katekist. B’hekk, 
il-katekist jista’ jerġa’ jwaddab il-ballun lil xi 
ħaddieħor. 

Il-katekist jista’ jistaqsi dawn il-mistoqsijiet lill-
parteċipanti:

 » X’jismek?
 » Fejn toqgħod?
 » Kemm tgħixu nies fid-dar?
 » X’inhu l-ikel favorit tiegħek?
 » X’jismu l-cartoons favorit tiegħek?
 » Liema kulur l-iktar li jogħġbok?
 » Fejn tmur skola?

Il-parteċipanti jieħdu b’idejn xulxin u jgħidu 
‘merħba’ lil xulxin.
 
Tindaqq id-diska  X’jismek? (mis-CD Ejjew 
Għandi ta’ Mary Anne Zammit). Il-parteċipanti 
jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska minn Il-Ktieb 
tal-Attivitajiet, paġna 3.

Din hija opportunità tajba ħafna biex il-katekist 
isir jaf lill-parteċipanti u huma jsiru jafu lilu.

L-Attività

Il-katekist jistieden lill-parteċipanti biex fuq 
kartonċina jpingu l-forma ta’ idhom u jiktbu 
isimhom fuqha b’marker iswed. Jekk ma jkunx 
possibbli li din l-attività ssir fil-kamra, il-katekist 
ilesti forom tal-idejn ħalli l-parteċipanti jieħdu 
waħda kull wieħed u kemm jiktbu isimhom. Kif 
ilestu, il-katekist kemm iwaħħal il-forom tal-idejn 
ma’ kartonċina sħiħa li jkollu ħdejh. 

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jerġgħu jpenġu jdejhom fuq Il-
Ktieb f’paġna 2. Din id-darba jistgħu jagħmluha 
waħedhom għax jafu kif u jiktbu isimhom.

Il-parteċipanti jimlew l-ID card tagħhom f’paġna 3.

L-GĦELUQ
Il-katekist jitkellem mal-parteċipanti dwar dak li 
jkunu għamlu f’din il-laqgħa flimkien. Il-katekist 
jgħid lill-parteċipanti kemm ikun ħa gost li 
jkun sar jafhom u jgħidilhom li darb’oħra se 
jlaqqagħhom ma’ xi ħadd speċjali.
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B. It-Tieni Laqgħa

Għalfejn ser niltaqgħu?

L-GĦAN
Wara li jiskopru lil xulxin, il-parteċipanti jiġu introdotti għall-
mistoqsija: ‘Għalfejn se nibdew niltaqgħu?’

IT-TALBA
Il-laqgħa tinbeda bir-radd tas-salib. Illum tingħad din it-talba: 
‘Ngħidu grazzi lil Alla għal ......’, u kull wieħed mill-parteċipanti 
jgħid ismu. Anke l-katekist jgħid ismu. Hekk, kulħadd ikun qiegħed 
jitlob biex Alla jbierek lill-parteċipanti u lill-katekist.

L-INTRODUZZJONI
Wara li fil-laqgħa li għaddiet il-parteċipanti saru jafu lil 
xulxin, illum il-katekist jgħidilhom li kif wegħidhom, illum ser 
ilaqqagħhom ma’ xi ħadd vera speċjali li lilhom iħobbhom ħafna. 
Il-katekist jgħid li huma wkoll specjali: “Ilkoll kemm intom, kollha 
speċjali!” 

Il-katekist jgħid: “Mela ejjew nilqgħu lil xulxin b’ċapċipa la aħna 
lkoll speċjali.”
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Il-Kontenut

Il-katekist jista’ jgħid dan il-kliem:
“Mela, intom bdejtu tiġu titgħallmu fuq Ġesù. 
Ħa tibdew tiġu titgħallmu mhux għal din is-sena 
biss imma għal tant snin. 

Flimkien se nagħmlu affarijiet sbieħ. Se nsiru 
nafu aktar dwar dan il-Ħabib specjali, Alla, u 
nikbru fl-imħabba tagħna lejh.

Matul dan il-mument li se nkunu flimkien ser
 » Nitgħallmu nisimgħu l-katekist ikellimna 

fuq Alla.
 » Nitgħallmu nisimgħu lil xulxin meta 

nitkellmu.
 » Se nieħdu ħsieb xulxin.  

Ser nibżgħu għall-affarijiet li ser nużaw 
matul il-lezzjoni.

 » Meta nilagħbu nibżgħu għal xulxin biex 
ma nweġġgħux.

Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti din il-
mistoqsija: ‘Għalfejn ser niltaqgħu?’ Iħalli lill-
parteċipanti jwieġbu. Imbagħad wara jispjega hu 
nnifsu għalfejn ser jiġi u huma għalfejn ser jiġu. 
Ħa niltaqgħu biex:

 » Nitgħallmu fuq Alla.
 » Insiru nħobbu aktar lil Alla.
 » Inkunu ferħanin bejnietna.
 » Insiru aktar ħbieb ta’ xulxin.

Il-katekist isemmi xi regoli li jħoss li 
l-parteċipanti għandhom ikunu jafu. 

L-Attività

Il-katekist jinforma lill-parteċipanti li dan il-grupp 
irċieva invit u li peress li huwa invit għall-kulħadd 
se jiftħuh flimkien. Il-katekist jiftaħ l-invit (li 
l-katekist ikun lesta minn qabel. Ara riżorsi.) 

Il-katekist jaqra l-kitba li jkun hemm fuq l-invit

Għeżież parteċipanti,
Illum xi ħadd li jħobbkom ħafna ġabkom hawn. 
Meta kontu trabi l-ġenituri għażlu li intom 
titgħammdu. Issa jixtiequ li intom tkomplu tikbru 
bħala parteċipanti li tħobbu lil Alla. Għalhekk qed 
jibagħtukom hawn. 

Jien illum nixtieq ngħaddi stedina speċjali 
mingħand ALLA lilkom. Alla jixtieqkom ħafna li 
intom tkomplu tikbru fl-Imħabba lejh u lejn xulxin. 
Għalhekk iridkom tiġu biex titgħallmu fuqu.

Il-katekist

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jiktbu isimhom fl-invit li hemm 
mingħand Alla, f’paġna 4.

Il-parteċipanti jiffirmaw isimhom f’paġna 5 bħala 
grazzi talli rċevew din l-istedina mingħand Alla.

L-GĦELUQ
Il-katekist jgħid lill-parteċipanti li darb’oħra ser 
jaraw flimkien Alla x’għamel għalina.
Il-laqgħa tispiċċa billi kulħadd jgħid grazzi lil 
Alla talli bagħtilna din l-istedina.

Il-katekist jitkellem mal-parteċipanti dwar 
l-invit. Jara x’jaħsbu u jekk fehmux għalfejn 
sejrin jiltaqgħu. Jistaqsihom jekk humiex bi 
ħsiebhom jaċċettaw l-istedina. Wara li kulħadd 
iwieġeb li se jaċċetta din l-istedina, tindaqq id-
diska  Stedina (mis-CD ta’ Mary Anne Zammit).  
Il-parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska 
mill-Ktieb tal-Attivitajiet, paġna 4.



8

1.2 Alla ħalaq id-dinja u lili

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Alla li tant iħobbni ħalaq id-dinja. Il-parteċipanti jsiru 
familjari mar-rakkont tal-ħolqien. Alla kompla joħloq lin-nies 
u ħalaq lili ukoll. Lili Alla għamilni speċjali.

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se jikkonċentraw 
l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- Alla tant iħobbni li ħalaq id-dinja.
- Ir-rakkont tal-ħolqien.
- Alla kompla  joħloq nies u ħoloq lili wkoll.
- Lili Alla għamilni speċjali.

Kemm huma kotrana l-għemejjel tiegħek Mulej!
Kollha bl-għerf għamilthom; 
Mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek.
Minnek jistennew il-ħlejjaq kollha li tagħtihom ikilhom f ’waqtu.
Int tagħtihom, u huma jiġbru; tiftaħ idejk, u jixbgħu bil-ġid.
Malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu, u inti ġġedded il-wiċċ tal-art.

Salm 104: 24,27,30

Il-MESSAĠĠ
Kull parteċipant xi darba jew oħra rċieva 
xi rigal. Rigal huwa sinjal ta’ mħabba u ta’ 
ħbiberija; sinjal li xi ħadd ħaseb fik, jirrispettak 
u għandu għal qalbu l-ġid tiegħek. 

Il-bniedem bħala l-ogħla kreatura ngħata rigal 
kbir - ir-rigal tal-ħolqien. Fil-ħolqien tad-dinja 
u tal-bniedem Alla poġġa l-ewwel sinjal, sinjal 
tal-imħabba setgħana tiegħu, tal-għerf tiegħu, 
l-ewwel tħabbira ‘tal-pjan tiegħu kollu mħabba’ 
li jilħaq il-milja tiegħu fit-twelid ġdid fi Kristu.
 

Alla ħalaq is-sema u l-art, ‘dak kollu li jidher 
u dak li ma jidhirx’. Il-katekist jista’ jgħin lill-
parteċipanti jagħmlu differenza bejn dak kollu li 
ħalaq Alla u dak li hu xogħol ta’ jdejn il-bniedem. 
Kull ħaġa maħluqa għandha l-eżistenza tagħha 
minn Alla l-ħallieq.
 
Kull ħlejqa għandha t-tjieba u l-perfezzjoni 
tagħha. Għal kull xogħol ta’ ‘sitt ijiem’ ingħad: ‘U 
ra Alla li kien tajjeb.’ Il-ħlejjaq kollha ta’ kull xorta 
jirriflettu, kull waħda, raġġ tal-għerf u t-tjieba bla 
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Santa Katerina ta’ Siena

qies ta’ Alla. Hu għalhekk li l-katekist għandu 
jibda jrawwem fil-parteċipanti, sa minn età 
żgħira, sens ta’ rispett lejn kull ħaġa maħluqa. 
Kollox huwa rigal, rigal ta’ mħabba. Rigal li 
tirċievi mingħand xi ħadd li tħobb tieħu gost 
bih, tgħożżu u bl-ebda mod ma tgħarrqu 
jew tużah ħażin. L-użu ħażin tal-ħolqien iġib 
konsegwenzi mill-agħar għall-bnedmin u 
għall-ambjenti tagħhom.

Il-ġmiel tal-univers, l-ordni u l-armonija li 
naraw fid-dinja maħluqa ġejjin mid-diversità 
tal-ħlejjaq u r-relazzjonijiet ta’ bejniethom, u 
l-ġmiel tal-ħolqien huma rifless tal-ġmiel bla 
qies tal-Ħallieq. Huwa tajjeb li l-parteċipanti 
sa minn din l-età jitgħallmu jistgħaġbu 
quddiem il-kobor u l-ġmiel tal-ħolqien; il-
baħar, ix-xemx, il-fjuri u l-għasafar. Jitgħallmu 
wkoll jgħidu grazzi lil Alla għal dan kollu għax 
kollox ġej minnu u kollox tana għax iħobbna. 
Minn sa din l-età, il-parteċipanti jkunu 
jifhmuha li Alla jħobbna, u wkoll ikunu jistgħu 
jirrispondu għaliha billi jiżviluppaw sens ta’ 
grazzi. 

Alla jħobb il-ħlejjaq tiegħu kollha. Jieħu ħsieb 
imqar għasfur tal-bejt. Iżda Ġesù qal: ‘Intom 
aktar minn ħafna għasafar tal-bejt tiswew.’ Il-

katekist jippreżenta l-idea li, għax Alla ħalaqna, 
għażel li jħobbna u jħobbna mhux biss daqs 
kemm iħobb il-ħlejjaq l-oħra imma iktar ukoll. 
Hu ħalaqna xbieha tiegħu u tana post speċjali 
fil-ħolqien. Il-bniedem huwa l-quċċata tal-
ħolqien.

Il-bniedem hu maħluq ‘xbieha t’Alla’: fin-natura 
tiegħu hu jgħaqqad flimkien id-dinja materjali u 
d-dinja spiritwali: hu maħluq ‘raġel u mara’: Alla 
riedu b’ħabibu.

Fost il-ħlejjaq kollha li naraw, il-bniedem biss 
għandu l-ħila jagħraf u jħobb lil min ħalqu, hu 
biss ġie msejjaħ biex bl-għarfien u l-imħabba 
tiegħu, ikollu sehem mill-ħajja ta’ Alla. Din hi 
r-raġuni fundamentali tad-dinjità tiegħu.  F’din 
l-età l-parteċipanti jkunu sabu xi ftit lilhom 
infushom fid-dinja ta’ madwarhom li issa bdiet 
tikber mhux ħażin – issa saret dinja li tinkludi 
mhux biss il-familja imma wkoll il-ħbieb, it-
tfal tal-iskola, in-nies tal-parroċċa u persuni 
oħra. Importanti li kull parteċipant iħoss li hu 
jiswa, għandu dinjità u dan għaliex Alla jħobbu, 
għandu interess speċjali fih, ħalqu għax iħobbu 
u ħalqu xbieha tiegħu. Hu, għal Alla, jiswa ħafna 
- jiswa ħafna aktar mill-għasafar u mill-fjuri li 
għalkemm sbieħ il-bniedem hu isbaħ minnhom 
għax għandu x-xebh ta’ dak stess li ħalqu.

Għaliex, min ġiegħlek tgħolli l-bniedem għal din id-dinjità hekk 
kbira? Żgur xejn ħlief l-imħabba bla qies li biha rajt fik innifsek 
il-bniedem li ħlaqt u ssaħħart b’imħabba għalih, u għax, ħabbejtu 
tajtu natura kapaċi dduq il-ġid bla qies tiegħek.

REFERENZI
Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 279-324, 355-384.

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
O Alla, int ħlaqt il-bniedem fuq xbieha tiegħek, fdajtlu f’idejh 
id-dinja kollha biex jieħu ħsiebha ħalli jaqdi lilek waħdek 
ħallieq tiegħu, u jsaltan fuq il-ħlejjaq kollha. Agħmel li hu 
jagħraf lilek b’ħallieq tiegħu, juri rispett lejn il-ħolqien li inti 
fdajtlu f’idejh u jagħmel użu tajjeb minnu għall-ġid tiegħu u ta’ 
ħutu l-bnedmin l-oħra. Ammen.
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A. L-Ewwel Laqgħa

Alla ħalaq id-dinja

L-GĦAN
Alla li tant iħobbna ħalaq id-dinja. Il-parteċipanti jsiru 
familjari mar-rakkont tal-ħolqien.

IT-TALBA
Il-katekist flimkien mal-parteċipanti jroddu s-salib u 
jgħidu grazzi lil Alla talli reġgħu ltaqgħu.

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jgħid lill-parteċipanti: 
 
“Matul dawn il-lezzjonijiet tagħna flimkien se niltaqgħu 
ma’ żewġt itfal daqskom. Jisimhom Victoria u Clive. 
Magħna, dawn iż-żewġt itfal se jikbru u jitgħallmu. Ħa 
nsiru wkoll nafu xi stejjer mill-ħajja tagħhom.
Se nibdew billi ngħidu storja:

“Awguri Victoria!
Ilbieraħ Victoria għalqet 7 snin. Ommha ppreparat 
festin żgħir. Ħuha Clive, in-nanna u n-nannu u z-ziju 
Peter kollha kienu hemm. Victoria tfiet ix-xemgħat waqt 
il-kant tal-‘happy birthday’. Qassmet il-kejk u fetħet ir-
rigali li ġabulha.  Kemm kienu sbieh! Victoria kienet vera 
kuntenta.”

Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti dwar dak ir-rigal 
l-aktar favorit tagħhom (l-aktar speċjali) li huma qalgħu 
xi darba u min tahulhom.

Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Kaxxa kkulurita mimlija 
b’ħafna stampi tan-natura, 
maqfula b’ċoff sabiħ.

▶ Stampa ta’ Victoria bir-rigali.

▶ Diska Qiegħed hawn fuq 
minn Ilħna Ferrieħa 1 (ara CD 
Riżorsi ta’ Mużika)

▶ Cd player

▶ Mera ftit kbira

▶ Diska Jesus loves the little 
children ta’ Cedarmont Kids-
Sunday School Songs (CD 
Riżorsi ta’ Mużika)

▶ Stampa ta’ tifel u l-kliem tal-
ħames sensi (ara CD Riżorsi)

▶ Karta: Alla ħalaq lil ______ 
(isem il-parteċipant) u għamlu/
għamilha speċjali. (ara CD 
Riżorsi)

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet, paġni 
6-9.
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Il-Kontenut

Il-katekist jista’ jgħid: “Barra dawn ir-rigali 
speċjali li għadkom kemm semmejtu, aħna 
l-bnedmin kollha rċevejna rigal ieħor speċjali – 
il-ħolqien.” 

Il-katekist jieħu f’idejh il-kaxxa kkulurita mimlija 
b’ħafna stampi tan-natura, li tkun maqfula 
b’ċoff sabiħ. Hu jħoll iċ-ċoff tal-kaxxa li jkun 
ipprepara. Il-katekist jgħidilhom li f’din il-kaxxa 
għandhom stampi ta’ dan ir-rigal speċjali li Alla 
tana. Jibda joħrog l-istampi u jifrixhom fuq il-
mejda. Jista’ jikkummenta dwar ix-xeni li jkunu 
qed jaraw flimkien. Il-katekist jista’ jistieden 
lill-parteċipanti stess biex jikkummentaw fuq li 
jkunu qegħdin jaraw. 

Kif il-katekist joħroġ l-istampi, jibda r-rakkont 
tal-ħolqien:

“Ħafna u ħafna żmien ilu, Alla ried jagħmel post 
speċjali għalina.... isimgħu dwar dan il-post.
Kien hemm ħafna u ħafna dlam. Alla qal: “Ħa 
jkun hemm id-dawl.” U d-dawl sar. Alla sejjaħ 
dan id-dawl jum u d-dlam sejjaħlu lejl. Kien 
hemm ilma kullimkien u Alla għamel is-sema  u 
għamel l-art niexfa. Alla sejjaħ l-ilma, baħar. Id-
dinja kienet vojta u Alla għamel il-ħaxix, il-pjanti 
u s-siġar li kibru u ksew l-art. Is-sema kienet 
vojta. Alla għamel ix-xemx għal matul il-jum u 
l-qamar u l-kwiekeb li jżejnu s-sema filgħaxija. 
Il-baħar kien vojt. Alla għamel il-ħut u l-ħlejjaq 
kollha li jgħixu fih. Xejn ma kien jgħix fis-sema 
jew fuq l-art.

Għalhekk  Alla ħalaq l-għasafar li jtiru fl-għoli u 
kull xorta ta’ annimal li jiġri u jaqbeż u jitkaxkar. 
Alla ħares lejn kulma kien għamel u ra li kollox 
kien tajjeb u sabiħ.” 

L-Attività

Il-parteċipanti jingħataw stampa differenti ta’ xi 
ħaġa mill-ħolqien biex ipinġuha. Meta jġibuha, 
dawn jitwaħħlu kollha fil-kamra. B’hekk il-katekist 
ikun jista’ jifforma ‘collage’ ta’ affarijiet li ħalaq 
Alla li kulħadd ikun ipparteċipa fihom.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jpinġu affarijiet li ħalaq Alla f’paġna 7.

L-GĦELUQ
F’atmosfera ta’ talb, il-katekist jistieden lill-
parteċipanti jsemmu xi ħaga li ħalaq Alla. Wara 
kull ħaġa li tissemma, il-parteċipanti jgħidu 
flimkien, “Grazzi Alla talli ħlaqt .... (il-ħaġa li 
ssemmiet).” Il-katekist jara li kulħadd jgħid 
xi ħaġa u li l-parteċipanti jsemmu affarijiet 
differenti li ħalaq Alla.

Il-katekist jgħid lill-parteċipanti li din l-istorja 
ta’ meta Alla ħalaq il-ħolqien għadha ma 
spiċċatx imma se titkompla fil-laqgħa li jmiss.
Tindaqq id-diska Qiegħed hawn fuq (mis-CD 
Ilħna Ferrieħa 1).  Il-parteċipanti jistgħu jsegwu 
l-kliem tad-diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet, 
paġna 6.
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B. It-Tieni Laqgħa

Alla ħalaq lili

L-GĦAN
Alla kompla joħloq in-nies u ħalaq lili wkoll.

IT-TALBA
Il-katekist jibda bir-radd tas-salib u, flimkien mal-parteċipanti, 
jgħid grazzi lil Alla talli ħalaq il-ħolqien ta’ madwarna. 

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jistieden lill-parteċipanti joqogħdu bilqiegħda f’ċirku. 
Jistaqsihom biex, wara xulxin, jgħidu xi ħaga sabiħa fuq il-
parteċipant ta’ fuq il-lemin tagħhom. Jekk mhux possibbli jsir 
hekk fil-kamra, il-katekist iħalli lill-parteċipanti bilqiegħda kif 
inhuma u xorta jkunu jistgħu jagħmlu din l-attività.
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Il-Kontenut

Il-katekist ikomplu l-istorja li jkun beda d-darba 
ta’ qabel: “Alla ħares lejn dak kollu li għamel. 
Id-dinja kienet mill-isbaħ u qal “Kemm hi sabiħa 
din id-dinja! Hi mimlija b’ħafna affarijiet ħajjin 
ta’ kull xorta. Jonqosni xi ħaġa imma. Se noħloq 
il-bnedmin biex flimkien miegħi, jieħdu gost 
b’din id-dinja li għadni kif ħlaqt! Se nagħtihom 
din id-dinja sabiex jieħdu ħsiebha!”

Alla ħalaq raġel u mara. Ħalaqhom speċjali. 
Ħalaqhom jixbhu lilu. Alla wegħedhom li qatt 

ma ser iħallihom waħedhom. Hu se jkun dejjem 
magħhom. L-ewwel raġel kien jismu Adam u 
l-ewwel mara kien jisimha Eva. Adam u Eva 
rringrazzjaw lil Alla li issa qatt ma huma se 
jkunu waħedhom.

Adam u Eva kellhom it-tfal. U t-tfal tagħhom 
kellhom it-tfal. Baqgħu sejrin hekk  sakemm 
twieldu n-nanniet tagħkom. Imbagħad twieldu 
l-ġenituri tagħkom. Imbagħad ġejtu intom!” 

L-Attività

Il-katekist juri stampa ta’ tifel u jkollu miktub fuq 
il-karti l-ħames sensi.  Imbagħad jaqra wieħed 
wieħed is-sensi filwaqt li jimmarka fejn jiġi fuq it-
tifel. Eżempju: nara jqabbluha mal-għajnejn.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jimmarkaw is-sensi tat-tifel li 
hemm f’paġna 9.

L-GĦELUQ
Il-katekist jgħid: “Mhux jien biss naħseb li intom 
speċjali. Għal Alla intom kollha speċjali.” 
Il-katekist jistieden lill-parteċipanti jmorru 
ħdejh. Jgħidilhom iħarsu fil-mera ftit kbira li hu 
jkollu f’idejh. 

Jagħtihom karta miktuba: 
Alla ħalaq lil ______ (isem il-parteċipant) u 
għamlu/għamilha speċjali. 

Imbagħad, il-katekist jistieden lill-parteċipanti 
jgħidu grazzi lil Alla talli ħalaqhom speċjali. 
Tindaqq id-diska Jesus loves the little children 
(mis-CD Sunday School Songs ta’ Cedarmont 
Kids). Il-parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-
diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet, paġna 8.
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1.3 Alla tani  ħafna nies li jħobbuni

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Għax jien persuna speċjali, Alla ma ħallienix waħdi fid-dinja. 
Tani nies li lili jħobbuni u jieħdu ħsiebi. Dawn in-nies jagħmlu 
d-differenza f’ħajti għax għalija huma importanti.

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se jikkonċentraw 
l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- Għax jien persuna speċjali Alla ma ħallienix waħdi 
fid-dinja.

- Tani nies li jħobbuni u jieħdu ħsiebi.
- Dawn in-nies jagħmlu differenza f’ħajti għax għalija 

huma importanti.

Int sawwart il-ġewwieni tiegħi, u f ’ġuf ommi inti nsiġtni. Inroddlok ħajr għax tal-
għaġeb għamiltni, tal-għaġeb huma l-għemejjel tiegħek. U ‘l ruħi int tafha tajjeb, 
Ma kienx moħbi għadmi minnek meta kont qiegħed insir fis-satra u nintiseġ fil-
qigħan tal-art. Raw għajnejk l-għemmejjel tiegħi: kollha nkitbu fil-ktieb tiegħek; u 
jiemi kienu ġa magħduda meta ebda wieħed ma kien għad hemm.’

Salm 139: 13-15

Il-MESSAĠĠ
Filwaqt li dawn il-parteċipanti qegħdin 
jikbru, jibdew jiskopru fihom kapaċitajiet u 
talenti li kull wieħed minnhom huwa mżejjen 
bihom. Il-katekist jista’ jieħu l-okkażjoni li 
waqt li jiftaħ għajnejh biex hu wkoll jagħraf 
it-talenti individwali ta’ dawn il-parteċipanti, 
jinkoraġġihom u jgħinhom ikabbruhom. 
Jurihom ukoll li t-tajjeb kollu li għandna ġej 
minn Alla. Alla tahulna b’xejn għax iħobbna. 

Għax huwa xbieha t’Alla, il-bniedem għandu 
d-dinjità ta’ persuna: m’huwiex biss xi ħaġa, 
imma xi ħadd. Għandu l-ħila li jkun jaf, li jkollu 

xi ħaġa tiegħu, li jingħata minn rajh b’mod ħieles, 
u jkun f’għaqda ma’ persuni oħra u permezz tal-
grazzja, hu msejjaħ biex jidħol f’patt mal-ħallieq 
tiegħu.

Il-bniedem ma kienx maħluq biex jgħix waħdu. 
Kien maħluq biex jgħix f’għaqda mal-oħrajn. Il-
persuni ta’ madwarna huma rigal - rigal li Alla 
poġġa fi triqtna biex ikunu għalina ta’ wens u ta’ 
għajnuna u biex aħna nkunu l-istess għalihom. 

Fost l-iktar persuni importanti li Alla poġġa fil-
ħajja tal-parteċipanti, bla dubju, hemm il-membri 
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tal-familja. Alla ħalaq il-bniedem raġel u 
mara. Ħalqu wkoll b’tali mod li jkun sieħeb 
miegħu fil-ħolqien ta’ bnedmin ġodda. Il-
familja hija sinjal importanti ta’ kif Alla jħobb 
lill-bniedem u ta’ kif  il-bnedmin għandhom 
iħobbu u jgħixu f’għaqda ma’ xulxin. 

Raġel u mara miżżewġin flimkien ma’ 
wliedhom jagħmlu familja. Ir-relazzjonijiet 
fi ħdan il-familja jfissru li jkun hemm ċertu 
qbil jew xebh fis-sentimenti, fil-ġibdiet u fl-
interessi tal-membri tagħha; dan jiġi l-aktar 
mir-rispett li jkun hemm bejn il-persuni 
kollha li jiffurmaw il-familja. Il-ġenituri 
għandhom iqisu lil uliedhom bħala wlied Alla 
u jirrispettawhom bħala persuni. Għandhom 
jgħallmu lil uliedhom iħarsu l-liġi ta’ Alla, waqt 
li huma stess juru li qed jagħmlu r-rieda tal-
Missier li hu fis-smewwiet.

Il-ġenituri huma l-ewwel responsabbli tal-
edukazzjoni ta’ wliedhom. Huma juru din ir-
responsabbiltà billi l-ewwelnett joħolqu ambjent 
fejn il-ħlewwa, il-maħfra, ir-rispett, il-fedeltà 
u l-qadi bla interess, huma regola. Il-familja hi 
l-post addattat għall-edukazzjoni fil-virtù. Tul 
it-tfulija, ir-rispett u l-imħabba tal-ġenituri għal 
uliedhom iridu jidhru fil-ħsieb u fl-attenzjoni li 
juru fit-trobbija tagħhom u billi jipprovdulhom 
il-ħtiġijiet materjali u spiritwali tagħhom.

Il-familja hi wkoll l-ambjent naturali fejn il-
bniedem jiġi mħarreġ għas-solidarjetà u għar-
responsabbiltajiet komunitarji. Il-ġenituri 
għandhom jgħallmu lil uliedhom iħarsu 
rwieħhom mill-kompromessi u d-degredazzjoni 
li qegħdin jheddu s-soċjetajiet tal-bnedmin.

‘Min hu dan li se jibda jkun imdawwar minn tant attenzjoni? 
Huwa l-bniedem, figura ħajja, kbira u tal-għaġeb, aktar għażiż għal 
għajnejn Alla mill-ħolqien kollu: hu l-bniedem, li għalih hemm 
is-sema u l-art u l-baħar u l-ħolqien kollu, u Alla tant ra importanti 
s-salvazzjoni tiegħu li lanqas lil Ibnu l-waħdieni stess ma ħafirha 
minħabba fih.’

REFERENZI
Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 355-368, 517-528

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
O Alla int ħlaqt il-bniedem fuq xbieha tiegħek, tajtu dinjità u 
agħmiltu ibnek, tajtu l-ħila li jagħrfek u li jingħata lilek bil-
libertà kollha flimkien ma’ ħutu,  agħmel li bil-grazzja tiegħek 
u f’għaqda ma’ dawk li jħobb, jagħraf dejjem aktar l-imħabba 
tiegħek, jaqdik bil-qalb u jibqa’ miexi fit-triq li twassal għal 
għandek.  Ammen.
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A. L-Ewwel Laqgħa

Jien Speċjali

L-GĦAN
Għax jien persuna speċjali Alla ma ħallienix waħdi fid-
dinja. Tani nies li jħobbuni u jieħdu ħsiebi.

IT-TALBA
Il-laqgħa  tinbeda bir-radd tas-salib. Illum il-katekist ser 
jgħin lill-parteċipanti biex jgħidu grazzi lil Alla għax huma 
tfal sbieħ u jafu jagħmlu ħafna affarijiet sbieħ.

Kull parteċipant jgħid:  
Jiena _____ (isimhom) inħobb ______ (hawn isemmu xi 
ħaġa li jħobbu jagħmlu, eżempju: jiġru, jilagħbu).
Wara kull parteċipant li jitkellem, kulħadd iwieġeb: 
Grazzi, Mulej.

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti: “Tiftakruha l-istorja 
ta’ Victoria meta għalqet sninha?” Ikompli jistaqsi: “Tafu 
x’għamlet wara li fetħet ir-rigali?” Il-katekist iħalli lill-
parteċipanti jippruvaw jaqtgħu x’għamlet. Imbagħad, il-
katekist jgħid hu stess x’għamlet fil-verità Victoria:
“Wara li Victoria fetħet ir-rigali qalet grazzi lil kulħadd.”

Il-katekist jgħid: “Meta aħna ngħidu grazzi lil xi ħadd li 
jagħtina rigal, aħna nkunu qed nuru li aħna ferħanin u 
nafu li hemm nies li lilna jħobbuna.”

Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Stickers f ’forma ta’ stilel

▶ Diska Alla jħobbok lejl u nhar 
minn Ilħna Ferrieħa 1 (ara 
Riżorsi ta’ Mużika)

▶ Strixxi kkuluriti maqtugħa 
ndaqs 

▶ Marker

▶ Stampa ta’ Clive, Victoria  u 
l-familja tagħhom

▶ Diska Kemm hi sabiħa l-ħajja 
minn Ilħna Ferrieħa 1 (Riżorsi 
ta’ Mużika)

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet, paġni 
10-13
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Il-Kontenut

Il-katekist jitkellem mal-parteċipanti fuq il-
fatt li huma speċjali. Alla ħalaq lil kull persuna 
unika u sabiħa u kull persuna hi għażiża għalih. 
Għax Alla jħobbna ħafna, ma ħalliniex waħedna. 
Tana rigal sabiħ - persuni li jħobbuna u jieħdu 
ħsiebna. 

Wara, il-katekist jistieden lill-parteċipanti biex 
jagħlqu ftit għajnejhom. M’għandux jinkwieta 
jekk ikun hemm min ma jagħlaqhomx. Hemm 
min jibża’ li jkun fid-dlam. L-importanti li ħadd 
ma jtellef.

Il-katekist jgħid: “Issa rridkom taħsbu fin-nies 
li jħobbukom.” Hu nnifsu jibda jsemmi lista 
ta’ nies li jħobbuhom:  il-ġenituri, ħuthom, in-
nanniet, iz-zijiet, il-kuġini. Il-katekist jistieden 
lill-parteċipanti jaħsbu f’kemm jagħmlu affarijiet 
għalihom  dawn in-nies.

Jistedinhom jiftħu għajnejhom.
Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti: “Tistgħu issa 
ssemmu xi ftit affarijiet li jagħmlu għalikom 
dawn in-nies?” Jara li kulħadd tal-inqas jgħid 
ħaġa waħda fuq persuna li tħobbu. Jekk hemm 
min jeħel xi ftit, il-katekist jgħinhom biex jgħidu 
xi ħaġa. 

Hu jistaqsi lill-parteċipanti: “U intom kif 
tħossukom ma’ dawn in-nies?” 
Ikompli jispjega li Alla tana dawn in-nies biex 
jgħinuna ħalli nikbru. 
Aħna, ħutna u l-ġenituri nagħmlu familja.
Hemm min m’għandux ħutu. Hemm min jgħix 
man-nanniet. 
Alla ħalaq lil dawn in-nies kollha li jħobbuna. 
Alla ħalaq ukoll il-bnedmin kollha tad-dinja.
Alla jħobb lill-bnedmin kollha tad-dinja.
Alla għamel lil kull persuna unika u speċjali.

L-Attività

Il-katekist iqassam l-istickers fil-forma ta’ stilel. 
Iniżżel iċ-ċhart li jkun waħħal fl-ewwel laqgħa.
Jistieden lill-parteċipanti jwaħħlu l-istilla ħdejn 
isimhom. Jispjega li qed iwaħħlu din l-istilla għax 
huma speċjali.

L-GĦELUQ
Il-katekist jiġbor lill-parteċipanti f’ċirku.  Idur 
il-parteċipanti wieħed wieħed u waħda waħda. 
Imisshom fuq rashom filwaqt li jgħidilhom: 
“______ (isimhom), Alla jħobbok ħafna”.

Jekk il-kamra ma tippermettix li l-parteċipanti 
jinġabru kollha f’ċirku, il-katekist idur hu nnifsu 
ħdejn posthom.

Tindaqq id-diska Alla jħobbok lejl u nhar 
(mis-CD Ilħna Ferrieħa 1).  Il-parteċipanti 
jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska mill-Ktieb tal-
Attivitajiet, paġna 10.
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B. It-Tieni Laqgħa

Nies li jħobbuni

L-GĦAN
Dawn il-persuni li jħobbuni jagħmlu d-differenza f’ħajti għax 
għalija huma importanti.

IT-TALBA
Il-parteċipanti jitolbu flimkien għall-familji tagħhom. Il-katekist 
jista’ jgħid ‘Nitolbu għall-familja ta’......... (isemmi isem it-tfal 
wieħed wieħed).’

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jgħid: “Kulħadd għandu familja u persuni li jħobbuh. 
Meta konna trabi l-ġenituri tagħna ġabuna l-knisja u talbu li aħna 
nitgħammdu. Riedu li aħna nidħlu bħala membri tal-familja kbira 
u speċjali ta’ Alla.”
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Il-Kontenut

Hawnhekk, il-katekist ser jitkellem mal-
parteċipanti fuq il-familja. Għalhekk, għandu 
joqgħod attent kif jitkellem fuq dan is-suġġett 
meta jkollu fil-grupp persuni li għandhom 
problemi fil-familja tagħhom. 

Il-katekist jgħid:  
“Il-familja hija magħmula minnek, minn ħutek 
u mill-ġenituri tiegħek. Hemm min jgħix man-
nanniet. Il-familja tagħna hi importanti għalina 
għax il-persuni viċin tagħna jħobbna, jieħdu 
ħsiebna, jgħinuna biex nikbru, iriduna nitgħallmu 
l-iskola, ikellmuna u jgħallmuna fuq Ġesù.”

Storja fuq Clive
Il-katekist jgħid:  
“Tiftakruha lil Victoria u lil ħuha Clive? 
Illum ħa nisimgħu aktar dwarhom. 

Il-mamà ta’ Clive u Victoria tqum kmieni 
filgħodu biex tlesti l-kolazzjon. Il-papà wkoll 
iqum kmieni għax irid ikun kmieni l-uffiċċju. 
Meta kulħadd ikun id-dar wara nofsinhar 
kulħadd jagħti daqqa t’id. Kulħadd jgħin lil xulxin 
biex huma jħossuhom tajjeb u biex id-dar tkun 
nadifa u sabiħa. Ġieli tmur iz-zija tgħin lill-mamà 
ta’ Clive u Victoria.”

Il-katekist ikompli:
“Il-ġenituri tagħna jmorru għax-xogħol, jieħdu 
ħsiebna (it-tfal),  jippreparaw l-ikel u ħafna 
iktar. (Hawnhekk, il-katekist jista’ jsemmi iktar 
eżempji). Dan kollu għax iħobbu lill-familja. 
Il-membri tal-familja jħobbu u jagħtu kas ta’ 
xulxin. 

Bħala familja aħna (hawnhekk, il-katekist jista’ 
jibda jagħti xi eżempji u jistieden lill-parteċipanti 
jagħmlu l-istess)

 » Noqogħdu flimkien.
 » Nieklu flimkien.
 » Nistrieħu flimkien.  
 » Niddevertu flimkien.
 » Nitolbu flimkien.
 » Flimkien aħna nieħdu ħsieb id-dinja.
 » Fuq kollox nuru rispett u nħobbu lil 

xulxin.”

Meta l-katekist jiġi biex jitkellem fuq il-familja 
ta’ Alla jgħid: “Aħna mhux biss nagħmlu parti 
mill-familja tagħna. Il-familji kollha flimkien 
nagħmlu parti mill-familja kbira ta’ Alla. Kull 
bniedem li hawn fid-dinja jagħmel parti minn din 
il-familja.”

L-Attività

Il-katekist jgħid:  
“Aħna semmejna li aħna parti minn familja u li 
l-familji kollha flimkien jagħmlu parti mill-familja 
kbira ta’ Alla.” 
Il-katekist iqassam strixxi kkuluriti tal-karti. 
Jistieden lill-parteċipanti jiktbu isimhom u 
kunjomhom fuq l-istrixxi.
Jiġbor l-istrixxi u jifforma katina. Jitwi kull strixxa 
f’forma ta’ ċirku. Idaħħal iċ-ċrieki f’xulxin biex tkun 
iffurmata katina. 

Hawnhekk, il-katekist jgħid: 
“Bħalma l-istrixxi huma magħquda flimkien, hekk 
aħna - sirna magħqudin f’familja.”

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jpinġu l-familja tagħhom f’paġna 13.

L-GĦELUQ
Il-katekist jistieden lill-parteċipanti biex jistaqsu 
lill-ġenituri jew lil min jieħu ħsiebhom dwar il-
Magħmudija tagħhom.  Ifakkarhom biex jgħidu 
grazzi lill-ġenituri jew lil min jieħu ħsiebhom talli 
jħobbuhom ħafna u qed jieħdu ħsiebhom.

Bħala talba tal-għeluq għal din il-laqgħa, il-
katekist jistieden lill-parteċipanti biex jgħidu 
grazzi lil Alla talli tahom lil min jieħu ħsiebhom.

Tindaqq id-diska Kemm hi sabiħa l-ħajja (mis-CD 
Ilħna Ferrieħa 1). Il-parteċipanti jistgħu jsegwu 
l-kliem tad-diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet, 
paġna 12.
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1.4 Dan kollu għax Alla jħobbni

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Alla ħalaq id-dinja ta’ madwari b’kulma fiha, ħalaq in-nies 
li jħobbuni u dan kollu għax LILI JĦOBBNI kif jien. Tiġi 
introdotta wkoll l-idea tal-familja kbira ta’ Alla li aħna parti 
minnha. Għax iħobbna, Alla tana wkoll l-anġlu kustodju biex 
jieħu ħsiebna.

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se jikkonċentraw 
l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- Alla ħalaq id-dinja ta’ madwari b’kulma fiha,  ħalaq in-
nies li jħobbuni u dan kollu għax LILI JĦOBBNI kif jien.

- Tiġi introdotta wkoll l-idea tal-familja kbira ta’ Alla 
li aħna parti minnha. Għax iħobbna Alla tana wkoll 
l-anġlu kustodju biex jieħu ħsiebna.

‘Aħna niżżu ħajr bla heda lil Alla talli l-kelma ta’ Alla, li intom smajtu minn 
għandna, ilqajtuha mhux bħala kelma ta’ bniedem, iżda bħala kelma ta’ Alla,
kif tassew hi, dik il-kelma li qiegħda taħdem fikom li emmintu.’
‘Tgħixux għal raskom qisu Alla ġa ġġustifikakom, imma ħudu sehem sħiħ fil-
laqgħat tagħkom u fittxu dejjem flimkien dak li jaqbel lil kulħadd.’

Barnaba 4,10

Il-MESSAĠĠ
Il-katekist jispjega li Alla ħalaq kollox u għamel 
kollox sabiħ. L-istorja tal-ħolqien insibuha 
miktuba fil-Bibbja. Biex jgħarraf lilu nnifsu lill-
bnedmin, fit-tjieba tiegħu, Alla niżel għal-livell 
tagħna biex ikellimna bl-istess lingwa tagħna. 
Dan għamlu meta ħa l-ġisem dgħajjef tagħna 
u sar jixbah lilna l-bnedmin. Permezz tal-kliem 

kollu tal-Iskrittura Mqaddsa, Alla ma qalx ħlief 
kelma waħda - il-Verb waħdieni tiegħu li fih wera 
lilu nnifsu kollu kemm hu.

Fl-Iskrittura Mqaddsa l-Knisja ssib bla heda 
l-manteniment u l-qawwa tagħha, għax ma tilqax 
l-Iskrittura bħala biss kelma tal-bniedem, imma 
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Il-Konċilju Vatikan II - Dei Verbum 16

Pacem in terris, 35, Ġwanni XXIII

tilqagħha bħala dik li tassew hi, il-Kelma 
t’Alla. ‘Fil-Kotba Mqaddsa, il-Missier tas-sema, 
bit-tjieba kollha tiegħu, jiġi quddiem uliedu u 
joqgħod jitħaddet magħhom.’

Id-dinja li ngħixu fiha hija magħmula mhux 
biss minn Malta imma minn ħafna pajjiżi. Il-
persuna umana teħtieġ il-ħajja soċjali. Din 
hija xi ħaġa mitluba mill-istess natura tal-
bniedem. Fil-bdil li jsir ma’ xulxin, bil-qadi 
ta’ xulxin, bi djalogu bejn l-aħwa, il-bniedem 

jiżviluppa l-kwalitajiet tiegħu u hekk ikun iwieġeb 
għas-sejħa tiegħu.

Soċjetà hi għadd ta’ bnedmin marbutin flimkien 
bejniethom b’mod organiku. Permezz tas-
soċjetà, kull bniedem hu ‘werriet’, u jikseb 
‘talenti’ li bihom tistagħna l-identità tiegħu u 
li bihom irid jagħti l-frott. Bir-raġun kollu, kull 
wieħed hu fid-dmir li jimpenja ruħu fil-komunità 
li hu fiha, u jirrispetta l-awtoritajiet responsabbli 
għall-ġid ta’ kulħadd.

‘Hemm tant qawwa u saħħa fil-kelma t’Alla, li żżomm u tqawwi 
l-Knisja, issaħħaħ ulied il-Knisja fil-fidi tagħhom, tmanti lil 
ruħhom, u hi nixxiegħa safja li ma tintemm qatt fil-ħajja spiritwali 
tagħhom.’

‘Is-soċjetà hi bdil ta’ tagħrif fid-dawl tal-verità, użu tad-drittijiet u 
qadi tad-dmirijiet, inċentiv għat-tfittix tal-ġid morali, għaqda fil-
ferħ nobbli ta’ kull ma hu sabiħ u li jsir skont il-liġi, dispożizzjoni 
dejjem lesta biex twassal lill-oħrajn l-aħjar tiegħek innifsek, u 
xewqa f ’kulħadd ta’ għana spiritwali dejjem akbar.’

REFERENZI
Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 102-104, 1877-1948

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
Talba ta’ San Klement ta’ Ruma għall-awtorità politika: 
‘Agħtihom o Mulej, is-saħħa, is-sliem, il-ftehim, l-istabbilità 
biex ikunu jistgħu jaqdu bla tfixkil is-setgħa li fdajtilhom. Int, 
Mulej, sultan taż-żminijiet, mis-sema tagħti lil ulied il-bnedmin 
glorja, ġieħ u setgħa fuq il-ħwejjeġ tal-art. Mexxi, Mulej, il-
fehmiet tagħhom, billi jfittxu l-ġid, billi jfittxu dak li jogħġob 
lilek, biex waqt li jħaddmu bit-tjieba, bis-sliem u bil-ħlewwa, 
is-setgħa tagħhom, jiksbu l-ħniena tiegħek.’
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A. L-Ewwel Laqgħa

Alla jħobbni kif jien

L-GĦAN
Alla ħalaq id-dinja ta’ madwari b’kulma fiha, ħalaq in-nies 
li jħobbuni u dan kollu għax lili jħobbni kif jien.

IT-TALBA
Il-parteċipanti, flimkien mal-katekist, jitolbu biex Alla 
jberikhom f’kull ġurnata ta’ ħajjithom.

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jgħid din l-istorja: 
“Il-ħmara Clooper riedet tagħmel festin għall-ħbieb 
tagħha. Stiednet lil Brownie l-ġemel, lill-qattusa Snowy u 
lill-kelb Fido. Bagħtitilhom invit u  fih kitbitilhom: ‘Ejjew 
kif intom’. Iżda huma ma kinux kuntenti bil-mod ta’ kif 
kienu jidhru! Għalhekk, Brownie l-ġemel inżebgħat blu. 
Snowy l-qattusa libset libsa ta’ tigra. Fido l-kelb biddel 
in-nebħa tiegħu u beda jsaffar bħall-għasafar.
Meta Clooper l-ħmara rat il-ħbieb tagħha ħadet qatgħa! 
Qaltilhom: “Le! Dan mhux sew. Intom sbieħ kif intom. 
Meta tippruvaw tkunu differenti u tikkuppjaw lil xi 
annimal ieħor, ma tibqgħux sbieħ!”

Waqt li l-katekist ikun qiegħed jgħid din l-istorja, hu 
jista’ jistieden lill-parteċipanti jagħmlu l-ħoss ta’ ħmara 
meta tissemma Clooper, jagħmlu l-ħoss ta’ qattusa meta 
tissemma Snowy, il-ħoss ta’ kelb meta jissemma Fido, u 
l-ħoss ta’ ġemel meta tissemma Brownie.

Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Bibbja 

▶ Stampa (jew puppet) ta’ 
Clooper  l-ħmara, Snowy 
l-qattusa, il-kelb Fido u 
Brownie l-ġemel

▶ Diska THE B-I-B-L-E ta’ 
Cedarmont Kids-Bible Songs 
(ara Riżorsi ta’ Mużika)

▶ Mappa tad-dinja

▶ Stampi ta’ nies ta’ razez 
differenti

▶ Stampa ta’ Clive u Victoria

▶ It-Talba tal-Anġlu Kustodju 
għal kull parteċipant fil-grupp

▶ Diska Familja speċjali (minn 
Ejjew Għandi ta’ Mary Anne 
Zammit)

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet, paġni 
14-17 
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Il-Kontenut

Il-katekist joħloq diskussjoni mal-parteċipanti 
fuq l-istorja ta’ Clooper l-ħmara. Jistaqsi dawn 
il-mistoqsijiet:

 » Għaliex taħsbu li l-annimali riedu jbiddlu 
d-dehra tagħhom?

 » X’taħsbu fuq il-bidliet li għamlu?
 » X’qaltilhom Clooper l-ħmara lil ħbiebha?
 » Taħsbu li hawn nies li jridu jinbidlu?
 » X’taħsbu li tgħidilhom Clooper lil dawn 

in-nies?

Il-Bibbja
Hawnhekk, il-katekist jasal biex jintroduċi 
l-Bibbja. Għalhekk, ilesti l-ktieb tal-Bibbja biex 
meta jsemmi l-Bibbja jurih lill-parteċipanti. 

Il-katekist jista’ jgħid hekk: 
“Aħna nemmnu li Alla ħalaq kollox u għamel 
kollox sabiħ. L-istorja tal-ħolqien insibuha 
miktuba fil-Bibbja. Fil-Bibbja nsibu ħafna stejjer. 
Fost l-oħrajn insibu miktub li Alla jħobbna kif 
aħna.”
Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti jekk jafux xi 
storja mill-Bibbja. Min ikun jaf ikun jista’ jgħidha. 
Hekk, mill-parteċipanti nfushom jitwasslu stejjer 
differenti li nsibu fil-Bibbja.

L-Attività

Il-katekist ipoġġi l-kopja tal-Bibbja f’post speċjali 
fejn jarawha l-parteċipanti kollha u jistedinhom 
iqallbu l-paġni tagħha. Ikun tajjeb jekk juża Bibbja 
tat-Tfal. Hekk, waqt li jqallbu, il-parteċipanti jkunu 
jistgħu jaraw l-istampi. 

Tindaqq id-diska THE B-I-B-L-E (mis-CD Bible 
Songs ta’ Cedarmont Kids-Bible Songs).  
Il-parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska 
mill-Ktieb tal-Attivitajiet, paġna 14.

L-GĦELUQ
Bħala talba l-parteċipanti jgħidu grazzi lil Alla 
talli jħobbhom kif inhuma.

Il-katekist jistieden lill-parteċipanti jsibu 
stampa ta’ Anġlu u jġibuha magħhom fil-laqgħa 
li jkun imiss.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti, f’paġna 15, ipinġu stampa ta’ storja 
mill-Bibbja li jafu.

Il-parteċipanti jridu jsibu l-kelma ‘BIBBJA’ fil-word-
search f’paġna 15.
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B. It-Tieni Laqgħa

Il-familja kbira ta’ Alla

L-GĦAN
Tiġi ntrodotta l-idea tal-familja kbira ta’ Alla li aħna parti minnha. 
Għax iħobbna, Alla tana wkoll l-Anġlu Kustodju biex jieħu ħsiebna.

IT-TALBA
Bħala talba għall-bidu tal-laqgħa, il-parteċipanti jgħidu grazzi 
lil Alla tad-dinja sabiħa li tahom. Jitolbu lil Alla biex jgħinhom 
jiftakru li huma aħwa ta’ xulxin la għandhom l-istess Missier, li hu 
Alla.

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jgħid: “Id-dinja li ngħixu fiha hija magħmula mhux biss 
minn Malta imma minn ħafna pajjizi. Fid-dinja hawn ħafna nies. 
Dawn in-nies għandhom il-kulur tal-ġilda differenti, għandhom 
lingwa differenti u għandhom drawwiet differenti.” 

Biex juri d-d-dinja u l-pajjiżi, il-katekist juri l-mappa tad-dinja.
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Il-Kontenut

Il-katekist jgħid: “Illum se nerġgħu niltaqgħu 
mal-ħbieb tagħna Clive u Victoria.”

Storja mill-ħajja
ta’ Clive u Victoria
Il-katekist jgħid: “Meta waslet mill-iskola 
Victoria qalet lil Clive, “Illum ma’ Ms. Borg vera 
ħadna gost. Lgħabna logħba flimkien. Għalaqna 
għajnejna u morna vjaġġ ‘il bogħod ħafna minn 
Malta. Morna l-Awstralja fejn hemm ħafna 
kangaroos, kukkudrilli u koalas. Qaltilna wkoll 
li l-Awstralja marru ħafna nies minn pajjiżi 
differenti biex jgħixu hemm - mill-Italja, mill-
Ingilterra, mill-Indja u ħafna aktar. Anke minn 
Malta marru ħafna!”   

Il-katekist ikompli: 
“Għalkemm aħna differenti imma aħna kollha 
l-istess quddiem Alla. Alla jrid li aħna nkunu 
ħbieb ta’ xulxin. Alla jrid li l-bnedmin kollha 
jkunu parti mill-familja  kbira tiegħu!”

Il-katekist idawwar l-istampi li jkun ipprepara u 
jistieden lill-parteċipanti jinnottaw xi differenzi. 
Iħalli lill-parteċipanti jgħidu bid-differenzi li 
jkunu qegħdin jinnutaw fl-istampi.

Jispjega lill-parteċipanti li għax Alla jħobb lil 
kulħadd l-istess, ta rigal lil kull persuna. Lil kull 
waħda minna Alla tana l-Anglu Kustodju. Alla 
tana l-Anġlu Kustodju biex ikun il-ħabib tagħna, 
iħarisna u jgħinna nimxu fit-triq it-tajba. Il-
katekist jintroduċi t-Talba tal-Anġlu Kustodju. 
Jirrepetiha biex il-parteċipanti jitgħallmuha.

L-Attività

Il-katekist jerġa’ juża l-istampi tan-nies differenti 
u l-mappa tad-dinja. Iqassam stampa tan-nies 
differenti lil kull tifel fil-grupp. 

Jistieden lill-parteċipanti biex wieħed wieħed 
iqumu u jagħtuh l-istampa. Il-katekist jgħid lill-
parteċipant mil-liema pajjiż ġejja dik il-persuna. 
Iwaħħal l-istampa ta’ dik il-persuna fuq il-pajjiż li 
ġejja minnu fuq il-mappa tad-dinja. Biex l-attività 
tkun iktar faċli, fuq l-istampa l-katekist jikteb 
il-pajjiż minn fejn ġejja l-persuna. Fuq il-mappa 
jikteb ukoll il-pajjiżi li minnhom ġejjin in-nies tal-
istampi. B’hekk il-parteċipanti kemm iqabblu isem 
ma’ isem. Dan minħabba l-fatt li għadhom ftit 
żgħar biex ikun jafu eżatt fejnhom il-postijiet fuq 
il-mappa. 

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jqabblu l-ismijiet tal-pajjiżi mal-
mappa f’paġna 16.

Kif titlesta l-attività bl-istampa tal-anġlu li għandna 
fiċ-ċelebrazzjoni ta’ din l-unità, l-istampa tal-anġlu 
titwaħħal f’paġna 17.

L-GĦELUQ
Il-katekist iqassam it-Talba tal-Anglu Kustodju 
u jistieden lill-parteċipanti biex jibdew jgħiduha 
kuljum qabel jorqdu. 

Jiġbor l-istampi tal-Anġlu li ġabu magħhom. 
Dawn ħa jintużaw fiċ-ċelebrazzjoni.

Tindaqq id-diska Familja speċjali (mis-CD ta’ 
Mary Anne Zammit). Il-parteċipanti jistgħu 
jsegwu l-kliem tad-diska mill-Ktieb tal-
Attivitajiet, paġna 16.
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1.5 Ċelebrazzjoni – Grazzi għall-ħolqien

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Ngħidu grazzi lil Alla għall-ħolqien.

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se 
jikkonċentraw l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- Li jrawmu fihom sens ta’ grazzi.
- Li jrawmu fihom sens ta’ grazzi lejn Alla.

‘Ifirħu dejjem, Itolbu bla heda,
Iżżu ħajr lil Alla f ’kollox.

1Tess 5: 16-18

Il-MESSAĠĠ
Li l-katekist jgħin lill-parteċipanti jiżviluppaw 
fihom sens ta’ grazzi hu importanti għal ħafna 
raġunijiet. L-ewwelnett dan jagħmel mill-
parteċipanti kumpanija sabiħa. Tfal oħra jieħdu 
gost magħhom. Barra minn hekk in-nies jieħdu 
gost aktar jgħinu lil min japprezza dak li jkunu 
għamlu miegħu. Jekk xi ħadd irid jesperjenza 
l-kuntentizza fil-ħajja tiegħu, irid jitgħallem 
ikun grat għal dak li għandu llum. Kif jista’ 
wieħed jixxennaq għal affarijiet sbieħ  u ġodda 
qabel jibda japprezza dak li diġà għandu? 

Il-katekist, għandu jkun mudell ta’ mġiba għal 
dak li jixtieq li l-parteċipanti jitgħallmu. Il-
parteċipant japprezza ħafna jekk tgħidlu grazzi 
wara li jkun ġab dik ix-xi ħaġa li l-katekist 
ikun talbu, jew wara li jkun għamel xi biċċa 

xogħol oħra li jkun mitlub jagħmel. Barra minn 
hekk, meta tuża ta’ spiss il-kelma ‘grazzi’, 
il-parteċipanti jindunaw li din il-kelma hija 
importanti fl-istil tal-ħajja tal-katekist ukoll.

Il-katekist jista’ juri lill-parteċipanti li hu 
japprezza meta huma jgħidu l-kelma ‘grazzi’ u 
jfaħħar l-isforzi tagħhom meta dawn jagħmlu 
hekk. Jista’ wkoll iħajjarhom jgħinu lil xi  persuni 
fil-bżonn. Meta xi ħadd ikun grat lejhom jieħdu 
gost u jitħajru biex huma wkoll ikunu grati lejn 
ħaddieħor.

Il-katekist għandu wkoll iħajjar lill-parteċipanti 
jkunu grati lejn Alla.  Iħajjarhom biex meta 
joħorġu xi dawra mal-familja jħarsu sew 
madwarhom u jibdew josservaw il-ħafna rigali 
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sbieħ li Alla ħalaq għalihom; ix-xemx, il-baħar, 
il-ħut u l-għasafar, fost l-oħrajn. Jista’ wkoll 
isemmgħalhom ta’ spiss għanjiet ta’ tifħir u 
ringrazzjament lil Alla. Dan jgħinhom biex 
jibdew ikabbru fihom sens ta’ stagħġib, tifħir u 
radd il-ħajr lil Alla.

Huwa tajjeb ukoll li l-katekist jara ftit ukoll 
kemm għandu, fih stess, qabel kollox, sens 
ta’ ringrazzjament lejn Alla. Is-sens ta’ radd 

il-ħajr lejn il-ħallieq juri fiex inhi l-fidi tagħna 
u kemm qed napprezzaw u nilqgħu l-grazzji 
tiegħu. Tajjeb li jekk niskopru li s-sens ta’ 
grazzi fina hu batut, nagħmlu sforz konxju biex 
inkabbruh u nużawh ta’ spiss matul il-ġurnata. 
Dan jgħinna biex ikabbar fina l-fidi fl-imħabba 
t’Alla, li tant nixxennqu għaliha u din il-fidi, 
imbagħad, tkabbar dejjem aktar fina s-sens ta’ 
gratitudni lejh.

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
Tifħir lil Alla l-Għoli  - San Franġisk

Int qaddis, Mulej Alla wieħed,
li tagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb.
Int qawwi, Int kbir, Int l-aktar hħoli.
Int is-Sultan li tista’ kollox,
Int Missier Qaddis,
Sultan tas-sema u l-art.

Int, wieħed u tlieta,
Mulej Alla fuq l-allat,
Int it-tjieba, kull tjieba, fuq kull tjieba,
Mulej Alla ħaj u veru.

Int imħabba, int għerf, int umiltà,
int sabar, int sbuħija, int ġwejjed.
Int kenn, int sliem,
int hena u ferħ,
int tama tagħna, int ġustizzja.

Int il-qies,
int l-għana kollu tagħna.
Int ġmiel, int ġwejjed.
Int li tħarisna.
Int li tgħasses fuqna u tidħol għalina.
Int qawwa. Int serħan.

Int it-tama tagħna, int il-fidi tagħna,
int l-imħabba tagħna,
int il-ħlewwa kollha tagħna,
int l-ħajja bla tmiem tagħna,
kbir u tal-għaġeb,
Mulej Alla li tista’ kollox,
Feddej tal-ħniena.
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Ċelebrazzjoni

PREPARAZZJONI MINN QABEL
Minn xi jiem qabel, il-katekist jistieden lill-parteċipanti 
jġibu  xi ħaġa li ħalaq Alla - forsi xi ftit ramel, xi pjanta, xi 
frotta, xi fjura. Min ma jistax iġib xi ħaġa reali, jista’ jġib 
xi stampa minflok.

Il-katekist jipprepara chart bl-istampi tal-anġli li jkunu 
ġabu l-parteċipanti. Il-katekist jikteb l-isem ta’ kull 
wieħed u kull waħda ħdejn l-istampa tal-Anġlu li jkunu 
ġabu. Jekk ikun hemm min ma jkunx ġab stampa ta’ 
Anġlu, il-katekist iwaħħallu stampa ta’ anġlu u xorta 
jiktiblu ismu.

Dakinhar li tkun ser issir iċ-ċelebrazzjoni, il-katekist ilesti 
xi background music  biex ikun jista’ joħloq ambjent 
speċjali.

Il-katekist jipprepara d-diska Osservaw kemm hu sabiħ 
il-ħolqien u Grazzi.

Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Stampa tal-Anġlu Kustodju

▶ Chart bl-Anġli li jkunu ġabu 
t-tfal

▶ Stampa ta’ affarijiet li ħalaq Alla

▶ Background music

▶ Diska Osservaw kemm hu sabiħ 
il-ħolqien (Riżorsi Mużika)

▶ Diska Grazzi

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet – paġni 
18-19
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IĊ-ĊELEBRAZZJONI
Il-katekist flimkien mal-parteċipanti jgħidu 
t-talba bħas-soltu.

Jistieden lil kull parteċipant jgħid xi ħaġa fuq 
l-oġġett jew stampa li jkunu ġab. Il-parteċipanti 
jpoġġi l-affarijiet li jkunu ġabu madwar 
l-ambjent speċjali li jkun ipprepara l-katekist.

Titkanta d-diska Osservaw kemm hu sabiħ il-
ħolqien. Il-parteċipanti jistgħu jssegwu l-kliem 
tad-diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet, paġna 19.

Il-katekist jitkellem ftit fuq kif ħassu matul dan 
ix-xahar li ilu jgħallem lill- parteċipanti. Jistaqsi 
wkoll lilhom kif ħassewhom. Jgħidilhom kif 
jaħseb li ħassu Alla u x’jixtieq mingħandhom.

Jippreżenta c-chart bl-anġli u jwaħħalha 
x’imkien fejn tidher. Jgħidilhom li l-Anġlu 
Kustodju tagħhom se jkun viċin tagħhom u se 
jieħu ħsiebhom matul il-ġurnata kif ukoll matul 
il-lejl. 

Flimkien mal-parteċipanti, il-katekist jgħid it-
talba tal-Anġlu Kustodju wara li jkun waħħal iċ-
chart.

Il-katekist jispiċċa din iċ-ċelebrazzjoni billi 
titkanta d-diska Grazzi. Il-parteċipanti jistgħu 
jsegwu l-kliem tad-diska mill-Ktieb tal-
Attivitajiet minn paġna 18.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jiktbu f’paġna 19 talba ta’ grazzi lil 
Alla. 

LAQGĦA QABEL IĊ-ĊELEBRAZZJONI
 » Fil-laqgħa ta’ qabel iċ-celebrazzjoni ta’ 

din l-unità, il-katekist għandu jara li 
l-parteċipanti jitgħallmu l-kanzunetti li 
ħa jiġu wżati fiċ-ċelebrazzjoni nnifisha. 

 » Waqt din il-laqgħa għandhom jiġu 
maħduma l-attivitajiet li hemm marbuta 
ma’ din iċ-ċelebrazzjoni fil-Ktieb tal-
Attivitajiet. 

 » Il-katekist għandu jara li l-parteċipanti 
jkunu mħejjija għaċ-ċelebrazzjoni. 
Għalhekk, huwa fid-dover tal-katekist li 
jipprepara l-materjal meħtieġ u jgħaddih 
lill-parteċipanti biex ikunu ppreparati, 
fejn hu meħtieġ. Eżempju: jekk hemm xi 
reċta, jipprepara lill-parteċipanti minn 
qabel.
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l-akbar ħabib tagħna

Marija
Omm Ġesù

Unità 2

Skop tal-unità
Alla għażel lil Marija biex tkun omm Ġesù. It-tħabbira 
tal-Anġlu lil Marija turina lil Marija li bħal dejjem tgħid 
“iva” għal dak li talab minnha Alla. Aħna wkoll, bħal 
Marija, nippruvaw ngħidu “iva”. Ġesù ġie fid-dinja biex 
iġibilna l-ferħ. Aħna nkunu ferħanin meta ngħinu lil xi 
ħadd. Tibda tħejjija għall-Milied: 

 » L-Ambjent fiżiku: qamħ, presepju
 » L-Ambjent spiritwali: kant, poeżija, play

Din it-tħejjija twassal għall-festa tal-Milied. Għalhekk, 
tingħad storja tal-Milied.

Temi f’din l-unità:
 2.1 Min hi Marija 
 2.2 It-tħabbira tal-Anġlu 
 2.3 It-tħejjija għall-Milied 
 2.4 It-twelid ta’ Ġesù

Talb bl-amment f’din l-unità: 
Is-Sliema u l-Qaddisa – 1.1

Ċelebrazzjoni 
Aħna Presepju. 

Appendiċi
Ċelebrazzjoni - Avvent
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2.1 Min hi Marija

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Il-parteċipanti jiltaqgħu ma’ din il-persuna u jsiru jafuha 
xi ftit aktar. Marija kienet persuna bil-għaqal, tħobb tgħin, 
tobdi lill-ġenituri tagħha, tħobb titlob (titkellem ma’ Alla). 
Alla għażilha biex tkun l-omm ta’ Ġesù u għalhekk kienet 
persuna speċjali.

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se 
jikkonċentraw l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- Li Marija kienet persuna bil-għaqal, tħobb tgħin, 
tobdi lill-ġenituri tagħha, u tħobb titlob.

- Alla għażilha biex tkun l-omm ta’ Ġesù u għalhekk 
kienet persuna speċjali. 

F’dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f ’belt tal-
Lhudija. Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta 
semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta 
mtliet bl-Ispirtu s-Santu; u nfexxet f ’għajta kbira u qalet: ”Imbierka inti fost 
in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! U minn fejn ġieni dan li omm il-
Mulej tiegħi tiġi għandi? Għax ara, malli smajt f ’widnejja leħen it-tislima 
tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, hienja dik li emmnet li 
jseħħ kulma bagħat jgħidilha l-Mulej!” ... Marija baqgħet ma’ Eliżabetta għal 
tliet xhur u mbagħad reġgħet lura lejn darha. Luqa 1 :39-56

Il-MESSAĠĠ
It-tema ta’ din il-laqgħa tikkonċerna sewwa sew 
fuq min hi Marija, dik ix-xebba bla mittiefsa li 
Alla, sa minn qabel ma tnisslet, għażilha biex 
tkun Omm Ibnu Ġesù. Alla l-Missier Etern, 
ma għażilx mara kwalunkwe. Alla għażel lil 
Marija, xebba ‘mimlija bil-grazzja’. Tajjeb 
li l-parteċipanti jiddistingwu lil Marija mill-
bnedmin l-oħra kollha. Ir-raġuni hi iebsa u tqila 
biex il-parteċipanti jifhmuha f’dan l-istadju, 
imma l-katekist għandu jagħmel enfasi 
biżżejjed biex il-parteċipanti jaraw f’Marija 

persuna speċjali. Ir-raġuni hi li Marija hija l-unika 
bniedma li mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha, 
bil-grazzja u l-favur singulari ta’ Alla li jista’ 
kollox, ġiet għal kollox ħielsa minn kull tebgħa 
tad-dnub tan-nisel. Kif ġustament għandna 
spjegat fil-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika: “Din  
“il-qdusija singulari tassew tal-għaġeb” li biha 
Marija “kienet imżejna sa mill-ewwel mument 
tat-tnissil tagħha” ġietha kollha kemm hi minn 
Kristu: ġiet mifdija b’mod tal-għaġeb f’ġieħ il-
merti ta’ Binha”. Aktar minn kull persuna oħra 
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Il-Katekizmu tal-Knisja Kattolika, 508

maħluqa, il-Missier “imlieha b’kull xorta ta’ 
barka spiritwali fis-smewwiet fi Kristu” (Ef 
1,3). “Għażilha fih, sa minn qabel il-ħolqien 
tad-dinja biex tkun qaddisa u bla tebgħa 
quddiemu fl-imħabba” (Ef 1,4) (Il-Katekiżmu 
tal-Knisja Kattolika, 492).

Il-katekist għandu jżomm f’moħħu x’inhu 
d-dnub tan-nisel u minn min ġie mwettaq 
biex hekk ikun jista’ joħroġ aktar l-importanza 
ta’ Marija fl-Istorja tas-Salvazzjoni li hu jkun 
qiegħed jispjega b’mod sempliċi ħafna lill-
parteċipanti. 

Naraw li Marija kellha ħafna kwalitajiet tajbin. 
Hu importanti li l-parteċipanti jagħrfu tajjeb 
u japprezzaw kull kwalità. Tajjeb ukoll li 
jaraw x’tirrikjedi kull kwalità u li jintegrawha 
f’ħajjithom. Li tkun bil-għaqal, tgħin lil min 
għandu bżonn, tobdi lill-ġenituri, u titlob lil 
Alla, fost l-oħrjan, huma kwalitajiet sbieħ li 
kull Nisrani għandu jkollu. 
L-istess Ġesù Kristu wriena fil-ġrajjiet li nsibu 
fil-Bibbja, preċiżament fl-Evanġelji, li hu wkoll 
kellu dawn l-istess kwalitajiet t’ommu. Hu kien 
bil-għaqal, għen lil min kien fil-bżonn f’ħafna 

okkażjonijiet (bħal meta Ġesù tħassar li wieħed 
imġiddem u fejqu), obda lill-ġenituri tiegħu 
(eżempju ċar narawh f’dan il-vers: U qal: ”Abbà, 
Missier, kollox jista’ jkun għalik; biegħed minni 
dan il-kalċi! Iżda mhux li rrid jien, imma li trid 
int.” [Mk:14:36]), u f’ħafna okkażjonijiet oħra 
narawh idawwar ħarstu lejn is-sema u jitlob lil 
Missieru tas-sema (bħal dik id-darba qabel ma 
qajjem lil Lażżru mill-mewt u darba oħra fil-
Ġetsemani meta għaraq l-għaraq tad-demm). 

Il-parteċipanti ser jaslu biex jagħrfu li Alla 
għażel lil Marija biex tkun Omm Ibnu l-Waħdien, 
Ġesù Kristu, li fdiena b’demmu sabiex niksbu 
s-Saltna tas-Smewwiet. Għalhekk  Marija, 
f’għajnejn Alla, kienet persuna speċjali.

Il-varji attivitajiet interessanti li ġew imħejjija 
speċifikament għal din il-laqgħa (bħall-
istejjer mill-ħajja reali, l-istejjer mill-Bibbja, 
id-diskussjonijiet, id-diski, eċċ) ser ikunu ta’ 
għajnuna indispensabbli; ħa jservu ta’ għodda 
fundamentali lill-katekist li ħa jinqeda bihom 
sabiex iwassal lill-parteċipanti bl-iktar mod 
adatt il-messaġġ uniku u sabiħ ta’ Alla Missierna 
li jista’ kollox. 

Minn nisel Eva, Alla għażel il-Verġni Marija biex tkun Omm Ibnu. 
“Mimlija bil-grazzja”, hi “l-aqwa u l-ogħla frott tal-fidwa” (SC 103); 
sa mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha, kienet għal kollox ħielsa 
minn kull tebgħa tad-dnub tan-nisel u baqet ħielsa minn kull dnub 
personali tul ħajjitha kollha.

REFERENZI
ll-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 484-511

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
Spirtu Qaddis, Mulej li tagħti l-Ħajja, li bil-ħidma tiegħek 
il-Verb sar bniedem fil-ġuf safi tax-Xebba Marija ta’ 
Nażaret, għinni nkunu persuna b’qalb li trid tilqgħek, li 
naċċetta u nirrispetta kull individwu mingħajr ma nagħti 
kas ta’ ebda preġudizzju. Nitolbok, kattar fija l-ħtieġa li 
nikkomunika miegħek, permezz tat-talb sabiex dejjem 
nersaq aktar lejk. Bi Kristu Sidna. Ammen.
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A. L-Ewwel Laqgħa

Min hi Marija?

L-GĦAN
Il-parteċipanti jiltaqgħu ma’ din il-persuna u jsiru jafuha 
xi ftit aktar. Marija kienet persuna bil-għaqal, tħobb tgħin, 
tobdi lill-ġenituri tagħha, tħobb titlob (titkellem ma’ Alla).

IT-TALBA
Il-katekist jgħid: “Madonna, illum aħna ser nitkellmu 
fuqek biex insiru nafuk aktar. Għinna nibdew inħobbu lil 
Ġesù kif kont tħobbu inti.”

L-INTRODUZZJONI
Storja mill-ħajja ta’ Victoria
Il-katekist jgħid: “Illum ħa niltaqgħu mal-ħabiba tagħna 
Victoria. Victoria llum, waqt li tkun miexja barra fit-triq 
tiltaqa’ mal-ħabiba tagħha Michela. Ejjew ħa naraw 
x’għamlu meta ltaqgħu.”
 
STORJA 
Michela: Ara Victoria! Kemm tidher ferħana llum. 

Jaqaw, x’ġaralek?
Victoria: Iva, veru ferħana illum. U taf għaliex? Ilbieraħ 

inti ma ġejtx għal-laqgħa tat-tagħlim.
Michela: Mhux tort tiegħi. In-nanna kienet ma tiflaħx 

u kelli mmur mal-mamà biex naraha. Xtaqt li 
ġejt daqs kemm nieħu gost. Il-katekista veru 
tgħidilna stejjer sbieħ. Imma xorta għadni ma 
fhimtx għaliex inti ferħana. Tista’ tgħidli x’ġara 
lbieraħ?

Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Stampi ta’ Marija sejra għand 
Elizabetta (tgħin)

▶ Stampi ta’ Marija ma’ Sant’Anna 
u San Ġwakkin (ambjent ta’ 
familja)

▶ Stampi ta’ Marija titlob

▶ Il-Bibbja tat-tfal

▶ Diska Infaħħru lil Marija

▶ Stampi sbieħ tal-Madonna 
f ’ċirkustanzi differenti

▶ Stampi differenti tal-ommijiet, 
waħda għal kull parteċipant

▶ Diska Omm Qaddisa mis-cd 
Ilħna Ferrieħa 2

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet – paġni 
22-25
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Il-Kontenut

Hawnhekk, il-katekist jibda diskussjoni. Din id-
diskussjoni trid twassal lill-parteċipanti jifhmu li 
meta inti tgħin, tħossok ferħan.
Il-katekist jista’ juża dawn il-mistoqsijiet:

 » Għoġbitkom l-istorja ta’ Victoria? 
 » Meta tisma’ storja, tipprova tagħmel 

xi ħaġa sabiħa bħalma tkun smajt fl-
istorja?

 » Taħsbu li Marlene kienet tifla li tħobb lill-
mamà ta’ veru? Għaliex?

 » U għax kienet tħobb lill-mamà, 
x’għamlet?

 » Il-mamà ferħet li Marlene ħadet ħsieb 
Catherine?

Il-katekist jgħid: “Jien naf storja ta’ tifla oħra li 
wkoll kienet bħal Marlene. Anke intom naħseb li 
tafu min hi din il-persuna.”
 

Juri stampa sabiħa tal-Madonna. Jistaqsi 
lill-parteċipanti: “Tafu min hi din?” Iħalli lill-
parteċipanti jwieġbu li hi l-Madonna.

Il-katekist ikompli: “Iva, sewwa għedtu. Din hija 
Marija ta’ Nażaret, omm Ġesù. Tafu tgħiduli xi 
ħaġa sabiħa fuq Marija?”

Il-katekist iħalli lill-parteċipanti jgħidu dak li jafu 
fuq Marija.
MARIJA TIFLA ŻGĦIRA
Tajjeb li l-katekist jitkellem fuq Marija bħala tifla 
żgħira li kienet tgħix ħajja normali fid-dar. Kienet 
tilgħab, torqod, tiekol, taqdi lill-mamà tagħha, 
tgħin lill-papà tagħha, tgħin lin-nies, titlob, eċċ.

Il-katekist juri stampa ta’ Marija ma’ Sant’Anna 
u San Ġwakkin.

Victoria: Jiena ferħana ħafna għax illum 
ippruvajt nagħmel dak li qaltilna 
l-katekista u naħseb li rnexxieli tafx!! 
Aħjar ngħidlek l-istorja talbieraħ. 
Trid?

Michela: Isa, għidli x’qaltilkom. Naħseb li xi 
storja sabiħa.

Victoria:  Iva. Kien hemm tifla jisimha Marlene. 
Kellha oħtha żgħira Catherine ta’ xi 
3 snin. Hi kienet kbira daqsna. Kellha 
xi 7 snin. Il-mamà ta’ Marlene kellha 
ħafna x’tagħmel u Catherine bdiet 
tibki. Riedet lill-mamà terfagħha l-ħin 
kollu. Imma billi l-mamà kellha ħafna 
x’tagħmel ma setgħetx. Marlene kienet 
lestiet il-homework u kienet tixtieq li 
toqgħod tilgħab fil-kwiet. Imma x’ħin 
rat lill-mamà nkwetata malajr ħasbet 
x’kellha tagħmel u qalet lill-mamà: 

Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti x’jaħsbu li 

qalet Marlene. Iħalli lill-parteċipanti jwieġbu. 
Il-katekist hu mitlub li ma jikkumenta xejn jekk 
weġbux tajjeb jew ħażin. 

Il-katekist ikompli l-istorja:
Victoria: Marlene qalet lill-mamà: “Ma’, ħa 

nerfa’ l-logħba li għandi f’idi u ħa 
mmur nilgħab ma’ Catherine”. Kemm 
ħadet gost il-mamà għax issa setgħet 
tlesti xi ftit faċendi bil-kwiet!

Michela: Imma ngħid jien inti għaliex inti ferħana? 
Victoria:  Għax jien ukoll meta ġejt mill-iskola 

ppruvajt nagħmel bħal Marlene.

Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti x’jaħsbu 
li għamlet Victoria. Iħallihom iwieġbu. Ma 
jikkumenta xejn jekk weġbux tajjeb jew ħażin.

Michela: Jiġifieri qgħadt tgħin lill-mamà? 
Victoria:  Iva, illum ħallejt il-logħob u għent ftit 

lill-mamà. Taf kemm qed inħossni 
kuntenta!
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FJURI
Il-parteċipanti jpinġu fjuri tal-karti u jqasqsuhom. 
Dawn il-fjuri jitpoġġew fil-kamra fejn tkun armata 
l-Bibbja u fejn ikun hemm stampa sabiħa ta’ 
Marija. Il-katekist jista’, jekk irid, jistieden lill-
parteċipanti jġibu xi fjura tal-plastik minflok u 
jpoġġi lilhom fl-armar.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jagħtu l-kulur lill-istampa ta’ Marija, 
li hemm f’paġna 23.

L-GĦELUQ
Bħala għeluq, il-katekist jiġbor fil-qosor dak li 
jkun ingħad permezz ta’ mistoqsijiet. B’hekk 
ikunu jaf x’fehmu l-parteċipanti.

Tindaqq id-diska Infaħħru lil Marija. Il-
parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska 
mill-Ktieb tal-Attivitajiet, paġna 22. 

MARIJA TITLOB 
Il-Madonna wkoll, bħala tifla, kienet tgħid it-
talba ta’ filgħodu... it-talba ta’ filgħaxija... ta’ 
qabel u ta’ wara l-ikel.... Kienet tgħid ħafna talb 
sabiħ .... Grazzi Mulej kemm huma sbieħ il-fjuri. 
Grazzi talli tajtna l-fjuri sbieħ.  

Il-katekist juri stampa ta’ Marija titlob.

MARIJA TGĦIN
Il-katekist jista’ jgħid: 
“Nafu li Marija kienet tgħin lill-ġenituri tagħha. 
Kienet tgħin lin-nies ukoll. Fil-Bibbja għandna 
storja ta’ meta darba Marija għenet lill-kuġina 
tagħha Santa Eliżabetta.”

Hawnhekk, il-katekist jgħid l-istorja minn fuq il-
Bibbja tat-Tfal taż-żjara ta’ Marija lill-Eliżabetta. 
Juri wkoll l-istampi ta’ din il-ġrajja.
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B. It-Tieni Laqgħa

Marija Omm Ġesù

L-GĦAN
Għax Marija kienet persuna speċjali, Alla għażilha biex tkun Omm Ġesù.

IT-TALBA
Il-katekist jistieden lill-parteċipanti biex jitolbu miegħu:  
“Marija, kemm tgħallimna affarijiet sbieħ fuqek l-aħħar darba! Illum ser 
inkomplu nitkellmu fuqek biex insiru nafu aktar fuqek u fuq Ġesù.”

L-INTRODUZZJONI
Illum ser nitkellmu fuq l-ommijiet.

Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti sabiex isemmu isem ommhom/min 
jieħu ħsiebhom.
Juża stampi differenti ta’ ommijiet. Il-katekist għandu bżonn stampa 
ta’ omm għal kull parteċipant. Għal kull isem ta’ omm li l-parteċipanti 
jsemmu, il-katekist jikteb l-isem fejn stampa ta’ omm. 

Il-katekist jgħid: 
“Issa ħa nitkellmu fuq Omm Speċjali. Min jaf jgħidli min hi?” 
Iħalli lill-parteċipanti jwieġbu ‘Marija’. 
Il-parteċipanti jwaħħlu stampi differenti ta’ Marija u l-katekist iħalli 
lill-parteċipanti jitkellmu fuqhom. Hemm min ikun familjari ma’ ċerti 
stampi u oħrajn ma jkunu jafu kważi xejn.

Il-katekist jgħid: 
“Alla ried li jibgħat ‘l Ibnu fid-dinja u ried li ommu tkun mara speċjali. 
Għażel waħda mara jisimha Marija.” 
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Il-Kontenut

Storja mill-ħajja ta’ Clive
Il-katekist jgħid: “Illum ħa niltaqgħu mal-ħabib 
tagħna Clive. Ħa nisimgħu storja oħra mill-ħajja 
ta’ Clive. Ejjew ħa naraw x’ħa jgħidilna illum!”

STORJA
“Clive kien tifel bil-għaqal ħafna. Kien jistudja, 
jilgħab mat-tfal l-oħra, iħobb il-futbol. Tafu ma’ 
min kien iżomm? Kien iżomm mat-tim tal-pajjiż 
tiegħu. Kien jixtieq ħaġa waħda, imma qatt ma 
kellu dik il-ħaġa.” 

Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti: “Min ser 
jipprova jaqta’ x’kien jixtieq Clive?” Il-katekist 
iħalli lill-parteċipanti jippruvaw jaqtgħu.

Il-katekist ikompli: “Clive kien jixtieq qattus ta’ 
veru! Mhux ‘soft toy’, għax ‘soft toys’ kellu ħafna. 
Imma billi kienu joqogħdu ġo dar żgħira ma 
kellhomx fejn iżommuh. Kien wasal il-birthday 
ta’ Clive u l-papà u l-mamà tiegħu qalulu li 
kienu ser joħorġu kif ilesti l-‘homework’ għax 
riedu jagħtuh sorpriża kbira. Aqtgħu kemm 
beda jaħseb Clive x’kien ser jiġri imma l-papà u 
l-mamà ma riedu jgħidulu xejn.”

Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti: “Min irid 
jipprova jaqta’ x’kienet is-sorpriża?” Il-katekist 
iħalli lill-parteċipanti jippruvaw jaqtgħu.

Il-katekist ikompli: “Clive lesta l-‘homework’, 
inħasel, libes u ħareġ mal-ġenituri tiegħu. 
Għalxejn staqsa ħafna mistoqsijiet, kollu 
għalxejn! Clive skanta meta l-papà waqqaf il-
karozza. 

Tafu fejn waqqfu? Għand in-nanna. Clive kien 
qed jaħseb li kienu sejrin x’imkien ieħor. In-
nanna kienet qed tistenniehom għax hekk kif 
ċemplu l-qanpiena fetħet mill-ewwel.”

Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti: “Tafu 
x’kellha f’idejha n-nanna?” Iħalli lill-parteċipanti 
jippruvaw iwieġbu.

Il-katekist ikompli: “In-nanna kellha qattus żgħir! 
Kien gustuż ħafna. Clive baqa’ jħares ma jafx 
x’se jaqbad jagħmel. Imma n-nanna tagħtu l- 
qattus f’idu u qaltlu, ‘Happy birthday Clive. Dan 
għalik. Qis li tieħu ħsiebu.’

Kieku tafu kemm feraħ Clive! ‘Dan qattus 
speċjali. Il-mamà u l-papà għażluh għalik għax 
inti wkoll tifel speċjali.’Clive semma l-qattus 
tiegħu Pepper.” 

DISKUSSJONI
Hawnhekk, il-katekist jibda diskussjoni li minnha 
jrid joħroġ il-punt li l-mamà u l-papà ta’ Clive 
riedu jagħtuh xi ħaġa speċjali u allura għażlu li 
jagħtuh qattus speċjali u mhux sabu wieħed kif 
ġie ġie u tawh dak.

Il-katekist jistaqsi dawn il-mistoqsijiet:
 » X’okkażjoni kienet?
 » X’għamlu l-mamà u l-papà għal Clive? 
 » Kif tawhulu dan ir-rigal speċjali?
 » X’qaltlu n-nanna lil Clive?
 » Ħa gost Clive bir-rigal?
 » X’semmieh il-qattus Clive?

ALLA GĦAŻEL OMM SPEĊJALI
Il-katekist jgħid: “Meta Alla ried jibgħat lil Ibnu 
Ġesù fid-dinja wkoll beda jaħseb u xtaq li jsib 
mamà speċjali għat-tifel tiegħu Ġesù. 
Kif taħsbu li trid tkun mamà speċjali?
Il-katekist iħalli lill-parteċipanti jwieġbu. Kull 
tweġiba tinkiteb fuq il-‘whiteboard’. 

Il-katekist jgħid: “Alla ried li din il-mamà ta’ 
Ġesù tkun mamà bilgħaqal, taf tieħu ħsieb it-
tifel tagħha, tħobb lit-tifel tagħha, tħobb lin-nies 
l-oħrajn ukoll, tgħin lil min ikollu bżonn xi ħaġa, 
tħobb titkellem m’Alla (titlob).”

Il-katekist jara li jsemmi kull punt li jsemmu 
l-parteċipanti bħala kwalità ta’ omm speċjali. 
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L-Attività

Sib is-sentenza
Trid tgħaqqad is-sentenza: Maria Omm iċ-ċkejken 
Ġesù. Din l-attivita’ qegħda fil-Ktieb tal-Attivitajiet, 
paġna 24.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
F’paġna 24, il-parteċipanti jagħmlu l-attività ‘Sib 
is-sentenza’ kif spjegat fis-sezzjoni ‘L-Attività’.

Il-parteċipanti jridu jpinġu stampa ta’ Marija u 
jwaħħluha f’paġna 25.

L-GĦELUQ
Bħala għeluq il-parteċipanti jiġu mistiedna 
jgħidu talba spontanja lil Marija.
Tindaqq id-diska: Omm Qaddisa minn Ilħna 
Ferrieħa 2. Il-parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem 
tad-diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet, paġna 24.
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2.2 It-Tħabbira tal-Anġlu

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Il-parteċipanti jaħsbu ftit fuq il-ġrajja ta’ meta Alla bagħat 
lill-Anġlu Gabrijel biex jgħid lil Marija li kellha ssir Omm 
Ġesù. L-‘Iva’ li Marija qalet lill-Anġlu kienet ġejja mill-
imħabba li Marija kellha lejn Alla. Marija obdiet lil Alla u 
talbet l-għajnuna ħalli jgħinha tagħmel dak li ried minnha. 
Aħna, bħal Marija, irridu nobdu lil Alla.

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se 
jikkonċentraw l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- Li Alla bagħat lill-Anġlu Gabrijel biex jgħid lil 
Marija li kellha ssir Omm Ġesù.

- Li l-‘Iva’ li Marija qalet lill-Anġlu kienet ġejja mill-
imħabba li Marija kellha lejn Alla.

- Li Marija obdiet lil Alla u talbet l-għajnuna ħalli 
jgħinha tagħmel dak li ried minnha. Aħna, bħal 
Marija, irridu nobdu lil Alla. 

Iżda l-anġlu qalilha: “Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla.
 Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù.
Hu jkun kbir, u jkun jissejjaħ Bin l-Għoli.” 
Imbagħad qalet Marija: “Ara, jien l-qaddejja tal-Mulej:
ħa jsir minni skont kelmtek.” U l-anġlu telaq minn quddiemha.

Luqa 1:30-32;38

Il-MESSAĠĠ
F’din il-laqgħa l-parteċipanti ser ikollhom il-
possibbilità li jsiru jafu aktar fid-dettal min 
kienet Marija, Omm Ġesù, u x’ried minnha 
Alla l-Ħallieq. Dan ħa jkun possibbli grazzi 
għall-attivitajiet li ġew maħsuba u ppreparati 
tajjeb għal din il-laqgħa. Il-parteċipanti jridu 
jifhmu li Alla għażel lil Marija biex tkun Omm 
Ibnu. Alla, għal dan il-għan, bagħat lill-Anġlu 
Gabrijel sabiex javżaha bl-għażla tiegħu. Tajjeb 
li l-partiċipanti jsiru midħla sew tal-ġrajja fejn 
iseħħ dan kollu, jiġifieri l-ġrajja li hi magħrufa 

b’dan it-titlu; “L-Anġlu Gabrijel iħabbar lil Sidtna 
Marija li kellha tkun Omm Alla”. Il-punti prinċipali 
ta’ din il-ġrajja huma tlieta. L-ewwel punt hu 
dak ta’ hawn fuq, jiġifieri li Alla bagħat lill-Anġlu 
Gabrijel jgħid lil Marija li kellha ssir Omm Ġesù. 

It-tieni punt jiffoka sewwa sew fuq l-‘iva’ li Marija 
qalet lill-Anġlu. Din l-‘iva’ kienet ġejja mill-
imħabba li Marija kellha lejn Alla. B’din il-frażi: 
“għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir”: “Ara 
jiena l-qaddejja tal-Mulej ħa jsir minni skont 
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Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 488

San Tumas d’Aquino, S Th III, 30, 1

kelmtek” (Lq 1,37-38) Marija wriet x’fiduċja 
kbira kellha f’Alla. Hi emmnet li bla ma tagħraf 
raġel hi setgħet issir omm bil-qawwa tal-
Ispirtu s-Santu. Hi wkoll emmnet li dak li kien 
se jitwieled minnha kien ser ikun “Bin il-Għoli”. 
Hawn, il-katekist għandu jgħin lill-parteċipanti 
jirriflettu u jifhmu li Marija, permezz tal-
imħabba u l-fiduċja tagħha f’Alla, aċċettat u 
għalhekk obdietu. 

It-tielet punt hu marbut mal-punt ta’ qablu 
għaliex jenfasizza l-ubbidjenza li Marija wriet 
lejn Alla. Marija aċċettat dak li Alla kien diġà 
fassal għaliha bla eżitazzjoni ta’ xejn, bla ma 
qagħdet taħseb din id-deċiżjoni fejn setgħet 
twassalha (riskji – meta hi u Ġużeppi ħarbu 
għall-Eġittu għax Erodi ried joqtol lil Ġesù, it-
tbatija – tara lil Binha mislub fuq is-salib qed 
imut, is-sofferenza – iżżomm lil binha fi ħdanha 
mejjet, fost l-oħrajn). Bl-ubbidjenza tagħha 
Marija aċċettat dan kollu. Hi ntelqet kollha 
kemm hi f’idejn Alla biex jagħmel minnha omm 
il-bnedmin kollha. U “kif jgħid San Irinew: “bl-
ubbidjenza tagħha, saret kawża ta’ salvazzjoni 

għaliha stess u għall-ġens kollu tal-bnedmin”. 
Miegħu, mhux ftit mill-Missirijiet tal-imgħoddi 
qalu ... “L-għoqda tad-diżubbidjenza ta’ Eva 
nħallet bl-ubbidjenza ta’ Marija: dak li rabtet 
il-Verġni Eva bin-nuqqas ta’ fidi tagħha, ħallitu 
l-Verġni Marija bil-fidi tagħha”; huma u jqabblu 
lil Marija ma’ Eva, isejħu ’l Marija “Omm il-ħajjin 
kollha” u spiss jgħidu: “permezz ta’ Eva l-mewt, 
u permezz ta’ Marija l-ħajja” (Il-Katekizmu tal-
Knisja Kattolika, 511).

Il-messaġġ importanti li joħroġ minn din l-ġrajja 
hu li aħna, bħal Marija, għandna nobdu lil Alla 
u għalhekk b’fiduċja fih naċċettaw dak li jrid 
minna. Madanakollu hu importanti li wieħed 
jinnota li Marija ma setgħetx tagħmel dak li 
Alla ried minnha bis-setgħa tagħha biss. Kellha 
bżonn l-għajnuna tiegħu – tal-Ħallieq tagħha 
stess. Għalhekk, hi dejjem daret lejh u talbitu 
l-għajnuna. Importanti li l-katekist jgħin lill-
parteċipanti jirrealizzaw li l-bniedem mingħajr 
l-għajnuna indispensabbli t’Alla ma jasal 
jagħmel xejn.

“Alla bagħat lil Ibnu” (Gal 4,4), iżda biex “iħejjilu ġisem” (Lh 10,5), 
ried il-kooperazzjoni ħielsa ta’ kreatura. Għalhekk, sa mill-eternità, 
Alla għażel, biex tkun Omm Ibnu, waħda minn ulied Iżrael, tfajla 
Lhudija żagħżugħa minn Nażaret tal-Galilija, “xebba, mgħarrsa ma’ 
raġel jismu Ġużeppi, mid-dar ta’ David. Dix-xebba kien jisimha 
Marija” (Lq 1, 26-27).

Il-Verġni Marija “ssieħbet fis-salvazzjoni tal-bnedmin kollha b’fidi 
ħielsa u bl-ubbidjenza tagħha” (LG 56). Hi qalet ‘l-iva’ tagħha, 
f ’isem in-natura umana kollha.” 

REFERENZI
Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 484-511

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
O Alla li tista’ kollox, int li sawwart il-bniedem fuq ix-xbieha tiegħek, għinna 
nkunu bħal Verġni Marija Santissima li emmnet minnufih dak li ntqalilha 
mill-Anġlu Gabrijel. Mulej Alla, għinna nimxu fuq il-passi tal-Verġni Mbierka 
Marija sabiex bħalha, b’fiduċja hekk kbira nduru lejk u nitolbuk tgħinna fid-
diffikultajiet li niltaqgħu magħhom fil-ħajja tagħna. Nitolbuk ukoll tkattar 
fina l-fidi ħalli bħalha, b’ubbidjenza lejk, aħna nagħrfu nagħmlu dejjem dak 
li int trid minna. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
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A. L-Ewwel Laqgħa

Marija jkollha tarbija

L-GĦAN
Il-parteċipanti jsiru jafu li Alla bagħat lill-Anġlu Gabrijel 
għand Marija u qalilha li ser ikollha tarbija u din ser tkun 
Ġesù.

IT-TALBA
Bħala talba tal-bidu l-katekist u l-parteċipanti jibdew 
b’innu li jismu Sliem Għalik minn paġna 26 tal-Ktiebt tal-
Attivitajiet. L-innu jitkanta fuq Tini Jdejk:
Sliem għalik ħelwa Marija
Ġmielek sħiħ bil-grazzja far.
Omm Ġesù sirt meta f’darek 
Anġlu ħabbar lilek ġie żar.

L-INTRODUZZJONI

Storja mill-ħajja ta’ Clive
Clive kien qiegħed fil-brejk tal-iskola jitkellem ma’ sħabu 
waqt li kienu qegħdin jieklu l-ħobż li lestitilhom il-mamà. 
James, il-ħabib ta’ Clive, beda jitkellem fuq ħuh li kien 
għadu kemm twieled. It-tarbija l-ġdida kienet twieldet il-
ġimgħa ta’ qabel u kienu semmewh Carlos. James beda 
jgħid lil sħabu fuq kemm hu ħelu ħuh Carlos, kemm kien 
għadu żgħir, li kellu għajnejh ċelesti u xagħru isfar. Tant 
hu ġinġel li xagħru lanqas jidher! 

Hawnhekk, il-katekist jibda diskussjoni mal-parteċipanti.

Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Stampa sabiħa tal-Anġlu 
jħabbar lil Marija

▶ Il-Bibbja tat-Tfal 

▶ Ftit drappijiet għall-kostumi ta’ 
Marija u l-Anġlu

▶ Diska Sliem Għalik

▶ Stampi tat-tħabbira tal-Anġlu 
lil Marija

▶ Powerpoint presentation: It-
Tħabbira tal-Anġlu

▶ Il-Kliem: ‘Marija talbet lil Alla 
jgħinha tkun il-mamà ta’ Ġesu’’ 

▶ Diska X’rigal sabiħ (mis-CD 
Ejjew Għandi ta’ Mary Anne 
Zammit)

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet – paġni 
26-29
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Il-Kontenut

Stampa tat-Taħbira tal-Anġlu lil Marija. 
Il-katekist juri stampa tal-Anġlu jħabbar lil 
Marija. Jistaqsi lill-parteċipanti: “Min jaf x’inhi 
din l-istampa?” Iħalli lill-parteċipanti jwieġbu.
 
Il-katekist jgħid: “Din hija l-istorja ta’ meta 
l-Anġlu ħabbar lil Marija li ħa tkun il-mamà ta’ 
Ġesù.”

L-Attività

MIMA
Issir mima mill-parteċipanti tat-Tħabbira 
tal-Anġlu lil Marija. Tkun ħaġa sabiħa li 
l-parteċipanti jitlibbsu xi kostum sempliċi. 
B’hekk il-mima tkun aktar reali. 

KOSTUMI SEMPLIĊI:
 » Anġlu – jilbes biċċa bajda madwaru, u 

biċċa ‘tinsel’ ma’ rasu/ha.
 » Marija – tilbes biċċa drapp ma’ rasha 

bħala velu u biċċa fuq spallejha bħala 
kappa.

GĦINNI NSIB LIL MARIJA
Il-parteċipanti jagħmlu attività. Ikun hemm 
l-Anġlu Gabrijel u jrid isib lil Marija. Ikun hemm 
l-Anġlu Gabrijel f’tarf u fit-tarf l-ieħor ikun 
hemm Marija titlob. Il-parteċipanti jridu jsibu 
t-triq biex l-Anġlu Gabrijel jasal għand Marija 
ħalli jwasslilha l-aħbar li Alla għażilha biex tkun 
omm Ġesù. Hawnhekk, il-katekist juża Il-Ktieb 
tal-Attivitajiet, paġna 26. 

STORJA MILL-BIBBJA
Il-katekist jaqra s-silta tat-Tħabbira tal-Anġlu lil 
Marija mill-Bibbja tat-tfal. Jintwerew l-istampi 
mill-Bibbja tat-Tfal waqt li tinqara l-istorja.

POWERPOINT PRESENTATION
Il-katekist jgħid: “Wara li qrajna l-istorja 
tat-Tħabbira tal-Anġlu lil Marija, ser naraw 
powerpoint presentation fuq din il-ġrajja.” 
Il-parteċipanti jkunu ġa semgħu l-istorja u 
għalhekk ikunu jistgħu jsegwu u jifhmu aħjar.

DISKUSSJONI
Hawn xi ħadd li fid-dar għandu lil xi ħadd li 
għadu kemm twieled matul din is-sena?
X’jisimha t-tarbija l-ġdida? 

Intom kif bdejtu tgħinu lill-mamà u lill-papà 
meta twieldet din it-tarbija l-ġdida?

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti, f’paġna 26, jagħmlu l-attività 
‘Għinni nsib lil Marija’ kif spjegat fis-sezzjoni 
‘L-Attività’.

 Il-parteċipanti jridu jagħtu l-kulur lill-istampa tal-
Anġlu jħabbar lil Marija f’paġna 27. 

L-GĦELUQ
Bħala talba tal-għeluq, il-parteċipanti jitolbu lil 
Marija għall-ommijiet tagħhom.

Tindaqq id-diska Sliem Għalik. Il-parteċipanti 
jistgħu isegwu l-kliem tad-diska mill-Ktieb tal-
Attivitajiet, paġna 26.
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B. It-Tieni Laqgħa

Nobdi bħal Marija

L-GĦAN
Il-parteċipanti jitgħallmu li l-‘iva’ li Marija qalet lill-
Anġlu kienet ġejja mill-imħabba li Marija kellha lejn 
Alla. Marija obdiet lil Alla u talbet l-għajnuna ħalli 
jgħinha tagħmel dak li ried minnha. Aħna, bħal Marija, 
irridu nobdu lil Alla. Marija bdiet titlob ħalli Alla 
jgħinha tobdi. Aħna wkoll, bħal Marija, irridu nitolbu 
biex Alla jgħinna nobdu aktar.

IT-TALBA
Fil-bidu ta’ din il-laqgħa, il-katekist jgħallem lill-
parteċipanti t-Talba tas-Sliema u l-Qaddisa. 

Ħa jkun hemm ħafna mill-parteċipanti li jkunu diġà 
jafuha. Madanakollu, il-katekist xorta jgħallimha u 
jagħmel reviżjoni tagħha ħalli kulħadd ikun jaf tajjeb 
din it-talba sabiħa.

L-INTRODUZZJONI
Tindaqq id-diska: X’rigal sabiħ ta’ Mary Anne Zammit. 
Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti xi mistoqsijiet biex 
jara x’fehmu mid-diska.

 » Tiftakru xi kliem mid-diska?
 » X’rigal bagħtilna l-Missier?
 » Għalfejn ġie fostna Ġesù?
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Il-Kontenut

Storja mill-ħajja ta’ Victoria
Il-katekist jgħid: “Wara li Victoria spiċċat mill-
iskola, hi marret id-dar, neħħiet l-uniformi, kielet 
u wara li rat xi ftit televixin, bdiet tagħmel il-
‘homework’. Biss, ma kinitx taf kif ser tagħmlu. 
Bdiet taħseb li kien tqil ħafna. 
Victoria marret ħdejn il-mamà tagħha u qaltilha, 
‘Mà, taf kemm għandi ‘homework’ tqil. Lanqas 
nafu! Tista’ tgħinni ftit jekk jogħġbok?’ 

Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti:  
“X’taħsbu li għamlet il-mamà?”
Il-katekist iħalli lill-parteċipanti jwieġbu. 

Il-katekist ikompli: 
“Il-mamà bdiet tgħinha u Victoria fehmitu kollu 
l-‘homework’. Bil-mamà tgħinha, Victoria kollu 
għamlitu tajjeb il-‘homework’.”

DISKUSSJONI
 » Meta marret id-dar wara l-iskola 

x’għamlet Victoria?
 » Victoria bdiet il-‘homework’, imma xi 

ġralha?
 » Għalfejn marret ħdejn il-mamà?
 » Il-mamà x’għamlet?

NITLOB LIL XI ĦADD JGĦINNI
Il-katekist jgħid: “Anke jiena, meta jkolli bżonn xi 
ħaġa jiena mmur nitlob lil xi ħadd biex jgħinni. 
Intom ġieli tagħmlu hekk?” Il-katekist iħalli lill-
parteċipanti jagħtu l-eżempji tagħhom.

IT-TWEĠIBA TA’ MARIJA
Il-katekist jistaqsi: “X’kien qalilha l-Anġlu lil 
Marija?” Il-parteċipanti jridu jwieġbu li qalilha li 
ħa tkun Omm Ġesù. 

“Marija kienet taf li dak li qalilha l-Anġlu kien 
biċċa xogħol tqila ħafna. Allura tafu Marija 
x’għamlet meta telaq l-Anġlu minn ħdejha?” 
Il-katekist iħalli lill-parteċipanti jgħidu x’jaħsbu.

Mid-diskussjoni jridu joħorġu dawn il-punti:
 » Meta Marija ndunat li din kienet biċċa 

xogħol tqila biex tagħmilha waħedha, 
talbet lil Alla biex jgħinha.

 » Bħalma Victoria marret għand il-mamà 
tagħha biex tgħinha fil-‘homework’, hekk 
Marija talbet lil Alla biex jgħinha ħalli 
tkun il-mamà ta’ Ġesù.

 » Alla, bħall-mamà ta’ Victoria, għen ħafna lil 
Marija ħalli tkun mamà speċjali għal Ġesù.

L-Attività

Irranġa s-sentenza
Il-parteċipanti jridu jpoġġu l-kliem wara xulxin biex 
jgħaqqdu s-sentenza ‘Marija talbet lil Alla jgħinha 
tkun il-mamà ta’ Ġesù’. Il-katekist jikteb il-kelmiet 
ta’ din is-sentenza separati b’ittri kbar u jistieden 
lill-parteċipanti biex ipoġġuhom wara xulxin. (ara 
Riżorsi).

Kif il-parteċipanti jgħaqqdu s-sentenza, jiktbuha 
fil-Ktieb tal-Attivitajiet, paġna 29.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti, f’paġna 29, jagħmlu l-attività 
‘Irranġa s-sentenza’ kif spjegat fis-sezzjoni 
‘L-Attività’. 

L-GĦELUQ
Il-parteċipanti jitolbu lil Marija biex bħalha, meta 
jkollhom bżonn l-għajnuna, jitolbu lil xi ħadd 
li jħobbhom ħalli jgħinhom. Tindaqq id-diska 
X’rigal sabiħ mis-cd ta’ Maryanne Żammit. Il-
parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska 
mill-Ktieb tal-Attivitajiet, paġna 28.
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2.3 It-Tħejjija għall-Milied

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Il-parteċipanti jiltaqgħu mal-ġrajjiet ta’ qabel it-twelid ta’ Ġesù. Peress li 
t-twelid ta’ Ġesù huwa ġrajja importanti, għalhekk isiru ħafna preparamenti 
għall-miġja tiegħu. Kulħadd iżejjen biex jilqa’ lil Ġesù. Biex nifirħu għat-
twelid ta’ Ġesù nitgħallmu ħafna innijiet fuq it-twelid tiegħu u jsiru ħafna 
reċti li jirrakkuntaw it-twelid tiegħu. Il-parteċipanti jkollhom iċ-ċans 
jippreparaw ruħhom għall-kunċert tal-Milied (attività għal żmien il-Milied li 
ssir fiċ-ċentru tat-Tagħlim Nisrani) biex nifirħu għat-twelid ta’ Ġesù.

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se jikkonċentraw l-aktar fuq dawn 
l-aspetti:

- Il-parteċipanti jiltaqgħu mal-ġrajjiet ta’ qabel it-twelid ta’ Ġesù.
- Isiru ħafna preparamenti (bħal tiżjin) għall-miġja tat-twelid ta’ Ġesù. 
- Il-parteċipanti ser jitgħallmu ħafna innijiet fuq it-twelid ta’ Ġesù. 

Huma jirrakkuntaw it-twelid tiegħu f’ħafna reċti. 
- Il-parteċipanti ser ikollhom iċ-ċans jippreparaw ruħhom għall-

kunċert tal-Milied. 

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 tala’ 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.

Luqa 2:1-5

Il-MESSAĠĠ
F’ din il-laqgħa sejrin niffokaw sewwa sew fuq 
it-tħejjija għall-Milied Imqaddes. Din hi festa 
tassew importanti għal kull wieħed u waħda 
minna. Festa li tgħaqqadna lkoll flimkien u li 
għalhekk tagħmilna lkoll ħaġa waħda.

Għalhekk hu fundamentali li jiġi spjegat lill-
parteċipanti l-kunċett ta’ tħejjija u l-importanza 
tiegħu - li t-tħejjija għall-festa tal-Milied trid 
tkun tħejjija speċjali u kbira. Aħna l-kbar min 
jaf kemm inkunu qgħadna sigħat twal nistudjaw 

u ġieli anke mqajmin bil-lejl biex ngħaddu minn 
xi eżami li minnu jiddependi l-futur tagħna. Min 
jaf kemm inkunu domna nfaddlu u nippjanaw 
kif ħa tkun id-dar tagħna tal-ħolm! Lil dawn il-
parteċipanti tant żgħar irridu nfehmuhom kemm 
il-mamà u l-papà jdumu jippreparaw biex lilna 
jagħmlulna xi party d-dar! Jew kemm idumu 
jippreparaw meta jitwieled xi ħadd ġdid fil-
familja!
 
Kif nistgħu naraw, f’din id-dinja, kull ħaga li 
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Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 522

għandna bżonn, teħtieġ li nippreparaw 
għaliha. Tista’ tkun ħaġa ċkejkna (bħall-
kejk tal-Milied) iżda xorta teħtieġ il-
preparamenti tagħha biex tkun suċċess. 
Meta wieħed joqgħod jipprepara għal 
xi avveniment importanti jkun qed juri 
kemm hu għal qalbu u kemm il-ħaġa jew 
l-okkażjoni tfisser għalih. Dak li jkun ikun 
lest li jagħmel minn kollox (sagrifiċċji) 
sabiex kollox iseħħ b’suċċess.
 
Il-katekist għandu jgħin lill-parteċipanti 
jirrealizzaw dan kollu u jkattar fihom 
l-entużjażmu u l-ħeġġa sabiex iħejju b’mod 
xieraq għall-miġja ta’ Ġesù Bambin. Dan ħa 
jkun jista’ jagħmlu permezz tal-attivitajiet 
motivanti li ġew ippreparati apposta għal 
din il-laqgħa. Huwa tajjeb li bħala tħejjija 
l-parteċipanti jsiru midħla tal-ġrajjiet ta’ 
qabel it-twelid ta’ Ġesù, ta’ ħafna innijiet 
fuq it-twelid ta’ Ġesù, kif ukoll li jieħdu 
sehem fil-kunċert tal-Milied, esperjenza 
edukattiva u sabiħa ħafna.
 

Ma jistax jonqos it-tiżjin - preparazzjoni 
fundamentali għal din il-festa tant ħelwa. 
Hemm bżonn li l-parteċipanti jifhmu s-sinifikat 
tat-tiżjin, jiġifieri li t-tiżjin isir bi skop għaliex 
jgħin lilna l-Insara niftakru li l-Milied hija festa 
speċjali li fiha nfakkru t-twelid ta’ Ġesù. Huwa 
ta’ importanza kbira li l-għalliem jgħin lill-
parteċipanti jifhmu li la l-Milied hija l-festa ta’ 
Ġesù, mela hemm bżonn li fit-tiżjin tagħna ma 
jonqosx li ndaħħlu lil Ġesù Bambin. Għalhekk, 
bħalma kien isostni San Ġorġ Preca, hemm 
bżonn li f’kull dar narmaw statwa ta’ Ġesù 
Bambin fil-maxtura. Hu wkoll xieraq li narmaw 
il-presepju ħalli tinħoloq dik l-atmosfera 
natalizja tant ħelwa.
 
Għall-aħħar ta’ din l-laqgħa l-parteċipanti ser 
jaslu biex jagħrfu l-imħabba ta’ Alla lejna. Alla 
tant iħobbna li tana dan ir-rigal uniku! Tana 
l-iktar ħaġa importanti li kellu. Tana lil Ibnu 
l-Waħdieni, lil Ibnu l-għażiż. Kemm għandna 
għax inħobbuh lil Alla u ngħidulu grazzi ta’ dan 
ir-rigal hekk kbir li tana!

Il-miġja tal-Iben ta’ Alla fuq l-art hija ġrajja hekk kbira li Alla ried 
iħejjiha tul iż-żminijiet. Ir-riti u s-sagrifiċċi, il-figuri u s-simboli 
ta’ “l-Ewwel Patt” (Lh 9,15) kollox kellu jwassal għal Kristu; dan 
ħabbru b’fomm il-profeti li kienu jiġu wieħed wara l-ieħor f ’Iżrael.

REFERENZI
ll-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 512-530

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
O Alla Missierna tas-sema, nirringrazzjawk talli għoġbok tagħtina rigal 
hekk kbir, rigal hekk sabiħ, rigal hekk uniku li l-ebda rigal tad-dinja, anzi 
li l-anqas ir-rigali kollha flimkien tad-dinja ma jistgħu jkunu ta’ paragun 
miegħu. Grazzi, Mulej, talli bgħattilna lil Ibnek Ġesù s-Salvatur tagħna 
lkoll. Mingħajru xejn ma jagħmilna tassew ferħana għaliex mingħajru 
aħna mitlufa għax hu l-boxxla tagħna. Hu jdawlilna ħajjitna, hu jiggwidana 
f’kull għażla li jkollna nagħmlu, hu l-iskop ta’ ħajjitna. Għalhekk, Mulej, 
minn qalbna nirringrazzjawk. Ammen.
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A. L-Ewwel Laqgħa

Nippreparaw għall-Miġja ta’ Ġesù

L-GĦAN
Il-parteċipanti jiltaqgħu mal-ġrajjiet ta’ qabel it-twelid ta’ 
Ġesù. It-twelid ta’ Ġesù hija ġrajja importanti, għalhekk 
isiru ħafna preparamenti għall-miġja tiegħu. Kulħadd 
iżejjen biex jilqa’ lil Ġesù.

IT-TALBA
Il-katekist jista’ jibda l-laqgħa tallum billi jgħid: “Ġesù, 
kemm qed inħossni ferħan/a għax dalwaqt ġej il-Milied. Fil-
Milied kważi kulħadd jifraħ għax il-Milied huwa l-Birthday 
tiegħek. Taf kemm se naqla’ rigali Ġesu!!!! Nixtieq kieku 
nagħtik xi rigal jiena wkoll Ġesù. Issa nara x’nista’ nagħtik.”

L-INTRODUZZJONI
Isir il-kant tal-innu tal-Milied: Ninġabru Nsara.
Nibdew il-laqgħa billi nkantaw flimkien Ninġabru Nsara. 

Hawnhekk il-katekist jibda jirrakkonta l-ġrajja ta’ Victoria 
u Clive. 

STORJA 
Victoria Kemm ħadt gost nisma’ dik id-diska l-ewwel.
Clive Jien mhux kollha nafha. Inti kollha tafha?
Victoria Insomma imma kważi kollha. Ħares jien naf 

diska oħra li naħseb il-katekist lanqas jafha. 
Clive Eh!! Kif jista’ jkun? Il-katekist kollox jaf, daqs 

kemm hu bravu!
(Tidħol il-ħmara Clooper)

Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Pasturi

▶ Presepju vojt (pasturi jimtlew 
fih waqt il-laqgħat)

▶ Tiżjin għall-kamra

▶ Qamħ u ġulbiena 

▶ Powerpoint presentation: The 
Christmas Story

▶ Diska Ninġabru Nsara 

▶ Diska Jiena daqsxejn ta’ ħmara 

▶ Diska Qed jinfirex mal-widien

▶ Tiżjin għall-kamra

▶ Kaxxa sabiħa mżejna marbuta 
b’ċoff sabiħ b’rigali żgħar fiha

▶ Stampi ta’ rigali

▶ Stampa sabiħa ta’ Ġesù Bambin

▶ Poster b’ittri kbar: Ġesù l-ikbar 
rigal

▶ Mudell ta’ kartolina żgħira

▶ Diska Ninni la tibkix iżjed

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet, paġni 
30-33.
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Il-Kontenut

Hawnhekk il-katekist joħloq diskussjoni flimkien 
mal-parteċipanti.

 » Intom tafuha dik id-diska li kantat 
Clooper? 

 » Tieħdu gost jekk nerġgħu nkantawha? 
 » Terġa’ titkanta d-diska Jiena daqxejn ta’ 

ħmara (Tista’ titkanta biċċa mid-diska). 
 » Kemm għoġbitni d-diska ta’ Clooper! 

Lilkom għoġbitkom?
 » Fid-diska li kantat Clooper, hi kienet 

ferħana? Għaliex taħsbu li l-ħmara kienet 
ferħana?

 » Imma x’taħsbu - wara baqgħet imdejqa? 

IL-PRESEPJU
Clooper kienet ferħana għax rat lil Ġesù 
jitwieled. Aħna wkoll nifirħu għat-twelid ta’ 
Ġesù. Id-dar narmaw ħafna affarijiet tal-Milied. 
Anke fil-klassi tal-iskola narmaw ħafna affarijiet 
tal-Milied. It-tiżjin jgħinna niftakru li l-Milied hu 
festa speċjali għax infakkru t-twelid ta’ Ġesù. 

La l-Milied hija l-festa ta’ Ġesù, mela fit-tiżjin 
tagħna rridu ndaħħlu ‘l Ġesù Bambin. F’kull 
dar irridu narmaw statwa ta’ Ġesù Bambin fil-
maxtura. 

Narmaw ukoll presepju. Il-presepju jurina 
l-ġrajja ta’ fejn twieled Ġesù Bambin. San Ġorġ 
Preca ried li t-tfal kollha jingħataw bħala rigal 
statwa ta’ Ġesù Bambin jew ta’ presepju b’Ġesù 
Bambin. B’hekk kull dar ikollha statwa ta’ Ġesù 
Bambin. 

Fil-kamra tagħna wkoll ħa narmaw presepju. 
Dan il-presepju ħa jurina l-ġrajja tal-Milied. 
Mhux ħa narmawh kollu f’daqqa. Waqt li 
ħa nkunu qed ngħidu l-istorja tal-Milied ħa 
narmawh biċċa biċċa. B’hekk inkunu qed 
nitgħallmu l-istorja tal-Milied. 

POWERPOINT PRESENTATION
Jintwera l-powerpoint presentation: The 
Christmas Story fuq meta l-Anġlu Gabrijel deher 
lil Marija u mbagħad Marija u Ġużeppi minn 
Nażaret jitilqu għal Betlehem bil-ħmara. 
B’hekk il-katekist ikun qiegħed juri fejn hemm 
il-ġrajja li kantat Clooper l-ħmara minn dak li 
għaddiet minnu. 

Fil-presepju jitpoġġew il-pasturi ta’ Marija u 
Ġużeppi sejri fuq il-ħmara lejn Betlehem.

Clooper Hawn ħbieb! X’intom tgħidu? Qed 
titkellmu fuq il-kant tal-Milied? Jien 
ukoll naf inkanta xi ħaġa sabiħa!

Clive: Int taf tkanta?! Qatt ma smajtek.
Victoria Isa kanta! 
Clooper Id-diska jisimha Jiena dasxejn ta’ 

ħmara.

Filwaqt li l-ħmara tibda tkanta, il-parteċipanti 
jistgħu jkantaw flimkien mal-ħmara u mal-
katekist. Il-parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem 
tad-diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet, paġna 30. 
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L-Attività

FANAL TAL-MILIED
Il-katekist, flimkien mal-parteċipanti jaħdem 
fanal tal-karti sempliċi. Dan il-fanal jiġi mdendel 
fil-kamra bħala parti mit-tiżjin tal-Milied.

QAMĦ U ĠULBIENA
Biex inżejnu nużaw ukoll il-qamħ u l-ġulbiena. 
Allura, fil-kamra, il-katekist jiżra’ l-qamħ u 
l-ġulbiena. Jgħid lill-parteċipanti li dawn ħa 
jpoġġihom fid-dlam ħalli jikbru. Imbagħad fin-
novena tal-Milied joħroġhom u jagħmilhom 
ħdejn Ġesù Bambin. 

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-paretċipanti, f’paġna 30, ipinġu l-istampa ta’ 
Marija, Ġużeppi u Ġesù Bambin.

Il-paretċipanti, f’paġna 31, ipinġu l-istampa ta’ 
Clooper.

L-GĦELUQ
Bħala talba, il-katekist jistieden lill-parteċipanti 
biex jgħidu grazzi lil Alla talli bagħat lil Ġesù fid-
dinja. Bħala għeluq kulħadd ikanta: Qed jinfirex 
mal-widien.
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B. It-Tieni Laqgħa

Inkantaw lil Ġesù Bambin!

L-GĦAN
Biex nifirħu għat-twelid ta’ Ġesù nitgħallmu ħafna innijiet fuq it-twelid 
tiegħu u jsiru ħafna plays li jirrakkuntaw it-twelid tiegħu. Il-parteċipanti 
jkollhom iċ-ċans jippreparaw ruħhom għall-kunċert tal-Milied (attività 
għall-żmien il-Milied li ssir fiċ-ċentru tat-Tagħlim Nisrani) biex nifirħu 
għat-twelid ta’ Ġesù.

IT-TALBA
Il-katekist jibda l-laqgħa tallum billi jistieden lill-parteċipanti jingħaqdu 
miegħu billi jitolbu miegħu: 
“Ġesù, kont taf li jsiru ħafna festi f’għeluq sninek? Dan għaliex Inti kont 
tarbija speċjali. Kemm jien ferħan li Inti twelidt!”

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist juri lill-parteċipanti kaxxa mżejna sabiħa u marbuta b’ċoff. 
Fiha jkun hemm xi rigali żgħar bħal xi pakkett ħelu mgeżwer f’karta tal-
Milied jew xi lapes imgeżwer f’karta tal-Milied. Il-katekist iċekċek ftit il-
kaxxa imma ma jikkumenta xejn.

Iħalli lill-parteċipanti jikkummentaw u jippruvaw jaqtgħu x’ikun fiha. 
Wara li l-parteċipanti jgħidu x’ikun fiha, il-katekist jgħid, “Iva sewwa qed 
tgħidu. Naħseb li qtajtu. Fil-kaxxa hemm xi rigali żgħar. Hawn wieħed 
kull wieħed għalikom.”

Il-katekist idur lill-parteċipanti u dawn jieħdu rigal mill-kaxxa.
Jagħti ċans lill-parteċipanti biex jiftħu r-rigal.
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Il-Kontenut

Il-katekist jiftaħ diskussjoni fuq ir-rigali
 » Ir-rigal ikun jiswa? 
 » Ir-rigal hu xi ħaġa li tiswa u li tagħtina 

pjaċir. 
 » Meta aħna naqilgħu rigal, min 

jagħtihulna għalfejn jagħtihulna?
 » Jagħtihulna għax iħobbna u jrid jarana 

ferħana.
 » X’għandna nagħmlu meta naqilgħu rigal? 
 » Irridu ngħidu grazzi lil min tahulna u nħobbuh.

L-IKBAR RIGAL
Il-katekist jgħid:
“L-ikbar rigal li qatt nistgħu nirċievu diġà 
rċevejnieh. Tahulna Alla meta tana lil Ġesù.”
 Dak li għedna mal-parteċipanti fuq ir-rigali, 
ngħiduh fuq Ġesù. Mela:

 » Ġesù hu tassew rigal ta’ siwi kbir għalina 
għax hu l-ikbar ħabib tagħna u hu biss 
jista’ jagħmilna tassew ferħana.

 » Kemm iħobbna Alla li tana dan ir-rigal 
kbir! Tana l-iktar ħaġa importanti li kellu.

 » Kemm għandna għax inħobbuh lil Alla u 
ngħidulu grazzi ta’ dan ir-rigal hekk kbir 
li tana.

IL-FERĦ TAL-MILIED
Hawnhekk il-katekist jgħid:
“Dan il-ferħ speċjali li jġib miegħu dan ir-rigal 
kbir, Ġesù Bambin, ma nistgħux inżommuh 
għalina. Irridu naqsmuh mal-oħrajn. Fil-fatt, 
f’dawn il-ġranet ħafna nies jagħtu xi flus għal 
tfal li ma jkunux qegħdin mal-familja tagħhom, 
għall-foqra, għall-missjunarji u ħafna iktar.
Importanti li f’dawn il-ġranet naħsbu wkoll 
fil-morda, f’dawk li qegħdin l-isptar, f’dawk li 
qegħdin waħedhom.

Jiena naf b’ħafna tfal li lin-nanniet tagħhom qatt 
ma jmorru jarawhom. Millum sal-laqgħa li ġejja 
ħa nagħmlu ħilitna biex inċemplu lin-nanniet (ta’ 
min għadhom ħajjin) u nkellmuhom ftit. Jekk 
huwa possibbli, immorru narawhom flimkien 
mal-ġenituri tagħna.” 

L-Attività

KARTOLINA B’MESSAĠĠ LIL XULXIN
Il-katekist jikteb l-ismijiet tal-parteċipanti kollha 
fuq karti żgħar u jpoġġihom f’borża. Hu jistieden 
lil kull parteċipant biex itella’ isem mill-borża u 
ma jgħidx l-isem li jkun tella’. L-importanti biss li 
ma jitlax tagħhom infushom. Jekk jitla’ tagħhom, 
jerġgħu jitfgħuh fil-borża u jtellgħu ieħor. 

Il-katekist jagħti lill-parteċipanti kartolina żgħira 
(ara Riżorsi). Fuq quddiem ikun hemm stampa ta’ 
Ġesù Bambin li jistgħu jagħtuha l-kulur. Ġewwa 
jkun hemm forma ta’ bużżieqa. Il-katekist jistieden 
lill-parteċipanti biex fil-forma tal-bużżieqa 
jiktbu ‘Il-Milied it-tajjeb lil __________ (isem min 
telgħalhom mill-borża)’. Din is-sentenza tajjeb li 
tkun miktuba fuq il-whiteboard. Il-parteċipanti, 
imbagħad, jikkupjawha u jniżżlu l-isem ta’ min ser 
jagħtu l-kartolina billi jikkupjawh minn fuq il-karta 
li telgħatilhom. 

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jridu jpinġu l-istampa ta’ Ġesù 
Bambin f’paġna 33.

L-GĦELUQ
L-GĦOTI TAL-KARTOLINA LIL XULXIN
Bħala għeluq, il-parteċipanti jagħtu l-kartolina 
lil xulixn. Allura, il-katekist jistieden lill-
parteċipanti jinġabru madwar il-presepju. 
Inkanatw d-diska Ninni la tibkix iżjed. Il-
parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska 
mill-Ktieb tal-Attivitajiet, paġna 32. Wara, 
l-parteċipanti jqassmu l-kartolina lil xulxin.

Il-parteċipanti jpinġu u jżejnu din il-bużżieqa u 
jagħtu kulur lil Ġesù Bambin.

Wara li kulħadd ilesti, il-katekist jistieden lill-
parteċipanti biex jinġabru madwar il-presepju. 
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2.4 It-Twelid ta’ Ġesù

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Nirrakkuntaw l-istorja tat-twelid ta’ Ġesù. Ġesù tant 
iħobbna lilna l-bnedmin li biex jerġa’ jagħmilna ħbieb 
ma’ Alla, sar bniedem għalina. Ġesù twieled għal 
kulħadd għax iħobbna.

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se 
jikkonċentraw l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- L-istorja tat-twelid ta’ Ġesù.
- Li Ġesù tant iħobb lill-bniedem li biex jerġa’ 

jagħmlu ħabib ma’ Alla, sar bniedem hu wkoll.
- Li Ġesù twieled għal kulħadd għax iħobb lil kulħadd.

Ġara li, meta kienu hemm, Marija għalqilha ż-żmien biex teħles, 
u willdet l-ewwel iben tagħha, fisqietu u medditu f ’maxtura, 
għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda.

Luqa 2:6-7.

Il-MESSAĠĠ
It-twelid ta’ Ġesù hija festa tassew kbira. Hija 
festa li ġġib magħha ferħ kbir għaliex Ġesù 
Kristu hu l-Messija, hu s-Salvatur tagħna lkoll. 
Dan insibuh imfisser fil-Katekiżmu tal-Knisja 
Kattolika fejn naqraw li: “Il-Verb sar bniedem 
biex isalvana u jħabbibna mill-ġdid ma’ Alla: 
“għax Alla ħabbna hu bagħat lil Ibnu biex ikun 
ta’ tpattija għal dnubietna” (1 Ġw 4,10). “Il-
Missier bagħat lil Ibnu, is-salvatur tad-dinja (1 
Gw 4,14): “deher biex ineħħi d-dnubiet” (1 Ġw 
3,5) (Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 457).

Dan juri li Ġesù hu l-akbar ħabib li l-bniedem qatt 
seta’ u jista’ jkollu. L-iskop li twieled konna aħna 
l-bnedmin. Għalina bata, miet u qam mill-mewt. 
Dan kollu sabiex aħna jkollna l-grazzja li niksbu 
s-salvazzjoni eterna.
 
Il-katekist irid jgħin lill-parteċipanti jirrealizzaw u 
jifhmu dan. Biex ikunu jistgħu jagħmlu dan, huwa 
tajjeb li l-parteċipanti jsiru midħla tal-ġrajja tat-
twelid ta’ Ġesù. Irid ukoll jgħinhom jirrealizzaw li 
Ġesù Bambin hu tarbija speċjali. Li l-ikbar rigal 
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li qatt nistgħu nirċievu diġà rċevejnieh. Li dan 
ir-rigal tahulna Alla meta tana lil Ġesù. Li Ġesù 
hu tassew rigal ta’ siwi kbir għalina lkoll għaliex 
hu l-ikbar ħabib tagħna u hu biss jista’ jagħmilna 
tassew ferħana. Bħalma hu stess jistqarr: “Ejjew 
għandi, intom ilkoll li mħabbtin u mgħobbijin, 
u jien inserraħkom. Erfgħu l-madmad tiegħi 
fuqkom u tgħallmu minni, għax jien qalbi ħelwa 
u umli, u intom issibu mistrieħ għal irwieħkom, 
għax il-madmad tiegħi ħelu u t-tagħbija 
tiegħi ħafifa.” (Mt 11,28-30). Importanti li lil 
dan ir-rigal ngħożżuh u nagħtuh importanza 
kbira, importanza denja għar-rigal li rċivejna 
mingħand Alla Missierna tas-sema. 

Bil-għajnuna tal-katekist, il-parteċipanti jridu 
jifhmu li l-ferħ speċjali li jġib miegħu dan ir-

rigal kbir, Ġesù Bambin, ma nistgħux inżommuh 
għalina. Irridu naqsmuh mal-oħrajn. Irridu 
naqsmu l-ferħ li jġibilna mal-oħrajn. 

Huwa ferm importanti li f’dawn il-ġranet il-
parteċipanti jaħsbu wkoll f’min hu inqas ixxurtjat 
minnhom, bħall-foqra, il-morda, dawk li qegħdin 
l-isptar, dawk li qegħdin waħedhom, u oħrajn. 
Dan jgħidulna Ġesù stess: “Ħobb ‘il għajrek 
bħalek innifsek” (Mt 22,39). U jkompli billi jgħid: 
“Għax kont bil-ġuħ, u tmajtuni; kont bil-għatx, u 
sqejtuni; kont barrani, u lqajtuni; kont għarwien, 
u libbistuni; kont marid u żortuni; kont il-ħabs, 
u ġejtu ħdejja” (Mt 25, 35-36). “Ngħidilkom is-
sewwa, kulma għamiltu mal-iżgħar fost ħuti, 
għamiltuh miegħi” (Mt 25, 40).

Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 519

L-għana kollu ta’ Kristu “hu għal kull bniedem u hu l-ġid ta’ kull 
wieħed”. Kristu ma għexx ħajtu għalih innifsu imma għalina, mill-
Inkarnazzjoni “għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna” sal-
mewt tiegħu “għal dnubietna” (1 Kor 15,3) u sal-qawmien tiegħu 
mill-imwiet “għall-ġustifikazzjoni tagħna” (Rum 4,25). U issa wkoll 
hu “d-Difensur tagħna quddiem il-Missier” (1 Ġw 2,1) “dejjem ħaj 
biex jidħol għalina” (Lh 7,25). B’dak kollu li minnu għadda u b’dak 
kollu li bata għalina darba għal dejjem, jibqa’ dejjem “jidher għalina 
quddiem Alla” (Lh 9,24). 

REFERENZI
Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 512-530.

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
O Salvatur Alla Glorjuż, int li ħadt sura ta’ bniedem, int 
li twelidt f’għar f’maxtura għan-nies kollha tad-dinja, 
aħna nadurawk, aħna nfaħħruk u aħna nigglorifikawk. 
Mulej, nitobuk għenna nagħrfu u nħaddnu fi qlubna l-veru 
sinifikat li ġġib magħha l-festa tal-Milied. Għinna wkoll 
sabiex f’din il-festa mill-isbaħ ma naljenawx irwieħna 
fil-ħwejjeġ materjali li toffrilna din d-dinja. Int li tgħix u 
ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
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A. L-Ewwel Laqgħa

Nibnu l-Presepju

L-GĦAN
Il-katekist jirrakkonta l-istorja tat-twelid ta’ Ġesù. Ġesù 
tant iħobbna lilna l-bnedmin li biex jerġa’ jagħmilna ħbieb 
ma’ Alla, sar bniedem għalina.

IT-TALBA
Il-katekist jista’ jibda l-laqgħa tallum b’din it-talba:
“Grazzi Ġesù tar-rigali li ser naqla’ fil-Milied. Kemm ser 
nieħu gost Ġesu! Imma Ġesù, nixtieq nitolbok ukoll għal 
dawk it-tfal li fil-Milied mhux ser jaqgħilu rigali għax 
imsieken fqar.”

L-INTRODUZZJONI
POEŻIJA
Il-katekist jaqra bil-mod il-poeżija: Il-Pastur ta’ Trevor 
Zahra. Il-parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska 
mill-Ktieb tal-Attivitajiet, paġna 39.

DISKUSSJONI
Il-katekist iqajjem diskussjoni permezz ta’ dawn il-
mistoqsijiet.

 » X’inhu pastur? 
 » Min għandu pasturi d-dar?
 » Semmi xi pastur? Marija, Ġużeppi, Ġesù Bambin, 

baqra, ħmara, nagħaġ, ragħajja, eċċ 
 » Liema l-aktar li jogħġbok? Għaliex?

Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Pasturi 

▶ Presepju

▶ Il-poeżija Il-pastur ta’ Trevor 
Zahra (ara Rizorsi)

▶ Labels (stickers) vojta

▶ Forom tal-anġli għal kull 
parteċipant

▶ Diska Qed jinfirex mal-widien

▶ Diska Fuq tiben f ’maxtura

▶ Diska It-tifel tat-tambur

▶ Il-parteċipanti jiġu mistiedna 
jġibu boċċa tal-Milied mid-dar 
mil-laqgħa ta’ qabel

▶ Stampi tat-tpenġija li jiffurmaw 
l-istorja tal-Milied. 

▶ Stampi ta’ rigali 

▶ Spag

▶ Innijiet tal-Milied

▶ Statwa ta’ Ġesù Bambin

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet, paġna 
34-37
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Il-Kontenut

Ir-rakkont tal-Milied
 » Filwaqt li jingħad ir-rakkont tal-ġrajja 

sabiħa tal-Milied, jinbena l-presepju biċċa 
biċċa bil-pasturi. 

 » Il-pasturi jistgħu jingħataw lill-
parteċipanti biex ipoġġuhom f’posthom 
skont x’ħin jissemmew fir-rakkont. 

Il-katekist jirrakkonta:
“Darba, ħafna ħafna żmien ilu, kien hemm 
wieħed raġel, Re, li jmexxi ħafna nies imma 
li kienu jgħidulu Imperatur. Ħafna nies kienu 
jobduh għax hu kien l-Imperatur. Darba beda 
jaħseb u jipprova jgħodd kemm kien hemm nies 
li hu kien jikkmanda. Imma kien hemm ħafna 
ħafna ħafna u ma setax jgħoddhom. Ħafna nies 
kienu joqogħdu ‘l bogħod, ‘il bogħod, ‘il bogħod. 
Hu beda jaħseb, “Imma kif ser ngħoddhom lil 
dawk in-nies kollha?”

Fl-aħħar, induna x’kellu jagħmel u qal: “Iva, naf 
x’nagħmel. Issa nibgħat lis-suldati tiegħi ġo kull 
pajjiż u nagħtihom pitazz kbir u n-nies imorru 
ħdejn is-suldat u jiktbu isimhom. Imbagħad 
ngħoddhom u nkun naf kemm nikkmanda nies.” 
Hekk għamel. U kkmanda biex in-nies imorru 
jinkitbu skont fejn twieldu. San Ġużepp u Marija 
wkoll kellhom imorru jinkitbu. Imma riedu 
jmorru ‘l bogħod ħafna.”
 
Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti: “Biex taħsbu 
li marru?” Jara x’ser iwieġbu l-parteċipanti.

Wara jgħid, “Marru bil-ħmara għax dak iż-żmien 
ma kienx hemm karozzi jew ajruplani. Il-vjaġġ 
kien twil u iebes għax it-toroq ma kinux lixxi! 
Meta waslu Betlehem fejn kienu ser jiktbu 
isimhom, ma kienx hemm post fil-lukanda għax 
kien hemm ħafna nies. Il-lukandi kienu kollha 

mimlijin. Allura, kien hemm għar tal-annimali u 
marru ġo fih. Ma tantx kien nadif għax hemm, 
is-soltu, kienu joqogħdu l-annimali. Kien bil-lejl u 
kien ħafna dlam għax kien nofs il-lejl. Hemm bil-
lejl twieled Ġesù Bambin fil-għar ta’ Betlehem. 
Poġġewh ġo maxtura, il-post fejn jieklu 
l-annimali. Taħtu kellu it-tiben. Biex isaħħnuh 
kien hemm in-nifsijiet tal-annimali. Kemm ħadet 
gost Marija! Kemm ħa gost San Ġużepp! 

Ftit ‘il bogħod kien hemm ħafna għelieqi u fl-
għelieqi kien hemm ir-ragħajja jieħdu ħsieb 
in-ngħaġ. Kemm kien hemm dlam! Kienu ser 
jorqdu ftit għax aqta’ kemm kienu għajjenin!”

Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti: “Imma 
tafu x’ġara bil-lejl?” Wara li jara x’iwieġbu 
l-parteċipanti, hu jkompli: “Fid-dlam ta’ bil-lejl, 
f’daqqa waħda, fis-sema ġie ħafna dawl. Ma 
baqax dlam! Ġew ħafna anġli jkantaw. L-anġli 
lir-ragħajja qalulhom biex imorru Betlehem 
għax hemm ġo għar ċkejken kien twieled Ġesù, 
l-Iben t’Alla. L-anġli bdew ikantaw “Glorja lil Alla 
fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lin-nies ta’ 
rieda tajba”. Ir-ragħajja marru jfittxu lil Ġesù kif 
qalulhom l-anġli.”

Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti: “Tafu x’sabu 
meta waslu?” Il-katekist ikompli: “Ir-rgħajja 
sabu lil Ġesù tarbija fil-maxtura. Ħdejh kien 
hemm Marija u San Ġużepp. Kemm ferħu Marija 
u Ġużeppi bir-ragħajja. Anke r-ragħajja ferħu 
ħafna bit-tarbija Ġesù. Ħadulu magħhom xi 
ngħaġ bħala rigali.”

Hawnhekk, il-katekist jistieden lill-parteċipanti 
biex ikantaw flimkien mar-ragħajja Qed jinfirex 
mal-widien.
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L-Attività

ANĠLU
 » Il-katekist jagħti lill-parteċipanti forma 

ta’ anġlu kull wieħed.
 » Il-parteċipanti jpinġu l-anġlu li jkun 

ingħatalhom.
 » Il-parteċipanti jiktbu isimhom b’ittri kbar 

fuq l-anġlu.
 » Il-katekist idendel l-anġli kollha fil-kamra. 

BOĊĊI TAL-MILIED
 » Il-parteċipanti jiġu mistiedna jġibu boċċa 

tal-Milied mid-dar (milli nżejnu bihom fis-
siġra tal-Milied).

 » Il-katekist jara li jkollu xi ftit żejda ħalli 
min jinsa jġib waħda, jagħtih hu.

Il-katekist jagħti sticker (label vojta) lil kull 
parteċipant. Fuq din l-isticker il-parteċipanti jpinġu 
x’rigal kieku huma jagħtu lil Ġesù Bambin. 

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jridu jgħaqqdu n-numri biex 
jiffurmaw ir-ragħaj f’paġna 35 u mbagħad ipinġuh.

L-GĦELUQ
IR-RIGALI TAGĦNA LIL ĠESÙ BAMBIN
Il-parteċipanti jinġabru madwar il-presepju li 
jkunu armaw mal-katekist waqt l-istorja tal-
Milied.

Ikantaw flimkien Fuq tiben f’maxtura. Il-
parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska 
mill-Ktieb tal-Attivitajiet, paġna 34.
Il-parteċipanti jpoġġu madwar il-presepju 
l-boċċi tal-Milied u r-rigal tagħhom lil Ġesù 
Bambin. Flimkien mal-katekist, il-parteċipanti 
jkantaw It-tifel tat-tambur. Il-parteċipanti 
jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska mill-Ktieb tal-
Attivitajiet, paġna 37.
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B. It-Tieni Laqgħa

Ġesù l-Aqwa Rigal għalina

L-GĦAN
Ġesù twieled għal kulħadd għax iħobbna.

IT-TALBA
Bħala bidu għal din il-laqgħa, kulħadd ikanta Ninni La 
Tibkix iżjed.

L-INTRODUZZJONI – RIGALI
Il-katekist jibda l-laqgħa tallum billi jistaqsi lill-
parteċipanti: “X’rigali tixtiequ li taqilgħu?”
Iħalli lill-parteċipanti jitkellmu.

Ikompli jistaqsi: “Imma tafu x’inhu l-ikbar rigal li qatt 
nistgħu naqilgħu?”

Iħalli lill-parteċipanti jwieġbu.
Hu jkompli:  “L-ikbar rigal li qatt nistgħu naqilgħu hu 
Ġesù Bambin li ġie fid-dinja biex lilna jerġa’ jagħmilna 
ħbieb ma’ Alla.”



58

Il-Kontenut

STAMPI TAL-MILIED
Il-parteċipanti jingħataw stampa mir-rakkont 
tal-Milied biex ipinġuha. L-istampi jkunu 
differenti ħalli jiffurmaw l-istorja tal-Milied wara 
xulxin. Jekk il-grupp tal-parteċipanti jkun kbir, il-
katekist ikun jista’ jagħti l-isem tal-istampi b’ittri 
kbar ħalli jitpinġa wkoll. B’hekk xorta kulħadd 
ikollu stampa differenti.

Kif il-parteċipanti jlestu mix-xogħol tagħhom, 
il-katekist iwaħħlilhom l-istampa tagħhom 
b’biċċa spaga ma’ għonqhom biex tiġihom bħala 
ġiżirana.

L-Attività

DIMOSTRAZZJONI (WIRJA) BIL-BAMBIN
Il-parteċipanti jduru mal-post fejn jiltaqgħu 
għal-laqgħa bl-istatwa ta’ Ġesù Bambin 
f’idejhom waqt li jkantaw l-innijiet tal-Milied.
Waqt li l-parteċipanti qed iduru mal-kamra 
jkantaw l-innijiet tal-Milied, iżommu f’idejhom 
il-fanal tal-Milied li jkunu għamlu fil-laqgħa ta’ 
qabel. Biex kulħadd imissu xi darba jerfa’ lil 
Ġesù Bambin, il-katekist għandu jara li jqassam 
lill-parteċipanti meta jmisshom biex iżommu 
l-istatwa ta’ Ġesù Bambin. 

Kien San Ġorġ Preca li beda din id-
dimostrazzjoni bl-istatwa ta’ Ġesù Bambin fl-
1921 fit-toroq tal-Ħamrun.

IR-RAKKONT TAL-MILIED MILL-
PARTEĊIPANTI 
Il-parteċipanti ħa jirrakkontaw huma l-istorja 
tal-Milied bl-istampi. Wara xulxin, il-parteċipanti 
joħorġu fin-nofs bl-istampa mwaħħla 
m’għonqhom u jgħidu l-istampa tagħhom 
x’tippreżenta.

Il-parteċipanti jridu joqogħdu attenti ħalli 
joħorġu wara min imissihom. B’hekk, ir-
rakkont jiġi jagħmel sens wara xulxin. F’każ li 
l-parteċipanti jieħdu xi żball u jaqbżu xi biċċa, il-
katekist jgħinhom ħalli jirranġawha. 

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jridu jaħdmu l-attività ‘Ikteb 
ittri flok numri’ li hemm f’paġna 36. Iridu 
jgħaqqdu s-sentenza ‘Ġesù sar bniedem 
għalija għax iħobbni’.

Il-parteċipanti jpinġu l-istorja tal-Milied f’erba’ 
inkwatri li hemm f’paġna 37. 

L-GĦELUQ
Bħala għeluq għal din il-laqgħa, il-parteċipanti 
joħorġu quddiem Ġesù Bambin u jgħidu t-talba: 
‘Ġesù sar bniedem għalija għax iħobbni’. Min 
irid jista’ jgħid xi talba oħra.
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Il-katekist għandu jara li kull partiċipant jieħu 
sehem fil-presepju. Hekk, il-parteċipanti 
jħossuhom parti minn familja waħda kbira - ħaġa 
waħda flimkien. 

Il-play tgħin lill-parteċipanti jidħlu fl-ispirtu tal-
Milied u jkunu jistgħu jifhmu aħjar kif seħħet 
il-ġrajja tal-Milied. Ikunu qed jarawha titwettaq 
quddiemhom. Il-katekist għandu jara li jintlaħaq 
dan l-għan importanti.

2.5 Ċelebrazzjoni – Aħna Presepju

Il-Formazzjoni Personali

L-GĦAN
Il-parteċipanti jidħlu fl-ispirtu tal-Milied billi huma jkunu 
l-personaġġi fil-Presepju. Din il-preżentazzjoni tista’ ssir 
ukoll bħala parti mill-kunċert tal-Milied (attività għall-
żmien il-Milied li ssir fiċ-ċentru tat-Tagħlim Nisrani).

F’dawk l-inħawi kien hemm xi ragħajja fir-raba’, għassa 
mal-merħla tagħhom bil-lejl. 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          
mal-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.»

Luqa 2,8-14

Il-MESSAĠĠ
Din l-aħħar laqgħa ta’ din l-unità ser tkun 
tissejjaħ Ċelebrazzjoni: Aħna Presepju. Din 
il-laqgħa ser tkun differenti minn dawk 
preċedenti għaliex kif jixhed isimha stess ser 
tkun f’għamla ta’ ċelebrazzjoni - ċelebrazzjoni 
li fiha l-parteċipanti ser ikollhom ġabra fil-
qosor tal-unità kollha. F’din iċ-ċelebrazzjoni 
l-presepju ħaj li ser isir mill-parteċipanti 
nfushom ser ikun il-main focus.
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Tajjeb ukoll li l-katekist jgħin lill-parteċipanti 
jirrealizzaw u jifhmu li Alla ċekken lilu nnifsu, 
twieled f’għar fil-faqar u mhux f’xi palazz. Għar 
miftuħ ifisser li Alla jaċċetta lil kulħadd – nies 
ta’ kull livell soċjali. Dan ifisser li għal Alla 
kollha kemm aħna ndaqs u importanti għalih. 
Li għal Alla m’hemmx differenza bejn wieħed 
sinjur u wieħed fqir. Tant hu hekk li Alla tana 
l-aktar ħaġa importanti għalih. Tana lil Ibnu li 
hu stess isejjaħlu iktar minn darba: “Dan hu 
Ibni l-maħbub, isimgħuh” (fit-Trasfigurazzjoni 

- Mk 9,7) u “Inti Ibni l-maħbub; bik nitgħaxxaq” 
fil-Magħmudija ta’ Ġesù stess (Lq 3,22). 
Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika jkompli 
jispjegalna dan: “Il-Verb sar bniedem biex hekk 
aħna nagħrfu l-imħabba ta’ Alla. “B’dan dehret 
l-imħabba ta’ Alla fina, għax Alla bagħat lil 
Ibnu l-waħdieni fid-dinja biex ngħixu bih” (1 Ġw 
4,9). “Għax Alla hekk ħabb id-dinja, li ta lil Ibnu 
l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx, 
iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem” (Ġw 3,16). (Il-
Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 458). 

Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 525

Ġesù twieled fiċ-ċokon ta’ stalla minn familja fqira (ara Lq 10, 
6-7)… ragħajja jkunu l-ewwel xhieda ta’ dan. Hu fil-faqar li tidher 
il-glorja tas-sema (ara Lq 2, 8-20). Il-Knisja ma tieqaf qatt tkanta 
l-glorja ta’ dak il-lejl: “Illum il-Verġni tat l-Etern lid-dinja, u l-art 
tat għar lill-Għoli li hu fuq kollox u fuq kulħadd. Ifaħħruh l-anġli 
u r-ragħajja, jersqu lejh il-maġi mmexxijin minn kewkba, għax Int 
twelidt għalina tfajjel ċkejken, Alla ta’ dejjem. 

REFERENZI
Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 512/530.

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
O twajjeb Ġesù ċkejkna tarbija, berikna nitolbuk. Għinna 
ħa nogħġbuk u  nroddulek tpattija għal dnubietna sabiex 
niksbu l-hena u s-salvazzjoni ta’ ruħna. Dan nitolbuhulek 
bi Kristu Sidna, hu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. 
Ammen.
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A. L-Ewwel Laqgħa

Qabel iċ-Ċelebrazzjoni

 » Il-katekist ilesti l-kostumi għall-parteċipanti  minn 
qabel.

 » Kull personaġġ li semmejna fil-presepju jkun jista’ 
jagħtih lil xi parteċipant biex jirreċtah.

 » Il-bqija tal-parteċipanti  jitqiegħdu bħala kor li 
jkanta innijiet tal-Milied

 » Issir reviżjoni tal-kant tal-innijiet kollha li 
nstemgħu f’din l-unità li għandhom x’jaqsmu mal-
Milied.

Il-Ktieb tal-Attivitajiet
Il-parteċipanti jridu jiktbu talba ċkejkna lil Ġesù Bambin 
f’paġna 38.

Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Il-kostumi tal-personaġġi tal-
Presepju

▶ L-innijiet tal-Milied

▶ Ir-rakkont

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet – paġna 
38-39
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B. It-Tieni Laqgħa

Presepju ħaj

Filwaqt li l-katekist jibda jaqra r-rakkont tal-Milied, il-parteċipanti  jibdew 
jiffurmaw il-presepju. Il-kor ikanta f’waqtiet differenti tar-rakkont tal-
Milied l-innijiet li jkunu tkantaw fil-lezzjonijiet ta’ din l-unità.

IR-RAKKONT JINVOLVI DAWN IL-WAQTIET
 » It-Tħabbira tal-Anġlu Gabrijel lil Marija
 » Kor: Sliem għalik, ħelwa Marija 
 » Marija u Ġużeppi jmorru Betlehem
 » Kor: Ninġabru Insara
 » Iċ-Ċensiment
 » Twelid ta’ Ġesù
 » Kor: Omm Qaddisa
 » Il-ħmara: Jiena daqxejn ta’ ħmara
 » L-Anġlu jħabbar lir-ragħajja
 » Kor: Qed jinfirex mal-widien
 » Ir-ragħajja jmorru ħdejn l-għar u jsibu lil 

Ġesù Bambin
 » Kor: Fuq tiben f’maxtura
 » Kor: Ninni la tibkix iżjed
 » Ir-ragħajja jagħtu n-ngħaġ lil Ġużeppi u 

Marija
 » Tifel ragħaj joffri t-tambur
 » Tifel Ragħaj: It-tifel tat-tambur
 » Kor: Ejjew Tfal Ngħollu Leħinna
 » Ikun hemm żewġ parteċipanti li jaqraw il-

poeżija Il-Pastur ta’ Trevor Zahra.
 » Kulħadd: X’Rigal sabiħ.

PERSUNAĠĠI
 » Marija b’pupu bħala Ġesù Bambin
 » Ġużeppi
 » Ragħajja b’nagħġa f’idhom
 » Baqra
 » Ħmara li tkanta Jiena daqxejn ta’ ħmara
 » Pastur tifel ragħaj li jkanta It-tifel tat-tambur
 » Anġlu Gabrijel li jħabbar lil Marija li ħa 

tkun omm Ġesù 
 » Anġli
 » Kor

INNIJIET
 » Sliem għalik ħelwa Marija
 » Omm Qaddisa
 » Ninġabru Insara
 » Fuq tiben f’maxtura
 » Qed jinfirex mal-widien
 » Ninni la tibkix iżjed
 » Tifel tat-tambur
 » Jiena daqxejn ta’ ħmara
 » Ejjew Tfal Ngħollu Leħinna
 » X’rigal sabiħ

Nota: Bħala appendiċi għal din iċ-Ċelebrazzjoni qegħdin nagħtu mal-
pakkett tar-riżorsi, powerpoint presentation L-Avvent. Il-katekist jista’ 
jużaha wara din iċ-ċelebrazzjoni jew f’xi ħin ieħor matul dawn il-laqgħat.  
Hi biss appendiċi u mhux bilfors li l-katekist jagħmel użu minnha.



63
l-akbar ħabib tagħna

Ġesù?
Min huUnità 3

Skop tal-unità
Nibdew bi stejjer dwar it-tfulija ta’ Ġesù.
Kien tifel żgħir bħalna f’kollox.
Meta kiber ħareġ jgħallem.
Kellu xi ħbieb li kienu dejjem miegħu, jissejħu Appostli.
Kien jagħmel il-mirakli biex jagħmel in-nies ferħanin. 

Temi f’din l-unità:
 3.1 Ġesù bħala tifel
 3.2 Ġesù u l-ħbieb 
 3.3 Ġesù għalliem
 3.4 Ġesù u l-mirakli

Talb bl-amment f’din l-unità: 
Il-Glorja - 3.1
Il-Missierna - 3.3

Ċelebrazzjoni 
Ngħin u nferraħ
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3.1 Ġesù Bħala Tifel

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Ġesù sar bniedem bħali. Kien tarbija bħali. Kien tifel daqsi. 
Il-parteċipanti jsiru jafu ftit fuq Ġesù bħala tifel bħalhom 
ħalli iktar ikunu jistgħu jirrelataw miegħu. Ġesù kien anke 
jmur jitgħallem fis-Sinagoga bħalma jien niġi nitgħallem 
it-Tagħlim Nisrani. Ġesù jifhimni għax għadda mill-istess 
affarijiet bħali. Għalhekk, Ġesù huwa role model għalija. 

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se jikkonċentraw 
l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- Li jsiru jafu li Ġesù kien bniedem bħalhom, kien 
tarbija bħalhom, kien tifel daqshom.

- Li jkunu jafu aktar dwar Ġesù bħala tifel biex ikunu 
jistgħu jirrelataw aktar miegħu.

- Ikunu jafu li Ġesù jista’ jifhimhom għax għadda mill-
istess affarijiet bħalhom. 

- Li Ġesù hu role model għalina.

“Iżda meta waslet il-milja taż-żmien, Alla bagħat lil Ibnu, 
imwieled minn mara, imwieled taħt il-Liġi biex jifdi lil dawk 
li kienu taħt il-Liġi, biex ikollna l-adozzjoni ta’ wlied.” Galatin 4,4

Il-MESSAĠĠ
Ġesù twieled fiċ-ċokon ta’ stalla minn familja 
fqira. Ir-ragħajja kienu l-ewwel xhieda ta’ 
dan. Hu fil-faqar li tidher il-glorja tas-sema. 
Forsi għall-katekist mhux daqstant diffiċli li 
jitkellem fuq il-miġja ta’ Ġesù bħala tarbija 
ma’ parteċipanti ta’ bejn is-sitta u s-seba’ snin. 
Uħud minnhom ikollhom esperjenza diretta ta’ 
twelid ta’ tarbija fil-familja tagħhom jew ta’ xi 
zijiet. Barra minn hekk huma stess għadhom 
żgħar.

‘Issir bħat-tfal iż-żgħar’, quddiem Alla hu 
meħtieġ biex tidħol fis-saltna. Għal dan il-
għan trid tiċċekken, issir żgħir, anzi titwieled 
mill-ġdid biex issir wieħed minn ulied Alla. Il-

misteru tal-Milied hu l-misteru ta’ din il-bidla tal-
għaġeb - Ġesù jsir bniedem bħalna biex jagħtina 
sehem fin-natura tiegħu ta’ Alla.

L-epifanija hi l-manifestazzjoni ta’ Ġesù bħala 
l-Messija ta’ Iżrael, Iben Alla u l-Feddej tad-dinja. 
Fl-adorazzjoni tal-maġi, rappreżentanti tar-
reliġjonijiet pagani ta’ madwar il-Lhudija, naraw 
l-ewwel nazzjonijiet li jilqgħu l-Bxara t-Tajba tas-
salvazzjoni permezz tal-Inkarnazzjoni.

Il-preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-tempju turi lil Ġesù 
bħala l-Messija mistenni, ‘dawl biex idawwal il-
ġnus’ u ‘glorja tal-poplu ta’ Iżrael’, iżda wkoll 
‘sinjal li jmeruh’. Is-sejf ta’ niket imħabbar lil 
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(Pawlu VI, Diskors f ’Nażaret fil-5 ta’ Jannar 1964)

Marija hu tħabbira ta’ offerta oħra, perfetta 
u waħdanija, tal-offerta tas-salib li jagħti 
s-salvazzjoni li Alla ‘ħejja għall-popli kollha’.

Il-ħarba fl-Eġittu u l-mewt tal-innoċenti juru 
l-oppożizzjoni bejn id-dawl u d-dlamijiet: ‘ġie 
f’daru u niesu ma laqgħuhx’ (Ġw 1,11). Il-ħajja 
kollha ta’ Kristu se tkun taħt is-sinjal tal-
persekuzzjoni. Dawk li huma miegħu jaqsmu dan 
miegħu. It-tluq mill-Eġittu jfakkar fl-Eżodu u juri 
‘l Ġesù bħala l-ħellies ta’ dejjem.

Ġesù għex il-parti l-kbira ta’ ħajtu b’mod mill-
aktar normali - ħajja ta’ xogħol tal-id, ħajja 
reliġjuża Lhudija fil-ħarsien tal-liġi t’Alla, ħajja 

f’komunità. Minn dan kollu kulma nafu hu li 
Ġesù kien jobdi ’l-ġenituri tiegħu u kien ‘jikber 
fil-għerf, fis-snin u fil-grazzja quddiem Alla u 
quddiem il-bnedmin’ (Lq 2, 51-52). 

Fis-sejba tiegħu fit-tempju, Ġesù jħallina naraw 
ftit mis-sejħa tiegħu għall-missjoni li kienet ġejja 
mill-fatt li hu Bin Alla. ‘Ma tafux li jien għandi 
nkun f’dak li hu ta’ Missieri?’ Marija u Ġużeppi 
dan il-kliem ma fehmuhx, imma laqgħuh bil-fidi, 
u Marija ‘kienet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ 
kollha’, tul is-snin kollha li fihom Ġesù kien 
moħbi fis-skiet ta’ ħajja ordinarja.

‘Id-dar ta’ Nażaret hija skola, skola fejn wieħed jitgħallem jagħraf il-ħajja 
ta’ Kristu, skola tal-Evanġelju ... u l-ewwelnett hawn nitgħallmu s-siwi tas-
skiet, dik il-ġabra hekk tal-għaġeb u meħtieġa għar-ruħ ... Nitgħallmu wkoll 
hawnhekk kif għandha tkun l-imġiba tagħna fil-ħajja tad-dar. Għax id-dar ta’ 
Nażaret tfissrilna tajjeb x’inhi l-familja fix-xirka tagħha ta’ għożża, fis-sbuħija 
kbira u mdawla tagħha, fir-rabta qaddisa u sħiħa tagħha.’

REFERENZI
Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 520 - 534

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
Mulej Ġesù, agħtini l-grazzja li naħseb ta’ spiss fuq il-misteru 
tal-ħajja moħbija tiegħek u nieħu minnu eżempju għall-ħajja 
tiegħi. Int il-bniedem perfett li tistedinni nsir dixxiplu tiegħek 
u nimxi warajk. Int li ċekkint lilek innifsek u tajtni eżempju biex 
nagħmel bħalek, agħmel li jiena wkoll ngħożż il-ħajja moħbija 
u nkabbar fija l-ispirtu ta’ talb li jagħmilni verament dixxiplu 
tiegħek biex bħala katekist ikun jixraqli wkoll li nwassal 
l-kelma tiegħek lil ħuti. Ammen.
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A. L-Ewwel Laqgħa

Ġesù kien minn Nażaret

L-GĦAN
F’din il-laqgħa, il-parteċipanti ħa jsiru jafu ftit fuq il-post 
fejn kien jgħix Ġesù. Ħa jiltaqgħu ma’ ħafna affarijiet li 
kienu jintużaw dak iż-żmien. B’hekk dawn ħa jgħinuhom 
jifhmu iktar l-istejjer li ħa nirrakkuntaw ’il quddiem fuq 
Ġesù. F’dan l-ambjent kien jgħix Ġesù.

IT-TALBA
Il-katekist jista’ jibda l-laqgħa tallum billi jgħid:

“Ġesù, spiċċaw il-vaganzi u issa erġajna bdejna niltaqgħu 
għal-laqgħat biex insiru nafu aktar fuqek. Aħna nieħdu 
ħafna gost nitgħallmu fuqek. Qatt ma nixbgħu.”
Il-parteċipanti jkunu mistiedna li jgħidu miegħu jew warajh.

L-INTRODUZZJONI
Fuq il-mejda l-katekist juri stampi ta’ djar, ħwejjeġ, 
annimali, tempju, skola, xogħlijiet, ikel ta’ żmien Ġesù. 
Hu jħalli lill-parteċipanti jarawhom u jifluhom għal ftit fil-
kwiet. 
Hu jistaqsi lill-parteċipanti: 
▶ Qatt rajtu bħalhom dawn l-istampi?
▶ Tafu x’inhuma?
▶ Għalfejn kienu jintużaw?
Il-katekist jistenna lill-parteċipanti jwieġbu u jara biex joħorġu. 

Dawn huma affarijiet li kienu jintużaw fi żmien Ġesù. Il-
katekist jgħid li llum ħa jitkellmu ftit fuqhom. Illum ħa 
jkollhom l-opportunità jaraw jekk Ġesù, l-ikbar ħabib 
tagħhom, kienx jużahom jew le. 

Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Stampi ta’ djar, ħwejjeġ, 
annimali, tempju, skola, 
xogħlijiet, ikel ta’ żmien Ġesù

▶ Stampi mill-ktieb Daily life in 
the time of Jesus (ara riżorsi)

▶ Kartonċina kannella

▶ 2 fliexken tal-plastik 
trasparenti, vojta

▶ Diska L-Aqwa Ħabib miċ-CD 
Ilħna Ferrieħa 1

▶ Powerpoint presentation fuq it-
tfulija ta’ Ġesù

▶ Stampi tal-annimali li nsemmu 
fil-laqgħa

▶ Puppet ta’ Clooper l-ħmara

▶ Bibbja għat-tfal 

▶ Diska ‘T-H-E B-I-B-L-E’ miċ-
CD ta’ Cedarmont Kids-Bible 
Songs

▶ Diska Ħabibi Ġesù

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet - paġni 
42-45
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Il-Kontenut

Kif kienu jgħixu in-nies fi 
żmien Ġesù
Il-katekist jgħid:

“Wara li issa bdejna nisimgħu fuq dan il-ħabib 
tagħna, Ġesù, illum ħa naraw ftit fuq kif kienu 
jgħixu n-nies fi żmien Ġesù. Bħalhom kien jgħix 
Ġesù.” Għal dawn il-punti kollha l-katekist juża 
l-istampi li għandu fir-riżorsi.

L-ART IMQADDSA
Din hija l-mappa tal-Art Imqaddsa fi żmien Ġesù. 
Il-katekist juri l-mappa u jimmarka fejnhom 
dawn il-postijiet:
Betlehem: il-post fejn twieled Ġesù.
Nażaret: il-post fejn kien jgħix Ġesù.
(ara s-cd riżorsi- Daily life in the time of Jesus, pġ 
4)

ID-DAR FI ŻMIEN ĠESÙ
Il-katekist jgħid:

“Meta tigi biex tidħol, issib ruħek f’bitħa. Minn 
hemm tkun tista’ tara lill-membri tal-familja 
kulħadd għaddej fuq xogħlu. Dak iż-żmien il-familji 
kienu jkunu kbar. Min jieħu ħsieb l-annimali, min 
iħit jew jinseġ, min jitħan il-qamħ, min jaħmi 
l-ħobż, min isajjar u t-tfal jilagħbu.” (ara riżorsi- 
Daily life in the time of Jesus, pġ 45)

IL-ĦWEJJEĠ
“Dak iż-żmien kemm in-nisa u kemm l-irġiel 
kienu jilbsu libsa twila tissejjaħ tunika u 
mbagħad kien ikollhom mantell. Il-mantell 
kienu jneħħuh meta jkunu ġewwa. Il-mantell 
seta’ jintlibes f’diversi modi: fuq spalla waħda, 
madwar l-għonq jew madwar rashom u jibqa’ 
nieżel. In-nisa kienu jdawru biċċa mantell ieħor 
ma’ rashom meta joħorġu barra.” (ara s-cd 
riżorsi- Daily life in the time of Jesus, pġ 52)

L-ISKOLA
“Il-papà ried ikun l-ewwel għalliem tat-tifel 
tiegħu. Ried jgħallmu xi sengħa partikolari. Is-
subien kienu jmorru l-iskola biex jitgħallmu 
t-Torah. Kienu jibdew jitgħallmu t-Torah minn 
meta kien ikollhom ħames snin. Ta’ għaxar snin 
kienu jibdew jitgħallmu l-Liġi. L-iskola kienet 
tkun f’kamra fis-sinagoga. Il-lezzjonijiet kienu 
jibdew filgħodu, imbagħad ikollhom brejk wara 
nofsinnhar u jkomplu jitgħallmu fl-għaxija. Il-
lezzjonijiet kienu jkunu kuljum, anke s-Sibt sa 
fl-għaxija. Normalment kienu jkunu sa ħamsa u 

għoxrin tifel fil-klassi.

Il-bniet ma kinux imorru skola. Huma kienu 
jirċievu l-edukazzjoni tagħhom mid-dar 
mingħand ommhom jew missierhom. Kienu 
jgħallmuhom kif isajru u kif jieħdu ħsieb id-dar. 
Kienu jgħallmuhom kif irabbu u jedukaw lit-tfal 
tagħhom iktar ’il quddiem meta jikbru.” (ara 
riżorsi- Daiky life in the time of Jesus, pġ 57)

IL-LOGĦOB
“It-tfal kienu jilagħbu ħafna logħob bil-ballun. 
Kienu jilagħbu jew f’timijiet jew waħedhom. Il-
ballun kien ikun minfuħ jew bir-rix jew bl-arja. 
Logħba li kienu jilagħbu kienet qisha l-logħba 
tal-volleyball – il-ballun kien ikun imwaddab 
fl-arja, u l-plajers li jkunu viċin riedu jilqgħuh. 
Il-kbar kienu jilagħbu bid-dammi.” (ara riżorsi- 
Daily life in the time of Jesus, pġ 53)

IS-SINAGOGA
Il-katekist ikompli jgħid:
“Dak iż-żmien ma kienx hemm knejjes. Kien 
hemm sinagoga. Fis-sinagoga kienu jiltaqgħu 
biex jitolbu u biex jaqraw it-Torah, il-Bibbja 
tagħhom. Kienu jpoġġu jew fuq bankijiet tal-
ġebel jew bankijiet tal-injam, inkella fuq tapiti 
mal-art. In-nisa kienu jpoġġu għalihom u l-irġiel 
għalihom.” (ara s-cd riżorsi - Daily life in the time 
of Jesus, pġ 54-55)

L-ANNIMALI
“L-annimali domestiċi (tad-dar) kienu importanti 
ħafna għan-nies ta’ dak iż-żmien. Il-ħmar kien 
importanti biex iwassalhom minn raħal għal 
ieħor. In-nagħaġ u l-mogħoż kienu miżmuma fit-
tarf tar-raħal. Il-baqar u l-barrin kienu miżmuma 
fi stalla fid-dar viċin il-bitħa. Fl-istalla magħhom 
kienu jżommu t-tiġieġ. Iż-żwiemel kienu wisq 
għoljin biex iżżommhom. Għalhekk, is-sinjuruni 
kienu jkollhom xi żiemel. Min-nagħaġ kienu 
jagħmlu l-ilbies. Il-ħamiem kienu jrabbuhom 
biex jikluhom.” (ara riżorsi - Daily life in the time 
of Jesus, pġ 47)

XOGĦOL LI KIENU JAGĦMLU
“Kienu jaħdmu kuljum barra s-Sibt. Kienu 
jibdew minn filgħodu kmieni - min jieħu ħsieb 
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l-annimali, min iħit jew jinseġ, min jitħan il-
qamħ, min jaħmi l-ħobż, min isajjar, min jaħdem 
l-għalqa, min jirgħa n-ngħaġ, min jagħmel il-
ħadid.” (ara cd riżorsi - Daily life in the time of 
Jesus, pġ 43 - għodda, pġ 46 - fl-għelieqi, pġ 48 
- ragħaj, pġ 50 - ħadid, pġ 51- mastrudaxxa, pġ 
52 - nissieġ, pġ 53 - min jitħan il-qamħ)

L-IKEL 
Il-katekist ikompli:

“Normalment, biex jieklu kienu jpoġġu mal-
art jew fuq it-tapit biex jieklu l-ikla tagħhom u 
l-ikel kien jitpoġġa quddiemhom. F’ikla normali 
kienu jieklu ħobż qisu pitta bread, u jaqilbu l-ikel 
minn ġo dixx kbir. Kienu jsajru ħafna ħut, ħaruf 
u ħaxix. Bħala deżerta kienu jieklu ħafna frott u 
nuts. Kienu jixorbu ħafna l-inbid. F’xi festa jew 
nhar ta’ Sibt kienu jieklu ikla speċjali mill-aħjar 
li jistgħu. Laħam kienu jieklu biss is-Sibt.” (ara 
riżorsi - Daily life in the time of Jesus, pġ 60-61).

ĠURNATA FI ŻMIEN ĠESÙ
Il-katekist jibda billi juri fuq board l-istampa 
‘Ġurnata tipika fi żmien Ġesù‘ (ara riżorsi- Daily 

life at the time of Jesus, pġ 40-41)
Hu jfisser ftit x’qiegħed jiġri fl-istampa: tfal 
jilagħbu, nisa jaħslu l-ħwejjeġ, mastrudaxxa, 
fuħħari, furnar, ragħaj, mara timla l-ilma, 
suldati, min jivjaġġa fuq żiemel, nies jitkellmu, u 
oħrajn.

Ġesù kien jgħix f’dak iż-żmien. Jgħix ġo dar 
żgħira mal-familja tiegħu. Kienet familja li 
jħobbu ħafna lil xulxin. Kienu jħobbu ħafna lin-
nies ta’ madwarhom u kienu jgħinuhom.

It-tfulija ta’ Ġesù
Hawnhekk il-katekist juri l-powerpoint 
presentation fuq it-tfulija ta’ Ġesù. F’każ li 
ma jkunx possibbli li tintwera l-powerpoint 
presentation, jintwerew stampi tal-powerpoint.

Il-katekist, imbagħad, iqassam karta bajda 
żgħira lill-parteċipanti u fuqha jistedinhom 
ipinġu lil Ġesu’ bħala tifel. Imbagħad, din ħa 
titwaħħal fil-Ktieb tal-Attivitajiet f’paġna 43 fejn 
hemm indikat.

L-Attività

SKROLL
Il-katekist jispjega:
“Aħna llum biex naqraw għandna l-kotba. Dak 
iż-żmien, għedna, li ma kellhomx kotba imma 
kellhom skrolli. Ħa nagħmlu wieħed minnhom.” 

Tajjeb li l-katekist ikollu wieħed diġà lest biex 
jurihom minn fuqu.

Il-katekist ikollu bżonn:
biċċa kartonċina kannella tawwalija
2 flixken tal-plastik vojta trasparenti.

Metodu: 
Waħħal it-tarf tal-kartonċina madwar flixkun. 
Waħħal it-tarf l-ieħor madwar il-flixkun l-ieħor.
Ikteb b’biro sewda fuq il-kartonċina. U hekk 
għandek l-iskroll ta’ żmien Ġesù!

Il-katekist jikteb fuq dan l-iskrol ‘Ġesu’ kien tifel 
bħali’. Hekk, dan l-iskroll jista’ jitpoġġa bħala parti 
mill-armar tal-klassi. Hekk, il-parteċipanti jkunu 
jistgħu jidħlu iktar fl-atmosfera ta’ żmien Ġesù.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jridu jimmarkaw l-affarijiet li 
Ġesù ma kellux, li hemm f’paġna 42, u mbagħad 
ipinġuhom. Ġesù ma kellux mobajl, karozza, 
bozza, televixin, kompjuter.

Il-parteċipanti jwaħħlu l-istampa ta’ Ġesù bħala 
tifel li jkunu pinġew f’din il-laqgħa.

L-GĦELUQ
 » Bħala għeluq il-katekist jgħid din it-talba 

flimkien mal-parteċipanti: “Ġesù għinna 
ħalli nsiru tfal bravi bħalek. Għinna ħalli 
nħobbu nitgħallmu kif kont tħobb inti.” 

 » Tindaqq id-diska L-Aqwa ħabib. Il-
parteċipanti jistgħu isegwu l-kliem tad-
diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet paġna 42.
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B. It-Tieni Laqgħa

Irrid nagħmel bħal Ġesù

L-GĦAN
F’din il-laqgħa ħa nirrakkuntaw fuq it-tfulija ta’ Ġesù. Għalkemm 
ma tantx nafu fuq it-tfulija ta’ Ġesù, lill-parteċipanti nistgħu 
nuruhom il-ħajja ta’ dak iż-żmien ta’ tifel Lhudi. Ġesù sar 
bniedem bħali. Kien tarbija bħali. Kien tifel daqsi. Il-parteċipanti 
jsiru jafu ftit fuq Ġesù bħala tifel bħalhom ħalli iktar ikunu jistgħu 
jirrelataw miegħu. Ġesù kien anke jmur jitgħallem fis-Sinagoga 
bħalma huma jmorru jitgħallem it-Tagħlim Nisrani. Ġesù jifhimni 
għax għadda mill-istess affarijiet bħali. Għalhekk, Ġesù huwa role 
model għalihom u għal kull Nisrani. 

IT-TALBA
Il-katekist jitlob flimkien mal-parteċipanti: “Ġesù, inti kont tifel 
bravu ħafna. Kont ħafna bil-għaqal. Dejjem kont tobdi lill-ġenituri 
tiegħek. Kemm nixtieq li jiena nkun bħalek!”

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti:
“Tiftakru ftit x’annimali semmejna fil-laqgħa ta’ qabel?”
Il-katekist iħalli lill-parteċipanti jwieġbu. Iridu jsemmu: ħmar, 
nagħaġ, mogħoż, baqar, barrin, tiġieġ, ħamiem u żwiemel.

Il-katekist jistaqsi:

“Tafu x’ħoss jagħmlu dawn l-annimali?”
Isemmi l-annimali li semmejna fil-laqgħa ta’ qabel wieħed 
wieħed. Jitlob lil xi parteċipant mill-grupp biex meta l-katekist 
isemmi annimal, hu jagħmel il-ħoss tiegħu. Biex il-katekist ikun 
jista’ jinvolvi ħafna parteċipanti, għal kull annimal jista’ jsejjaħ 
lill-parteċipanti hu nnifsu.
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Il-Kontenut

Clooper Il-Ħmara
Il-katekist jgħid:

“Illum reġgħet ġiet tarana ħabiba tagħna. Ġa 
ltqajna magħha fil-laqgħat tagħna. Qed nirreferi 
għal Clooper. Tridu terġgħu tiltaqgħu magħha?”

Il-katekist iħalli lill-parteċipanti jwieġbu. 
Imbagħad jgħidilhom: “Mela ejjew ħa naraw x’ħa 
tgħidilna!”

Hawnhekk, il-katekist juża puppet forma ta’ 
ħmara jisimha Clooper. Fir-riżorsi għandu kif 
jista’ jagħmel puppet tal-karti ħafif li jiġi forma 
ta’ ħmara. Jekk il-katekist għandu xi soft toy 
forma ta’ ħamra ta’ min jużah f’din il-parti tal-
laqgħa.

STORJA
Titkellem Clooper:
“Hello. Jiena Clooper l-ħmara. Kemm kbirtu 
mill-aħħar darba li ltqajt magħkom! U kemm 
twaltu! Smajt li intom bravi, attenti tisimgħu lill-
katekist tagħkom. 

Ġieli smajtu bi ħmara? Jew ġieli rajtu ħmara? 
(Clooper tistenna tweġiba tal-parteċipanti)

Is-soltu kulħadd jgħajjarna lilna l-ħmir. Fil-fatt, 
meta xi ħadd ikun xi ftit injorant jgħidulu li qisu 
ħmar! 

Intom lili ma tafunix. Għalhekk, illum iddeċidejt li 
ngħidilkom ftit dwari. 

Jiena kont ngħix fi żmien Ġesù. Tista’ tgħid li 
għext ma’ Ġesù. Mill-bidu nett kont miegħu. 
Jiena rajtu jitwieled. Jiena kont li wassalt lil 
Marija minn Nażaret għal Betlehem flimkien ma’ 
Ġuzeppi. Batejna biex wasalna. It-triq kienet twila. 
Meta konna Betlehem twieled Ġesù ġo stalla 
tal-annimali. Jiena hemm kont. Kemm ħassejtni 
ferħana x’ħin rajtu jitwieled! Kemm kien hemm 
ferħ ġo dik l-istalla. Bin-nifs tiegħi bdejt insaħħan 
lil Ġesù ħalli jisħon ftit għax tgħidx kemm kien 
bard barra! 

Imbagħad darba waħda ġie fuqi Ġużeppi. Lestieli 
l-armar malajr u qalli li ħa jkollna mmorru 
malajr l-Eġittu. Ir-re Erodi ried joqtol lil Ġesù 
tarbija. Għalhekk tlaqna lejn l-Eġittu. Bdejt nara 
wiċċ Ġużeppi u wiċċ Marija nkwetat. Smajthom 
jitolbu waqt il-vjaġġ tagħna lejn l-Eġittu. 

Imbagħad, erġajna lura lejn Nażaret. 
Hemmhekk, Ġesù beda jikber. Kemm kont nieħu 
pjaċir narah jikber ftit ftit. Kien tifel iħobb lil 
kulħadd, anke lili ta! Taf kemm kien iħobbni u 
jieħu ħsiebi! Kien iġibli x’niekol u x’nixrob ta’ 
kuljum. Kien tifel iħobb jgħin lill-mamà tiegħu 
u lill-papà tiegħu. Kien imur ma’ ommu biex 
iġibu l-ilma minn ġo xi bir ftit ‘il bogħod mid-
dar tagħhom. Lil Ġużeppi kien iħobb jgħinu 
fix-xogħol tiegħu. Kien iġiblu xi njam ħafif, kien 
jagħtih xi msiemer, kien jgħinu jnaddaf il-kamra 
fejn kien jaħdem. Waqt ħin l-ikel kienu jinġabru 
flimkien u jgħidu t-talb ta’ qabel l-ikel u jieklu 
flimkien. Fit-triq tagħna kien hemm xi tfal 
joqogħdu hemm. Ġesù tgħidx kemm kien jieħu 
pjaċir jilgħab magħhom. Ġesù kien vera tifel 
iħobb lil Alla, lill-ġenituri tiegħu u lil dawk kollha 
li jiltaqa’ magħhom. Issa intom tixtiequ tkunu 
bħalu?” 

Tħalli lill-parteċipanti jwieġbu. 

Imbagħad tkompli:
“Tridu tkunu bravi bħalu?”
Il-katekist jerġa’ jħalli lill-parteċipanti jwieġbu.

“Tridu tisimgħu aktar fuq Ġesù?”
Jerġa’ jħalli lill-parteċipanti jwieġbu.

“Ħa nara kemm intom bravi. Fejn nistgħu nsibu 
aktar stejjer fuq il-ħajja ta’ Ġesù?”
Jerġa’ jħalli lill-parteċipanti jwieġbu. 

“Bravi. Fil-Bibbja nsibu ħafna stejjer fuq il-ħajja 
ta’ Ġesù. Issa ħa nħallikom, ta, għax sar il-ħin 
biex nidħol lura d-dar tiegħi. Saħħa.”
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Il-Bibbja
Il-katekist jgħid:

“Semmejna li l-istejjer fuq il-ħajja ta’ Ġesù 
nsibhuhom fil-ktieb tal-Bibbja. 
Il-Bibbja hu ktieb li hu miktub bl-għajnuna t’Alla. 
Ejja ħa nkantaw id-diska ‘T-H-E B-I-B-L-E’.” Il-
parteċipanti jistgħu isegwu l-kliem tad-diska 
mill-ktieb tal-attivitajiet paġna 44.

Il-katekist flimkien mal-parteċipanti jkantaw din 
id-diska.

L-ATTIVITÀ
Ġesu’ bħala tifel flimkien ma’ Marija u 
Ġużeppi
Il-parteċipanti jpinġu l-istampa ta’ Ġesù bħala 
tifel flimkien ma’ Marija u Ġużeppi li hemm 
f’paġna 44. 

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jpinġu l-istampa li hemm f’paġna 
44 kif hemm imniżżel fis-sezzjoni tal-Attività. 

L-GĦELUQ
 » Bħala talba tal-għeluq, il-parteċipanti 

jgħidu flimkien mal-katekist tagħhom 
t-talba tal-Glorja. Il-katekist ħa jsib min 
mill-parteċipanti jkun ġa jafha. Il-katekist 
ħa jgħallem din it-talba ħalli kulħadd ikun 
jafha bil-kliem korrett.

 » Tindaqq id-diska: Ħabibi Ġesù. Il-
parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-
diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet paġna 45.



72

3.2 Ġesù u l-Ħbieb

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Ġesù, sa minn meta kien għadu tifel, ried jgħallem lin-nies 
fuq kemm Alla jħobbhom. Ma kienx jitlef okkażjoni biex 
jgħallem. Ried li kulħadd isir jaf li Alla jħobbhom. Niltaqgħu 
ma’ Ġesù li bħalna kellu l-ħbieb tiegħu. L-appostli kienu 
l-ikbar ħbieb ta’ Ġesù. Ma’ dawn il-ħbieb Ġesù kien iqatta’ 
ħafna ħin. L-appostli kienu jieħdu gost fil-kumpanija ta’ Ġesù. 

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se jikkonċentraw 
l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- Li jsiru jafu fuq Ġesù li ried jgħallem lin-nies fuq 
kemm Alla jħobbhom.

- Li Ġesù ma kienx jitlef okkażjoni biex jgħallem. Ried li 
kulħadd isir jaf li Alla jħobbhom.

- Ġesù, bħalna, kellu l-ħbieb tiegħu. L-appostli kienu 
l-ikbar ħbieb ta’ Ġesù.

- Ma’ dawn il-ħbieb Ġesù kien iqatta’ ħafna ħin. 
L-appostli kienu jieħdu gost fil-kumpanija ta’ Ġesù. 

“Dak li l-bidwi jiżra’ hija l-kelma. Dawk ta’ matul il-mogħdija, fejn inżergħet 
il-kelma, huma dawk li malli jisimgħuha, jersaq ix-Xitan u jaħtfilhom il-kelma 
li nżergħet f ’qalbhom. Dawk li jinżergħu f ’art kollha blat huma dawk li meta 
jisimgħu l-kelma, minnufih jilqgħuha bil-ferħ,imma għeruq ma jkollhomx, 
u għalhekk ftit idumu; meta mbagħad jiġi fuqhom l-għawġ, jew isibu min 
iħabbathom minħabba l-kelma, malajr jitfixklu. L-oħrajn li jinżergħu qalb 
ix-xewk huma dawk li jisimgħu l-kelma, iżda l-inkwiet żejjed għall-ħwejjeġ 
tad-dinja, ir-rabta mal-ġid tal-art, u l-ġibda għal ħwejjeġ oħra, jidħlu fihom 
u joħonqulhom il-kelma, li għalhekk ma tagħmilx frott. Dawk imbagħad li 
jinżergħu f ’art tajba huma dawk li jisimgħu l-kelma, jilqgħuha, u jagħmlu 
l-frott, min tletin, min sittin u min mija.”

Mark 4, 14-20
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Il-MESSAĠĠ
“Ħabib speċjali kif iġib ruħu magħna?” Il-
parteċipanti ta’ din l-età jkunu bdew iħossu 
l-bżonn tal-ħbieb. Id-dinja tagħhom tkun kibret 
xi ftit aktar minn dik tal-ġenituri u l-familja. Xi 
wħud ikollhom ukoll ħabib tal-qalb. Għalhekk, 
mhux diffiċli għall-katekist li jitkellem magħhom 
dwar il-kwalitajiet meħtieġa ta’ dawn il-ħbieb.

Ġesù wkoll għażel xi nies biex ikunu l-ħbieb 
speċjali tiegħu. Lill-ħbieb speċjali tiegħu 
sejħilhom appostli. Lil dawn il-ħbieb speċjali 
Ġesù għallimhom ħafna affarijiet biex meta hu 
jmut u jitla’ fis-sema, huma jkunu jistgħu jibqgħu 
jgħallmu lin-nies fuq kemm Alla jħobbhom. Huwa 
tahom sehem mill-awtorità tiegħu u bagħathom 
ixandru s-Saltna ta’ Alla u jfejqu l-morda. Huma 
kellhom ukoll jibqgħu mseħbin ma’ Kristu għax 
bihom hu jmexxi l-Knisja.

Il-bnedmin kollha huma msejħin biex jidħlu fis-
Saltna. Biex wieħed jidħol fis-Saltna jrid jilqa’ 
l-kelma ta’ Ġesù. It-tagħlim kien il-missjoni 
speċjali tal-ħajja pubblika tiegħu. Hu għallem 
dwar is-Saltna t’Alla kemm bil-kliem u kemm bl-
eżempju tal-ħajja tiegħu.

Ġesù jgħidilna li s-Saltna hi tal-foqra u taċ-
ċkejknin jiġifieri ta’ dawk li jilqgħu b’qalb 

imċekkna u umli. Hu ntbagħat biex iwassal il-
bxara t-tajba lill-fqajrin, isejħilhom hienja għax 
‘tagħhom hija s-Saltna tas-smewwiet’ u jgħid 
li l-Missier għoġbu jgħarraf lilhom il-ħwejjeġ 
moħbija tas-Saltna.

Ġesù jistieden lill-midinbin għall-mejda tas-
saltna: ‘Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ imma 
l-midinbin’ (Mk 2, 17). Hu jistedinhom għall-
konverżjoni li mingħajrha ma jistgħux jidħlu 
fis-Saltna, iżda jurihom fil-kliem u bl-għemil 
il-ħniena bla qies ta’ Missieru għalihom u l-ferħ 
kbir fis-sema għal midneb wieħed li jindem.

Ġesù jgħallem permezz tal-parabboli. Permezz 
tal-parabboli jistieden għall-festa tat-tieġ tas-
Saltna, iżda jitlob ukoll għażla radikali: biex 
tinkiseb is-Saltna, hu meħtieġ li wieħed jinqata’ 
minn kollox; il-kliem mhux biżżejjed imma huma 
meħtieġa l-fatti. Il-parabboli qishom mera għall-
bniedem. Kif ser jilqa’ l-kelma li tingħatagħlu? 
Bħallikieku taqa’ fuq art iebsa jew fuq art tajba? 
X’jagħmel bit-talenti li ngħatawlu? Ġesù u 
s-Saltna t’Alla fid-dinja huma moħbija fil-qalba 
tal-parabboli. Wieħed jeħtieġ li jidħol fis-Saltna, 
jiġifieri jsir dixxiplu ta’ Kristu. Għal dawk li jinsabu 
‘barra’ kollox jibqa’ bla tifsir.

Il-Konċilju Vatikan II, Lumen Gentium, 3

‘Il-Kelma ta’ Alla tixbah żerriegħa li tinżera’ f ’għalqa; dawk li jilqgħuha bil-
fidi u ngħaqdu mal-merħla żgħira ta’ Kristu, ikunu laqgħu l-istess Saltna; 
imbagħad iż-żerriegħa bis-saħħa tagħha stess tinbet u tikber sa jum il-ħsad.’

REFERENZI
Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 538 - 551

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
Mulej Ġesù, il-ħajja kollha tiegħek hi tagħlim dejjem sejjer: is-skiet tiegħek, il-
mirakli tiegħek, il-ġesti tiegħek, it-talb tiegħek, l-imħabba tiegħek għall-bniedem, 
l-imħabba speċjali tiegħek għat-tfal u l-foqra, l-aċċettazzjoni tas-sagrifiċċju tas-salib 
għall-fidwa tad-dinja. Agħmel li bħala katekisti aħna wkoll inkunu xhieda tas-Saltna 
tiegħek, kemm bi kliemna u kemm bl-eżempju tal-ħajja tagħna, biex bħalek aħna 
wkoll inkunu qed inwettqu l-missjoni tagħna u naslu għall-qawmien, li hu l-milja tal-
missjoni salvifika li tak il-Missier u l-iskop aħħari ta’ kull bniedem. Ammen.
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A. L-Ewwel Laqgħa

Ġesù jgħallem fuq Missieru

L-GĦAN
Ġesù, sa minn meta kien għadu tifel, ried jgħallem lin-
nies fuq kemm Alla jħobbhom. Ma kienx jitlef okkażjoni 
biex jgħallem. Ried li kulħadd isir jaf li Alla jħobbhom.

IT-TALBA
Il-katekist flimkien mal-parteċipanti jitlob hekk:
“Ġesù, grazzi ta’ dan il-jum. Grazzi talli ħlaqtni. Grazzi 
Ġesù talli għamilt kulma hawn madwari.”

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jibda l-laqgħa tallum billi jgħid:
“Clooper il-ħmara semmitilna ktieb speċjali. Min 
jiftakar x’kien jismu l-ktieb?” 

Iħalli lill-parteċipanti jwieġbu. 

Ikompli: “Il-ktieb speċjali li semmitilna kien il-Bibbja. 
Min jaf isemmi xi storja fuq Ġesù li nsibu fil-Bibbja?”
Naturalment, il-katekist iħalli lill-parteċipanti jsemmu 
fil-qosor ħafna mill-istejjer li jafu fuq Ġesù.

Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Puppet ta’ Brownie l-ġemel

▶ Stampi ta’ Ġesù għalliem

▶ Diska Iva Ġesù.

▶ Stampi ta’ Victoria u Clive

▶ Bibbja għat-tfal

▶ Feature: The Call of the Disciples

▶ Stampi ta’ Ġesù jagħżel 
l-appostli (ara riżorsi)

▶ Stampi tal-appostli (ara riżorsi)

▶ Karti bl-ismijiet tal-appostli

▶ Diska Twelve disciples mis-cd 
ta’ Cedarmont Kids - Sunday 
School Songs

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet - paġni 
46-49
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Il-Kontenut

Ġrajja ta’ Ġesù fit-tempju
Il-katekist jispjega:

“Rajna lil Ġesù meta kien tifel bħalkom. 
Semmejna kemm Ġesù kien tifel bil-għaqal. 
Illum ħa naraw lil Ġesù meta kiber daqxejn u 
għalaq tnax-il sena.

Biex tirrakuntalna din l-istorja importanti, jiena 
stedint lil Brownie l-ġemel.
Nagħtu merħba lil Brownie l-ġemel.”

STORJA MINN BROWNIE L-ĠEMEL
Għal waqt l-istorja l-katekist juża l-puppet ta’ Brownie l-ġemel.

Tibda titkellem Brownie: 
“Merħba. Kemm ilni ma narakom! Qaluli li intom 
tħobbu ħafna tisimgħu fuq Ġesù, veru?” 

Il-katekist iħalli lill-parteċipanti jwieġbu.

Tkompli: “Jien ġejt illum apposta biex 
ngħidilkom l-istorja ta’ meta’ Ġesù kellu tnax-il 
sena. Mela, isimgħu.

Ta’ kull sena l-ġenituri ta’ Ġesù kienu jmorru minn 
Nażaret għal Ġerusalemm għall-festa tal-Għid. 
Din kienet festa importanti għal-Lhud u kienet 
iddum diversi ġranet. Meta Ġesù kellu tnax-il sena 
telgħu wkoll kif kienu jagħmlu kull sena għal din 
il-festa. F’din il-festa, in-nisa joqogħdu għalihom 
u l-irġiel għalihom. Ġesù, peress li issa kellu tnax-
il sena, seta’ joqgħod jew ma’ Marija man-naħa 
tan-nisa jew ma’ Ġużeppi man-naħa tal-irġiel. 

Meta għaddew il-ġranet tal-festa, qabdu t-triq 
lura. Kif Marija u Ġużeppi ltaqgħu ndunaw li 
t-tfajjel Ġesù baqa’ Ġerusalemm bla ma kienu 
jafu. Huma ħasbuh qiegħed ma’ xi wħud li 

Għalliem Kbir Sa Minn Età 
Ċkejkna
Il-katekist, wara li titlaq Brownie l-ġemel, ikompli :
“Ġesù sa minn età żgħira wera li kien għalliem 
kbir. In-nies kienu diġà qed jistgħaġbu u jitpaxxew 
jisimgħu lil Ġesù jgħallem fuq Alla.” 

Jistaqsi lill-parteċipanti:
 » Intom tridu li Ġesù jkun l-għalliem 

tagħkom?

kienu fit-triq magħhom, iżda meta fittxewh 
fost qrabathom u n-nies li kienu jafuhom, ma 
sabuhx. Għalhekk, Marija u Ġużeppi reġgħu lura 
Ġerusalemm ifittxuh. Wara tlett ijiem sħaħ ifittxuh, 
kienu għadhom ma sabuhx. Daħlu fit-tempju, 
u sabuh! Sabuh bilqiegħda f’nofs il-qassisin il-
kbar, l-għalliema tan-nies Lhud. Ġesù kien qed 
jismagħhom u jistaqsihom. Kull min semgħu 
baqa’ mistagħġeb kemm kien bravu dan it-tfajjel 
Ġesù. Kif rawh, Marija u Ġużeppi lanqas riedu 
jemmnu. Għalhekk Marija ommu qaltlu: “Ibni, dan 
għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jiena 
konna qegħdin infittxuk b’qalbna mdejqa?” 

Ġesù weġibhom: “Jiena rrid ngħallem lin-nies fuq 
kemm Alla jħobbhom.” 
Imbagħad Ġesù niżel magħhom u raġa’ mar 
Nażaret. Kien jobdihom ħafna. 
Għoġbitkom din l-istorja?

Il-katekist iħalli lill-parteċipanti jwieġbu.

Brownie tkompli :
“Jien tgħidx kemm togħġobni din l-istorja. Ġesù 
kien għad kellu biss tnax-il sena meta beda 
jgħallem lin-nies li Alla jħobbhom. Intom liema 
storja l-iktar li togħġobkom ta’ Ġesù?”

Tħalli lill-parteċipanti jwieġbu.

Tkompli : “Ħadt ħafna gost niltaqa’ magħkom, 
imma issa ser ikolli nħallikom għax diġa’ qed 
jidlam u baqagħli triq twila sakemm nasal id-dar 
tiegħi. Saħħa.”

 » Tridu tisimgħuh lil Ġesù jgħallimkom bl-
istejjer tiegħu?

 » Tridu tagħmlu dak li jgħidilkom Ġesù fl-
istejjer tiegħu?

Mela, la tridu lil Ġesù jkun l-ikbar għalliem 
tagħkom, ejjew inċapċpulu waħda kbira.
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L-Attività

GĦIN LIL MARIJA U ĠUŻEPPI JFITTXUH!
Il-katekist jispjega lill-parteċipanti li Marija u 
Ġużeppi qed ifittxu lil Ġesù. Jitlobhom jgħinhom 
isibuh fit-tempju jgħallem lill-qassisin il-kbar. 
Din l-attività tinsab fil-Ktieb tal-Attivitajiet 
f’paġna 47. 

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
 » Il-parteċipanti jridu jaħdmu l-attività 

‘Għin lil Marija u Ġużeppi jfittxuh’ li 
hemm f’paġna 47 kif hemm indikat fis-
sezzjoni tal-Attività.

 » Il-parteċipanti jaħdmu l-logħba ‘Ibdel 
il-forom mal-ittri’ li hemm f’paġna 46. 

Il-parteċipanti jridu jiktbu l-vokali flok il-
forom biex jiffurmaw is-sentenza ‘Ġesù 
l-ikbar għalliem tiegħi’. 

L-GĦELUQ
 » Bħala talba tal-għeluq, tingħad din it-

talba:
 » “Ġesù aħna rridu nisimgħu dejjem 

minnek.”
 » Il-katekist idoqq id-diska Iva Ġesù. Il-

parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska 
mill-Ktieb tal-Attivitajiet f’paġna 46.

B. It-Tieni Laqgħa

Il-Ħbieb ta’ Ġesù

L-GĦAN
Niltaqgħu ma’ Ġesù li bħalna kellu l-ħbieb 
tiegħu. L-appostli kienu l-ikbar ħbieb ta’ Ġesù. 
Ma’ dawn il-ħbieb Ġesù kien iqatta’ ħafna ħin. 
L-appostli kienu jieħdu gost fil-kumpanija ta’ 
Ġesù.

IT-TALBA
Il-katekist jibda billi jitlob mal-parteċipanti:
“Ġesù illum nixtiequ ngħidulek grazzi tal-ħbieb 
tagħna. Nixtiequ nitolbuk sabiex tagħtihom 
l-għajnuna li għandhom bżonn.” 

L-INTRODUZZJONI (STORJA MILL-ĦAJJA TA’ 
VICTORIA U CLIVE) Il-katekist jirrakkonta:
“Kien is-Sibt filgħodu u Victoria u Clive iltaqgħu 
għand in-nanna bħas-soltu. Ta’ kull nhar ta’ Sibt 
filgħodu dejjem kienu jmorru għand in-nanna. 
Tgħidx kemm kienu jieħdu gost jitkellmu man-
nanna, jilagħbu, u jgħinu lin-nanna fit-tisjir. 
Dak in-nhar Victoria u Clive bdew jitkellmu man-
nanna fuq il-ħbieb. 

In-nanna bdiet tgħidilhom: “Naf li intom 
għandkom ħafna ħbieb. Naf li tieħdu pjaċir fil-
kumpanija tagħhom. Il-ħbieb huma importanti. 
Jekk inti tkun persuna li l-ħin kollu tiġġieled 
ħadd ma jkun irid ikun ħabib tiegħek u tiddejjaq 
inti li tispiċċa waħdek”.

Victoria staqsiet lin-nanna: “Nann, imma għaliex 
xi wħud mill-ħbieb jogħġbuni iktar minn oħrajn?”
In-nanna weġbitha: “Victoria, mill-ħafna ħbieb 
li jkollok, dejjem ikun hemm dawk il-ftit speċjali 
li magħhom inti iktar tieħu gost, iktar tħossok 
ferħana. Dawn, fil-fatt, inti ssejħilhom l-ikbar 
ħbieb tiegħek”.

DISKUSSJONI
Il-katekist jistaqsi:

 » Inti għandek ħbieb speċjali?
 » Semmi l-ikbar ħbieb tiegħek.
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AGĦŻEL TLIETA
Il-katekist isejjaħ żewġ parteċipanti ħdejh.
Jistedinhom jagħżlu tliet parteċipanti minn 
sħabhom tal-grupp li kieku jieħdu magħhom 
kieku kellhom joħorġu.

 » Jistaqsihom għala għażlu lil dawk it-
tlieta.

 » Jistaqsi lill-parteċipanti li ntgħażlu kif 
ħassewhom meta semgħu isimhom 
jissemma.

 » Jistaqsi lill-parteċipanti li ma ntgħażlux 
kif ħassewhom meta ma semgħux 
isimhom jissemma.

IL-ĦBIEB
Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti: “Ħabib 
speċjali kif iġib ruħu magħna?”

Iħalli lill-parteċipanti jwieġbu. Il-katekist jara li 
jissemmew dawn il-punti:

 » Jitkellem magħna
 » Joqgħod jismagħna
 » Jieħu paċenzja bina
 » Jgħinna meta nitolbuh xi ħaġa
 » Jaħfrilna meta nonqsuh
 » Jagħmlilna l-ġid.

L-GĦAŻLA TA’ ĠESÙ
Il-katekist jispjega:
“Ġesù wkoll għażel xi nies biex ikunu l-ħbieb 
speċjali tiegħu. Lill-ħbieb speċjali tiegħu 
sejħilhom appostli. Lil dawn il-ħbieb speċjali 
Ġesù għallimhom ħafna affarijiet biex meta hu 
jmut u jitla’ fis-sema, huma jkunu jistgħu jibqgħu 
jgħallmu lin-nies fuq kemm Alla jħobbhom.”

Il-katekist jaqra s-silta mill-Bibbja tat-tfal ta’ 
meta Ġesù għażel lill-appostli. 
Jispjega ftit fuq x’kien ix-xogħol tal-appostli 
qabel ma sejħilhom Ġesù. Ħafna minnhom kienu 
sajjieda. Hemm min kien jiġbor it-taxxi.

FEATURE
Il-katekist juri feature ta’ meta Ġesù jsejjaħ 
lill-appostli bl-isem ta’ The call of the disciples. 
Fejn mhux possibbli jintwera l-feature, jistgħu 
jintwerew l-istampi tal-feature.
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NISTADU GĦALL-APPOSTLI
Il-parteċipanti jridu jaħdmu l-attività: ‘Agħmel 
ċirku madwar l-ismijiet tal-appostli’ li hemm 
f’paġna 48. Hawnhekk iridu jagħżlu liema minn 
dawn huma l-ismijiet tal-appostli.  

L-ISMIJIET TAL-APPOSTLI
Il-parteċipanti jingħataw isem xi ħadd mit-tnax-il 
appostlu biex ipenġuh.

Jekk ikun hemm grupp kbir, il-katekist jista’ 
jagħti l-istess isem lil iktar minn parteċipant 
wieħed.

L-ismijiet tal-appostli jitwaħħlu fil-klassi ħalli 
l-parteċipanti jibqgħu jarawhom. Tajjeb ħafna 
li titwaħħal santa ta’ kull appostlu ħdejn l-isem 
tiegħu. Hekk, il-parteċipanti jkunu jistgħu jaraw 
l-isem u r-ritratt tiegħu.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
 » Il-parteċipanti jridu jaħdmu l-attività li 

hemm f’paġna 48 kif indikat fis-sezzjoni 
tal-Attività.

 » It-tfal ipinġu l-ismijiet tat-tnax-il appostlu 
li hemm f’paġni 48 u 49. 

L-GĦELUQ
1. LITANIJA TAL-APPOSTLI
Bħala talba tal-għeluq, il-katekist u 
l-parteċipanti jitolbu lill-appostli ħalli jitolbu 
għalihom.
San Pietru Itlob għalina.
Sant’Andrija  Itlob għalina.
San Ġakbu  Itlob għalina.
San Ġwann  Itlob għalina.
San Filippu  Itlob għalina.
San Bartilmew  Itlob għalina.
San Mattew  Itlob għalina.
San Tumas  Itlob għalina.
San Ġakbu  Itlob għalina.
San Xmun  Itlob għalina.
San Ġuda Taddew  Itlob għalina.
San Mattija  Itlob għalina.
(skont kif preżentati minn San Luqa)
Il-parteċipanti jistgħu jsegwu l-ismijiet minn fuq 
Il-Ktieb tal-Attivitajiet f’paġni 48 u 49.

2. TWELVE DISCIPLES
Tindaqq id-diska Twelve disciples mic-cd ta’ 
Cedarmont Kids - Sunday School Songs.  Il-
parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska 
mill-Ktieb tal-Attivitajiet paġna 48.
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3.3 Ġesù Għalliem

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Ġesù  kien  għamel ħbieb ukoll ma’ nies li mhux kulħadd 
riedhom ikunu ħbieb tiegħu, bħal Żakkew. Ġesù kien jimpurtah 
mill-ħbieb kollha tiegħu. In-nies kienu jitpaxxew jisimgħuh. 
Il-mod li kien jgħallem Ġesù jifhmu kulħadd. Ġesù kien jgħid 
stejjer b’tagħlima li jifhmuhom in-nies. Insemmu stejjer li kien 
jgħid Ġesù. Anke kien għallimna kif nitolbu bħalu.

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se jikkonċentraw 
l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- Li Ġesù  kien  għamel ħbieb ukoll ma’ nies li mhux 
kulħadd riedhom ikunu ħbieb tiegħu, bħal Żakkew.

- Ġesù kien jimpurtah mill-ħbieb kollha tiegħu. In-nies 
kienu jitpaxxew jisimgħuh.

- Ġesù kien jgħid stejjer b’tagħlima li jifhmuhom in-nies.
- Ġesù għallimna kif nitolbu bħalu.

“Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki b’leħen 
għoli u fid-dmugħ lil dak li seta’ jsalvah mill-mewt, u kien mismugħ 
minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien Iben, tgħallem 
minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni, 
sar awtur tas-salvazzjoni ta’ dejjem għal kull min jisma’ minnu.”

Lhud 5, 7-9

Il-MESSAĠĠ
Ġesù kien jitlob. Il-katekist għandu jinteressa 
ruħu mill-mod kif il-parteċipanti qed jitgħallmu 
jitolbu fil-familja. Tajjeb li jitkellem ftit 
magħhom u jara x’jafu dwar it-talb, jekk 
jarawx it-talb bħala parti importanti mill-ħajja 
tagħhom, x’jifhmu meta tgħid titlob u x’tip 
ta’ talb imdorrijin bih. Żgur li parteċipanti 
differenti jiġu b’ideat differenti skont it-trobbija 
li qed jirċievu u kif it-talb hu meqjus għal dawk 
li jħobbuhom u li magħhom iqattgħu l-aktar 
ħin. Minn hawn, imbagħad, il-katekist ikun jaf 

minn fejn se jibda u kif se jwassal lill-parteċipanti 
biex mhux biss jaraw aktar il-ħtieġa tat-talb 
imma jkunu jistgħu jidħlu aktar fil-fond ta’ din 
l-esperjenza, skont l-età tagħhom u dak li huma 
kapaċi jifhmu.
 
San Luqa jurina sew x’kien ifisser it-talb fil-ħajja 
u fil-ħidma ta’ Ġesù. Ġesu talab qabel mumenti 
deċiżivi tal-missjoni tiegħu: qabel il-Magħmudija 
tiegħu, qabel it-Trasfigurazzjoni, qabel ma temm 
il-pjan tal-imħabba tal-Missier bil-passjoni tiegħu. 
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Ġesù talab ukoll qabel il-mumenti deċiżivi li fihom 
kien se jimpenja lill-appostli fil-missjoni tagħhom: 
qabel għażel u sejjaħ lit-Tnax, qabel ma Pietru 
stqarr li kien ‘il-Messija ta’ Alla’ u fl-aħħarnett 
biex il-fidi tal-kap tal-appostli ma tiġix nieqsa fil-
mument ta’ tentazzjoni. It-talb ta’ Ġesù hu rabta 
umli u kollha fiduċja tar-rieda tiegħu ta’ bniedem 
mar-rieda kollha mħabba tal-Missier.

Darba Ġesù kien x’imkien jitlob. Meta spiċċa 
mit-talb wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu: ‘Mulej, 
għallimna nitolbu’. Tgħid ma kinitx id-dehra tal-
Imgħallem jitlob, li wasslet lil dan id-dixxiplu 
ta’ Kristu biex ikollu x-xewqa li jitlob? Minn fejn 
seta’ jitgħallem l-aktar jekk mhux mingħand 
l-Imgħallem tat-talb? Huwa huma u jisimgħu 
l-Iben li l-ulied jitgħallmu jitolbu lill-Missier.

Ġesù jgħallimna nitolbu bl-istess kuraġġ tiegħu 
ta’ iben: ‘Kulma titolbu fit-talb tagħkom emmnu 
li tkunu ġa qlajtuh’ (Mk 11,24). Ġesù jgħidilna 
wkoll li tant hi kbira l-qawwa tat-talb li ‘kollox 
jista’ jkun għal min jemmen’ (Mk 9, 23). U 
daqskemm jitnikket bin-nuqqas ta’ fidi ta’ dawk 
li kienu qrib tiegħu, daqshekk ieħor juri stagħġib 
għall-fidi kbira taċ-ċenturjun Ruman u tal-mara 
Kangħanija.

San Luqa jsemmi tliet parabboli ewlenin fuq it-talb: 
 » L-ewwel waħda, tal-‘ħabib wiċċu sfiq’ 

(Lq11, 5-13), hija stedina għat-talb bla 
waqfien: ‘ħabbtu u jiftħulkom’. Lil min 
jitlob b’dan il-mod, il-Missier tas-sema 
jagħtih kulma jeħtieġ u l-aktar l-Ispirtu 
s-Santu li fih hemm id-doni kollha.

 » It-tieni hi dik ta’ ‘l-armla ġejja u sejra 
għand l-imħallef biex jagħmel ħaqq 
magħha’ (Lq 18, 1-8).  Din hi dwar waħda 
mill-kwalitajiet tat-talb; tgħallimna li 
għandna nitolbu dejjem u nitolbu bis-
sabar li jiġi  mill-fidi.

 » It-tielet waħda hi dik tal-‘Fariżew u 
l-Pubblikan’ (Lq 18,9-14).  Din hi okkażjoni 
fejn Ġesù wera l-umiltà tal-qalb fit-talb. 
‘Alla ħenn għalija, għax jien midneb.’ Din 
it-talba l-Knisja qatt ma tieqaf tagħmilha 
t-talba tagħha: ‘Kyrie eleison’. 

Ġesù wera lid-dixxipli tiegħu kif kellu jkun it-
talb tagħhom u tagħna, wara li hu jkun reġa’ 
lura għand il-Missier. Dak li hemm ġdid issa 
hu li aħna nistgħu ‘nitolbu f’ismu’. Il-fidi fih 
twassalna biex nagħrfu lill-Missier, għax Ġesù hu 
t-Triq, il-Verità u l-Ħajja. Barra minn dan, meta 
t-talba tagħna tkun magħquda ma’ dik ta’ Ġesù, 
il-Missier jagħtina ‘Difensur ieħor’ biex jibqa’ 
dejjem magħna, ‘l-Ispirtu tal-Verità’. It-talb tan-
Nisrani, fl-Ispirtu s-Santu, hu għaqda ta’ mħabba 
mal-Missier, permezz ta’ Kristu u fi Kristu;
‘Sa issa ma tlabtu xejn f’ismi. Itolbu u taqilgħu,
u l-ferħ tagħkom ikun sħiħ.’

San Wistin, Narratio in psalmum, 85,1

“Santu Wistin jiġbor fil-qosor b’mod tal-għaġeb it-tliet 
dimensjonijiet tat-talb ta’ Ġesù – ‘Jitlob għalina bħala l-Qassis 
tagħna, jitlob fina bħala ras tagħna, hu mitlub minna bħala Alla 
tagħna. Nagħrfu mela l-ilħna tagħna fih u l-ilħna tiegħu fina.”

REFERENZI
Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 2598-2622

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
Mulej Ġesù, il-mudell perfett tat-talb insibuh fit-talb tiegħek ta’ iben. It-talb tiegħek 
ta’ spiss, meta kont tkun waħdek fis-skiet, kien għaqda sħiħa fl-imħabba mar-rieda 
tal-Missier. Agħmel li aħna nitgħallmu minnek kif għandu jkun it-talb tagħna; li 
nressqu ta’ spiss it-talba tagħna lill-Missier permezz tiegħek, li nitolbu b’fidi ħajja u 
perseveranti u b’kuraġġ ta’ wlied. Agħmel  li permezz tat-talb nitgħallmu aħna wkoll 
norbtu r-rieda tagħna mar-rieda tal-Missier b’tama sħiħa li Hu jismagħna dejjem. 
Ammen.
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A. L-Ewwel Laqgħa

Ġesù jgħallimna biex inkunu ħbieb 
ma’ kulħadd

L-GĦAN
Ġesù  kien  għamel ħbieb ukoll ma’ nies li mhux 
kulħadd riedhom ikunu ħbieb tiegħu, bħal Żakkew. 
Ġesù kien jimpurtah mill-ħbieb kollha tiegħu. In-nies 
kienu jitpaxxew jisimgħuh. Il-mod li kien jgħallem Ġesù 
jifhmu kulħadd. Ġesù kien jgħid stejjer b’tagħlima li 
jifhmuhom in-nies. Insemmu stejjer li kien jgħid Ġesù. 

IT-TALBA
Il-katekist jitlob flimkien mal-parteċipanti hekk:
“Ġesù, illum nixtiequ nitolbu għal dawk in-nies li jitilqu 
mid-dar biex imorru jgħinu f’xi pajjiż fqir. Għinhom, 
Ġesù, u agħtihom is-saħħa ħalli jkomplu jaħdmu.”

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti:

 » Int minn dejjem kont taf titkelllem?
 » Int minn dejjem kont taf tikteb?
 » Int minn dejjem kont taf tpinġi?
 » Inti minn dejjem kont taf taħdem is-somom?
 » Inti minn dejjem kont taf  titkellem bl-Ingliż?

Mela, allura kellek bżonn lil xi ħadd jgħallmek.

Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Bibbja għat-tfal

▶ Puppet ta’ Clooper l-ħmara

▶ Stampi tas-Samaritan it-Tajjeb

▶ Stampi ta’ Żakkew

▶ Storja ta’ Żakkew

▶ Forom għall-attività tal-istatwa 
ta’ Ġesù

▶ Diska Kmandament ġdid

▶ Stampi ta’ Ġesù jitlob

▶ Stampi ta’ nies jitolbu

▶ Diska Inti Missierna

▶ Feature ta’ Ġesù jgħallem lill-
Appostli jitolbu

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet - paġni 
50-53
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IS-SAMARITAN IT-TAJJEB
Il-katekist jgħid:

“Ġesù lilna wkoll għallimna b’mod sabiħ fuq Alla.” 

L-ISTORJA
Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti: 

 » Ġieli kont ma tiflaħx?
 » Kif tħossok?
 » Min jiġi jgħinek is-soltu?
 » Ġieli waqajt meta kont barra?
 » Naħseb li weġġajt dakinhar
 » Ġieli għenek xi ħadd li ma tafux?

Il-katekist jispjega:
“Ġesù jieħu gost b’dawn in-nies li jgħinu lil nies 
oħra. Meta aħna ngħinu nkunu qegħdin nagħtu 
ħafna pjaċir lil Ġesù, għax Ġesù jrid jarana paċi 
kollha flimkien.

Darba Ġesù qalilna storja fuq xi ħadd li għen 
lil xi ħadd li weġġa’, biex jgħallimna biha. Ġesù 
tgħidx kemm kien jieħu gost jgħallem lin-nies 
bi stejjer b’tagħlima. Dawn l-istejjer b’tagħlima 
jissejħu Parabboli. In-nies kienu jogħġbuhom 
ħafna dawn l-istejjer għax kienu jifhmu dak li 
qed jgħallimhom Ġesù u jibqgħu jiftakruhom. 

Biex tirrakuntalna din l-istorja ta’ dan ix-xi ħadd 
li għen lil xi ħadd li weġġa’ stedint lill-ħabiba 
tagħna Clooper l-ħmara. Ejjew nilqgħuha.”

CLOOPER
Clooper titkellem mal-parteċipanti:
“Ħello ħbieb tiegħi. Erġajt ġejt narakom! Kemm 
nieħu gost niġi narakom jiena. Intom tieħdu gost 
tarawni?”

Tħalli lill-parteċipanti jwieġbu u wara tkompli: 

“Illum ġejt biex ngħidilkom storja sabiħa li qal Ġesù. 

Darba kien hemm wieħed raġel Lhudi li ried 
imur minn Ġerusalemm għal Ġeriko. Tiftakru 
x’għedtilkom l-aħħar darba fuq min ried imur 
minn post għall-ieħor? 

Ma kienx  hemm ajruplani jew karozzi. Riedu jużaw 
lilna l-ħmir biex jivvjaġġaw. Inkella riedu jmorru 
bil-mixi! U t-toroq tinsewx li ma kellomx tarmak! 

Kienu mħarbtin ħafna. Dan ir-raġel kien għaddej 
minn triq li ma tantx kienu jgħaddu minnha nies. Kif 

kien għaddej, qabżu fuqu xi ħallelin. Dawn ħadulu 
l-flus kollha li kellu, qattgħulu l-ħwejjeġ ta’ fuqu u 
tgħidx kemm sawtuh. Imbagħad il-ħallelin ħallewh 
hemm nofsu mejjet daqs kemm ħariġlu demm. 

Inzerta kien għaddej qassis minn dik it-triq. Kif 
rah ħa qatgħa. Tafu x’għamel? Għadda minn 
mal-ġenb tat-triq u baqa’ sejjer. Beża’ li jaqbżu 
fuqu wkoll, il-ħallelin. Ried imur fis-sinagoga 
biex jitlob u ma setax jiċċappas bid-demm. 
Inkella ma setax jidħol biex jitlob qabel jinħasel.

Imbagħad, kien għaddej levita minn dik it-
triq. Kif rah, ukoll, tgħidx x’qatgħa ħa. Tafu 
x’għamel dan? Għadda minn mal-ġenb tat-triq u 
baqa’ sejjer. Beża’ li l-ħallelin jaqbżu fuqu wkoll. 
Ried imur fis-sinagoga biex jgħin lill-qassis u 
ma setax jiċċappas bid-demm. Inkella ma setax 
jidħol biex jgħinu qabel jinħasel.

Imma kien għaddej minn hemm wieħed 
Samaritan. Issa dak iż-żmien is-Samaritani 
ma kinux ikellmuhom lin-nies Lhud. Kif dan 
is-Samaritan wasal ħdejh, niżel minn fuq il-
ħmara tiegħu, rah u tħassru. Ir-raġel Samaritan 
resaq lejh, u beda jimsaħlu d-demm minn mal-
feriti li kellu. Rabatlu l-feriti b’xi biċċiet li kellu. 
Imbagħad, refgħu u poġġieh fuq il-ħmara tiegħu. 
Wasslu f’lukanda u ħa ħsiebu. L-għada dan ir-
raġel Samaritan ħareġ biċċtejn flus, tahom lil tal-
lukanda u qallu, “Ħu ħsiebu lil dan ir-raġel Lhudi. 
Jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, nagħtihielek jien meta 
nerġa’ ngħaddi minn hawn.” 

Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti:

“Min dawn it-tlitt irġiel min għamel tajjeb?”
Iħalli lill-parteċipanti jwieġbu.

Imbagħad jgħid :

“Dak ir-raġel Samaritan għamel tajjeb għax 
għen lil min kellu bżonn. Aħna bħalu rridu 
nagħmlu. Irridu ngħinu lil min hu fil-bżonn.
Għoġbitkom din l-istorja? Kemm kien jaf 
jgħallem hux Ġesù?! Ħa nħallikom. Ibqgħu 
dejjem ħbieb ta’ Ġesù.”

Filwaqt li Clooper il-ħmara tkun qed tgħid 
l-istorja, il-katekist iwaħħal l-istampi ta’ din il-
parabbola permezz tal-flannel graph. 
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ŻAKKEW
Il-katekist jgħin lill-parteċipanti jimmaġinaw ftit b’dawn il-mistoqsijiet:

Kieku jiġi xi ħadd għall-ikel id-dar tiegħek bla ma 
ħadd ikun jaf bih: 

 » X’atmosfera ikun hemm fid-dar tiegħek?
 » Min taħseb li jibda jippanikkja l-iktar?
 » Kif taħseb li ħa tlestu l-ikel ta’ malajr?
 » Inti x’taħseb li tagħmel f’din is-

sitwazzjoni?

Il-katekist ikompli jistaqsi:
 » Ġieli ġejt mistieden minn xi ħadd għall-

ikel?
 » Kif tħossok ? 
 » Kieku inti, tmur għand xi ħadd meta ma 

tkunx mistieden?

Il-katekist ikompli jispjega :

“Ġesù darba qabad u stieden ruħu b’idejh biex 
imur għall-ikla għand wieħed li n-nies ma kinux 
ħbieb tiegħu. Ejja ħa naraw meta!”

Il-katekist jaqra s-silta mill-Bibbja għat-Tfal.

Il-katekist joħloq ambjent ta’ diskussjoni b’dawn 
il-mistoqsijiet:

 » X’taħseb li bdew jgħidu n-nies fuq 
Żakkew meta kien fuq is-siġra?

 » Kif taħseb li ħassu Żakkew meta Ġesù 
għajjatlu b’ismu?

 » Taħseb li fl-aħħar tal-istorja Żakkew sar 
ħabib ta’ Ġesù?

Il-katekist jerġa’ jaqra s-silta ta’ Żakkew. Din id-
darba tinqara mill-parteċipanti. Kull parteċipant 
jaqra sentenza. Jekk ikollu grupp kbir, jista’ 
jkollu grupp jaqra l-istess sentenza flimkien.

 » Ġesù daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq.
 » Mela jkun hemm raġel, jismu Żakkew.

 » Żakkew kien wieħed mill-kapijiet tal-
pubblikani.

 » Żakkew kien jiġbor it-taxxi (flus) biex 
jagħtihom lis-Suldati Rumani.

 » Żakkew kien raġel għani ħafna. 
 » Żakkew kellu xewqa li jara min kien Ġesù.
 » Imma Żakkew kien raġel qasir.
 » Għalhekk ma setax jarah minħabba 

l-ħafna nies li kien hemm.
 » Għalhekk mar jiġri ‘l quddiem u tela’ ma’ 

siġra tat-tin.
 » Ġesù kien jgħaddi minn ħdejn dik is-siġra.
 » Kif Ġesù wasal quddiem is-siġra waqaf u 

ħares ‘il fuq.
 » Ġesù qal lil Żakkew: “Żakkew, isa, inżel 

minn hemm, għax illum ġej għandek.”
 » Żakkew tgħidx kemm feraħ.
 » Żakkew niżel jiġri  minn fuq is-siġra.
 » Żakkew ma qagħadx jitlef żmien u ħadu 

d-dar tiegħu.
 » In-nies, meta rawh, ilkoll bdew igergru.
 » In-nies bdew jgħidu li Ġesù kien sejjer 

jiekol għand raġel ħażin.
 » In-nies ma kinux ħbieb ta’ Żakkew.
 » Dan għaliex Żakkew kien joqgħod 

jiġbrilhom it-taxxi. 
 » Ġesù ried jgħallem lin-nies li kulħadd 

jista’ jsir ħabib ta’ Alla.
 » Waqt  l-ikla, Żakkew qam bilwieqfa u 

kellem lil Ġesù.
 » Qallu:  “Ġesù, se nagħti nofs il-flus tiegħi 

lill-foqra.”
 » Kompla jgħid Żakkew: “Jekk sraqt lil xi 

ħadd, ħa nagħtih lura dak li sraqtu għal 
erba’ darbiet.”

 » Tgħidx kemm feraħ Ġesù għal dan il-
kliem! 
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L-Attività

STATWA ŻGĦIRA TA’ ĠESÙ
 » Il-katekist jipprintja l-forom biex jgħin 

lill-parteċipanti jagħmlu din l-istatwa 
(ara Riżorsi).

 » Il-parteċipanti jiġu mistiedna jpinġu 
l-forma. 

 » Il-parteċipanti jaqtgħu, bl-għajnuna ta’ 
xi ħadd kbir, il-forom li jkunu għadhom 
kemm pinġew.

 » Iwaħħlu l-forma rettanglu ma’ roll tat-
toilet paper.

 » Iwaħħlu r-ras u l-idejn.
 » Iwaħħlu s-saqajn mal-qiegħ tar-roll.
 » Jilwu s-saqajn ‘il barra biex jiġu iktar 

reali.
 » Fl-aħħar iwaħħlu n-nagħġa bejn idejn 

Ġesù jew ħdejn saqajn Ġesù.

PINĠI LIL ŻAKKEW
Il-katekist jistieden lill-parteċipanti jpinġu 
lil Żakkew fuq is-siġra li hemm fil-Ktieb tal-
Attivitajiet f’paġna 50. Imbagħad jagħtu l-kulur 
lill-istampa.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
 » Il-parteċipanti jpinġu lil Żakkew fuq 

is-siġra li hemm f’paġna 50  kif hemm 
indikat fis-sezzjoni tal-Attività. 

 » Il-parteċipanti jpinġu l-istampa tas-
Samaritan it-Tajjeb li hemm f’paġna 51.

L-GĦELUQ
 » Bħala għeluq għal din il-laqgħa, il-

katekist jistieden lill-parteċipanti jgħidu 
grazzi lil Ġesù talli għallimna fuq Alla 
b’mod sabiħ. Jistieden lill-parteċipanti 
biex flimkien jgħidu Grazzi lil Ġesù u 
jċapċpulu.

 » Tindaqq id-diska Kmandament Ġdid. Il-
parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-
diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet paġna 50.

B. It-Tieni Laqgħa

Ġesù Jgħallimna Nitolbu Bħalu

L-GĦAN
In-nies kienu jitpaxxew jisimgħuh. Il-mod li bih 
kien jgħallem Ġesù kulħadd kien jifhmu. Ġesù 
kien jgħid stejjer b’tagħlima li jifhmuhom in-
nies. Anke kien għallimna kif nitolbu bħalu.

IT-TALBA
Il-katekist jista’ jibda l-laqgħa tallum b’din it-
talba: “Ġesù nixtiequ ngħidulek kemm aħna 
kuntenti li qed nitgħallmu fuqek. Qed nieħdu 
gost nitgħallmu stejjer li kont tgħallem inti. 
Kemm kont tgħallem sabiħ!”

L-INTRODUZZJONI 
Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti: 
“Immaġina li ma tistax titkellem! Lanqas kelma 
waħda ma’ tista’ tgħid! 
Kieku kif tħossok?”

Iħalli lill-parteċipanti jwieġbu.
Hu jkompli:
“Bl-għajnuna t’Alla kollha nistgħu nitkellmu (jekk 
ikun hekk).  Kollha ngħidu żgur iktar minn  kelma 
jew tnejn kuljum!

 » Illum tkellimt ma’ xi ħadd?
 » X’għidtlu sabiħ?

Aħna lkoll inħossu l-bżonn li nitkellmu ma’ 
dawk li aħna nħobbu. Dan nagħmluh bil-qalb u 
jagħmilna iktar kuntenti.”
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Il-Kontenut

NITOLBU BĦAL ĠESÙ
ĠESÙ KIEN JITLOB
Il-katekist ikompli jispjega:
“Ġesù wkoll kien jitkellem mal-ġenituri tiegħu, 
Santa Marija u San Ġużepp. Kien jieħu gost 
jitkellem ukoll ma’ Alla l-Missier. Ġesù kien ifittex 
li lil Alla jobdih f’kollox. Ġesù kien ċert li Alla riedlu 
l-ġid bħalma papà tajjeb irid il-ġid lit-tfal tiegħu. 
Ġesù kien iħobb jaħseb f’Alla u jitkellem miegħu 
matul il-ġurnata. Fil-Bibbja nsibu ħafna stejjer fejn 
naraw lil Ġesu jitkellem ma’ Alla. 

Ejja ħa nsemmu xi ftit minn dawn l-istejjer:
 » Qabel għażel lit-tnax-il appostlu
 » Meta kien imur fis-sinagoga
 » Meta kien ikun jgħallem lin-nies
 » Meta kien ikun mal-appostli
 » Qabel kull miraklu
 » Matul il-ġurnata
 » Filgħaxija Ġesù ġieli kien imur waħdu fuq xi 

għolja 
 » Qabel ma qajjem lill-ħabib tiegħu Lażżru 

mill-mewt
 » Qabel ma kien sejjer ibati.

Il-katekist jista’ jsemmi eżempji oħra mill-Bibbja ta’ 
Ġesù jitlob. Juri l-istampi ta’ dawn l-istejjer meta 
jkun qed isemmihom mal-parteċipanti.

ĠESÙ JGĦALLIMNA NITOLBU
Il-katekist ikompli:
“L-appostli tgħidx kemm-il darba kienu rawh jitlob. 
Kienu jieħdu gost jarawh jitlob! Darba Filippu talab 
lil Ġesù biex jgħallimhom jitolbu bħalu. U Ġesù veru 
għallimhom jitolbu! Ejja ħa naraw l-istorja.”
Il-katekist jaqra s-silta mill-Bibbja għat-tfal.

Wara li tinqara s-silta, jintwera feature  ta’ din l-istorja 
jismu ‘Jesus teaches the apostles’. Il-parteċipanti 
jkunu jistgħu jsegwu aħjar il-feature għax ikunu ġa 
semgħu l-istorja tinqara qabel mill-katekist. 

DISKUSSJONI
Il-katekist joħloq diskussjoni bl-għajnuna ta’ 
dawn il-mistoqsijiet:

 » X’għoġbok l-iktar minn din l-istorja?
 » Togħġbok din it-talba li għallimna Ġesù stess?
 » Ġieli tgħidha matul il-ġurnata?

IT-TALB
Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti: ‘X’inkunu 
qegħdin nagħmlu meta nitolbu?’
Iħalli lill-parteċipanti jwieġbu.
Hu jkompli: “Meta aħna nitolbu nkunu qegħdin 
nitkellmu ma’ Alla.”
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L-Attività

ĠESÙ JITLOB
 » Il-parteċipanti jingħataw karta żgħira 

bajda. 
 » Il-parteċipanti jpinġu lil Ġesu’ qed jitlob.
 » Il-katekist jistieden lill-parteċipanti biex 

iwaħħlu l-istampa fil-Ktieb tal-Attivitajiet 
f’paġna 52. 

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
 » Il-parteċipanti jridu jpinġu lil Ġesu’ qed 

jitlob u jwaħħluha f’paġna 52 kif hemm 
indikat fis-sezzjoni tal-Attività.

 » Il-parteċipanti jridu jwieġbu l-mistoqsija 
li hemm f’paġna 53.

L-GĦELUQ
IL-MISSIERNA
Bħala talba tal-għeluq ħa nitolbu bil-Missierna:

 » Il-parteċipanti jiffurmaw ċirku u jaqbdu 
jdejn xulxin. 

 » Il-katekist jgħid lill-parteċipanti li aħna 
qegħdin magħqudin bħala familja waħda 
għax aħna lkoll ulied Alla. Għalhekk ilkoll 
aħwa ta’ xulxin. 

 » Flimkien, il-katekist u l-parteċipanti jgħidu 
t-talba sabiħa tal-Missierna. 

 » Wara li jkunu talbu flimkien, ikun imiss, issa, 
li jkantawha flimkien. Għalhekk flimkien 
ikantaw Inti Missierna. Il-parteċipanti 
jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska mill-ktieb 
tal-attivitajiet paġna 52.
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3.4 Ġesù u l-Mirakli

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Ġesù għandu qawwa speċjali li jagħmel il-mirakli biex 
jgħin lin-nies li jiltaqa’ magħhom. Ġesù ma kienx jagħmel 
il-mirakli biex ikun eroj jew xi personaġġ famuż. Kien 
jagħmel il-mirakli biex jgħin lin-nies f’dak li jkollhom 
bżonn. Il-parteċipanti jiltaqgħu ma’ xi mirakli: il-qawmien 
tat-tifla ta’ Ġajru, it-tieġ ta’ Kana, meta Ġesù fejjaq 
l-għama ta’ Ġeriko, meta fejjaq l-għaxar imġiddmin, 
meta sikket it-tempesta (f’unità 4), meta għamel il-
miraklu tal-ħames ħobżiet u ż-żewġ ħutiet (f’unità 5).

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se 
jikkonċentraw l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- Li Ġesù għandu qawwa speċjali li jagħmel il-
mirakli biex jgħin lin-nies li jiltaqa’ magħhom.

- Li Ġesù ma kienx jagħmel il-mirakli biex ikun xi 
personaġġ famuż. Kien jagħmel il-mirakli biex 
jgħin lin-nies f’dak li jkollhom bżonn.

- Il-parteċipanti jiltaqgħu ma’ xi mirakli: il-qawmien 
tat-tifla ta’ Ġajru, it-tieġ ta’ Kana, meta Ġesù 
fejjaq l-għama ta’ Ġeriko, meta fejjaq l-għaxar 
imġiddmin, meta sikket it-tempesta (f’unità 4), 
meta għamel il-miraklu tal-ħames ħobżiet u 
ż-żewġ ħutiet (f’unità 5).

“Poplu ta’ Iżrael, isimgħu dan li se ngħidilkom, Ġesù ta’ Nażaret 
kien bniedem li Alla takom prova tiegħu permezz tal-mirakli u 
l-għeġubijiet u s-sinjali li għamel bih fostkom, kif intom stess tafu. 
Lil dan Ġesù, Alla telaqhulkom f ’idejkom skont l-għerf u l-pjan li 
fassal minn qabel, u intom neħħejtuh billi sallabtuh permezz ta’ nies 
ħżiena; imma Alla qajmu mill-imwiet billi ħall l-irbit tal-mewt, 
għaliex ma setax ikun li l-mewt iżżommu taħt is-setgħa tagħha.”

Atti 2, 22
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Il-MESSAĠĠ
Ġesù għandu qawwa speċjali li jagħmel il-
mirakli biex jgħin lin-nies li jiltaqa’ magħhom. 
Il-katekist jispjega lill-parteċipanti li miraklu 
huwa meta xi ħadd jagħmel xi ħaġa impossibli, 
jagħmel xi ħaġa vera kbira li s-soltu qatt ma 
ssir. Ġesù ma kienx jagħmel il-mirakli biex ikun 
eroj jew biex kulħadd ikun jaf bih u joqgħod 
iċapċaplu. Kien jagħmel il-mirakli biex jgħin lin-
nies f’dak li jkollhom bżonn.

Ġesù jsieħeb ma’ kliemu għadd kbir ta’ ‘mirakli, 
għeġubijiet u sinjali’ (Atti 2, 22), li juru li 
s-Saltna t’Alla tinsab fih. Il-mirakli huma xhieda 
li hu l-Messija mħabbar.

Il-mirakli li għamel Ġesù huma xhieda li 
l-Missier bagħtu; ‘dawn l-istess għemejjel li 
jien qiegħed nagħmel, jixhdu għalija li kien il-
Missier li bagħatni’ (Ġw 5,36). Dawn il-mirakli 
jistiednu wkoll għat-twemmin fih ‘jekk ma 
temmnux lili lanqas temmnu l-għemejjel biex 
tkunu tafu u tagħrfu li l-Misssier huwa fija u 
jien fil-Missier’ (Ġw10, 38). 

Lil dawk li jersqu lejh bil-fidi hu jagħtihom dak 
li jitolbuh: ‘”Mur”, qallu Ġesù, “Il-fidi tiegħek 

fejqitek” (Mk10, 52). Imbagħad il-mirakli jsaħħu 
l-fidi f’Ġesù u jixhdu li hu Bin Alla. Il-mirakli ma 
kellhomx jissodisfaw il-kurżità tan-nies u lanqas 
ix-xewqat tagħhom għall-ħwejjeġ maġiċi. Minkejja 
l-mirakli tassew ċari tiegħu, Ġesù ġie mwarrab 
minn xi wħud, anzi xlewh li kien jinqeda bix-
xjaten.

Huwa u jeħles xi nies mid-deni tad-dinja bħalma 
huma l-ġuħ, l-inġustizzja, il-mard u l-mewt, Ġesù 
kien jagħmel sinjali messjaniċi: iżda hu ma ġiex 
biex ineħħi d-deni kollu li hawn fuq l-art, imma 
biex jeħles lill-bniedem mill-jasar l-aktar kiefer, 
dak tad-dnub, li jxekkel il-vokazzjoni tagħhom ta’ 
wlied Alla u li hu l-bidu tas-suriet kollha tal-jasar 
tal-bniedem.

Il-miġja tas-Saltna ta’ Alla hi l-qerda tas-Saltna 
tax-xitan; ‘Jekk jien qiegħed inkeċċi x-xjaten bl-
Ispirtu ta’ Alla, dan ifisser li waslitilkom is-Saltna 
ta’ Alla.’ L-eżorċiżmi ta’ Ġesù kienu jeħilsu lill-
bnedmin mis-setgħa tax-xitan kif ukoll jantiċipaw 
ir-rebħa kbira ta’ Ġesù fuq ‘il-prinċep tad-dinja’. 
Hu bis-salib ta’ Kristu li s-Saltna ta’ Alla titwaqqaf 
darba għal dejjem: Alla saltan “minn fuq l-għuda 
tas-salib” (Vexilla Regis).

San Girgor ta’ Nissa, Oratio catechetica, 15: pg 45, 48B

Marida, in-natura tagħna kienet titlob fejqan; imwaqqgħa, kienet titlob li 
tintrefa’; mejta, kienet titlob li jingħatalha l-qawmien mill-imwiet. Tlifna 
l-ġid li kellna, issa jeħtieġ li nerġgħu niksbuh. Magħluqin fid-dlamijiet, 
jeħtieġ li joħorġuna għad-dawl; marbutin bil-ktajjen, nistennew feddej; 
fil-ħabs, nistennew l-għajnuna; lsiera, nistennew min jeħlisna. Dawn ir-
raġunijiet kollha, tgħid kienu neqsin minn xi importanza? Ma kellhomx 
iqanqlu ‘l Alla biex jiċċekken san-natura tagħna l-bnedmin biex iżurna, 
la darba l-bnedmin kienu f ’qagħda hekk miżera u hekk ħażina?

REFERENZI
Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 547-550

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
Mulej Ġesù, kollox fil-ħajja tiegħek hu sinjal tal-misteru tiegħek. Permezz tal-ġesti, 
tal-mirakli u tal-kliem tiegħek urejt li fik hemm il-milja sħiħa tad-divinità. Hekk 
l-umanità dehret bħala sinjal tad-divinità tiegħek u tas-salvazzjoni tiegħek. Agħmel 
li aħna ngħixu dejjem magħqudin miegħek biex b’hekk ikun jistħoqqilna li jkollna 
sehem mid-divinità tiegħek u mill-missjoni tiegħek tas-salvazzjoni. Ammen.
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A. L-Ewwel Laqgħa

Ġesù għandu Qawwa Speċjali

L-GĦAN
Ġesù għandu qawwa speċjali li jagħmel il-mirakli 
biex jgħin lin-nies li jiltaqa’ magħhom. Ġesù ma kienx 
jagħmel il-mirakli biex ikun famuż. Kien jagħmel il-
mirakli biex jgħin lin-nies f’dak li kellhom bżonn. Il-
parteċipanti jiltaqgħu mal-miraklu tat-tieġ ta’ Kana u 
ta’ Ġesù jfejjaq lill-għama ta’ Ġeriko.

IT-TALBA
Il-katekist jibda l-laqgħa tallum billi jitlob flimkien mal-
parteċipanti: “Ġesù, grazzi talli ħlaqtni u tieħu ħsiebi. Grazzi 
talli tajtni n-nies biex jieħdu ħsiebi. Kun dejjem magħhom!”

L-INTRODUZZJONI (IL-GAZZETTA)
Il-katekist jaqbad gazzetta f’idejh (joqgħod attent li ma 
jużax gazzetta politika).
Jistaqsi lill-parteċipanti: 

 » X’insibu fil-gazzetta? Insibu ħafna aħbarijiet.
 » X’tip ta’ aħbarijiet insibu? Meta ssir xi ħabta, 

meta jweġġa’ xi ħadd, aħbarijiet jekk jintilef xi 
ħadd, meta jiġi arrestat xi ħadd, aħbarijiet fuq 
x’qed jiġri barra minn Malta, jekk xi ħadd irid 
ibigħ xi ħaġa, aħbariiet sportivi.

 » Ġieli ltqajtu ma’ xi aħbar fuq Ġesù? Aħbarijiet 
fuq x’għamel Ġesù ma nsibux fil-gazzetta!

 » Mela allura ma nsibux stejjer fuq il-mirakli li 
għamel Ġesù.

Ġesù għamel ħafna mirakli biex jgħin lin-nies. Dawn il-
mirkali hemm bżonn li nkunu nafuhom!

Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Gazzetta

▶ Invit ta’ tieġ

▶ Puppet ta’ Snowy l-qattusa

▶ Powerpoint: Il-qattusa fit-tieġ 
ta’ Kana

▶ Powerpoint: L-għama ta’ Ġeriko

▶ Biċċiet tad-drapp għal mal-
għajnejn

▶ Diska Jesus loves me mic-Cd 
ta’ Cedarmont Kids - Sunday 
School Songs

▶ Bibbja għat-tfal

▶ Powerpoint: It-tifla ta’ Ġajru

▶ Powerpoint: Il-fejqan tal-għaxar 
imgiddmin

▶ Stampi tal-miraklu tat-tifla ta’ Ġajru

▶ Stampi tal-miraklu tal-għaxar 
imġiddmin

▶ Karti għal kulħadd: Il-ktieb 
tiegħi fuq Ġesù (ara Riżorsi)

▶ Diska Down in my heart  mic-
Cd ta’ Cedarmont Kids – Sunday 
School Songs

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet - paġni 54-57
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Il-Kontenut

IT-TIEĠ TA’ KANA
Il-katekist jispjega:

“Ġesù għandu qawwa speċjali li jagħmel il-
mirakli biex jgħin lin-nies.” 

INVIT TAT-TIEĠ
Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti:

 » Ġieli ġejt mistieden biex tmur xi tieġ?
 » Xi jkun hemm f’tieġ?
 » Ħadt pjaċir?

Il-katekist ikellem lill-parteċipanti: “Illum ħa 
nerġgħu niltaqgħu ma’ Snowy l-qattusa. Snowy 
riedet tiġi biex tiltaqa’ magħkom għax qaltli li 
trid tirrakkontalkom l-ewwel miraklu li għamel 
Ġesù għax hi kienet hemm.”

Il-katekist jistieden lil Snowy l-qattusa tidħol magħhom.

Snowy: Hello! Kif intom? Jiena ninsab tajba. Tafu 
li jiena kont preżenti għall-ewwel miraklu li għamel 
Ġesù! Intom żgur ma kontux hemm! Ġibtilkom film 
qasir fuq dak li rajt u għaddejt dakinhar. 

Il-katekist juri l-powerpoint: Il-qattusa fit-tieġ ta’ Kana.

Snowy: Kemm ħadt gost dakinhar f’dak it-
tieġ f’Kana! Irnexxieli nara lil Ġesù għall-ewwel 
darba u dakinhar irnexxieli narah jagħmel 
miraklu! Ġesù biddel l-ilma f’inbid biex jgħin lil 
dawk l-għarejjes ħalli ma tisfrattalhomx il-festa 

tat-tieġ tagħhom. Kemm iħobbhom Ġesù! Ħa 
nħallikom! Saħħa.

L-GĦAMA TA’ ĠERIKO
SIB IT-TRIQ
Il-katekist jistieden tnejn mill-parteċipanti jmorru ħdejh. 

Jorbtilhom biċċa drapp ma’ għajnejhom. 
Jgħidilhom biex b’għajnejhom mogħttijin joħorġu 
barra mill-kamra.

Filwaqt li dawn il-parteċipanti qed jipprovaw iwettqu 
din il-biċċa xogħol tqila, il-katekist irid joqgħod 
attent biex ħadd minnhom ma jweġġa’. Kif ilestu, 
il-katekist jistieden lil dawn il-parteċipanti jitkellmu 
fuq kif ħassewhom biex jagħmlu din il-biċċa xogħol.

Wara jgħidilhom: 
“Dak li għaddejtu minnu waqt din il-logħba, hemm 
min ikollu jgħaddi l-ħin kollu minnu. Dan għaliex ma 
jarax. Bniedem li ma jarax, insejħulu għama.
Ġesù darba kien qiegħed ġo post jismu Ġeriko. 
Hemmhekk iltaqa’ ma’ bniedem għami. Ġesù ltaqa’ 
miegħu u għenu. Ejjew ħa naraw x’għamillu Ġesù!”
Il-katekist jaqra s-silta mill-Bibbja tat-tfal.

Wara li tinqara s-silta, jintwera powerpoint b’din 
l-istorja.

L-Attività

FITTEX DAWN IL-KLIEM
Il-parteċipanti jkunu mistiedna jfittxu dawn it-
tmien kelmiet qalb dawn l-ittri kollha:
TIEĠ ĠESÙ MARIJA QADDEJJA
GĦARAJJES ILMA INBID ĠARAR SITTA
Din il-wordsearch tinsab f’paġna 55 fil-Ktieb tal-
Attivitajiet.

BIDDEL IL-FOROM F’ITTRI
Il-katekist jgħid;
“Jiena u nikteb din is-sentenza fuq dan il-
miraklu, tfixkilt u flok il-vokali pinġejt forom. 
Irranġahom skont kif indikat. Din l-attività 
qiegħda fil-Ktieb tal-Attivitajiet f’paġna 55.
Is-sentenza li trid tingħaqad hi: Ġesu’ mar 
Ġeriko. Hemm iltaqa’ ma’ wieħed għama. 
L-għama talab lil Ġesù biex ifejqu u Ġesù 
misslu għajnejh u beda jara.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
 » Il-parteċipanti jridu jaħdmu l-attività 

wordsearch li hemm f’paġna 55 kif hemm 
indikat fis-sezzjoni tal-Attività.

 » Il-parteċipanti jridu jaħdmu l-attività 
‘Biddel il-forom f’ittri’ li hemm f’paġna 55 
kif hemm indikat fis-sezzjoni tal-Attività.

L-GĦELUQ
Meta l-katekist jiġi biex jgħid it-talba tal-aħħar mal-
parteċipanti, jgħid: “Bħala talba tal-għeluq, illum 
nirringrazzjaw lil Alla talli aħna naraw. Nitolbuh 
ukoll għal dawk in-nies li ma jistgħux jaraw ħalli 
jagħtihom l-għajnuna li għandhom bżonn.”

Tindaqq id-diska: Jesus loves me. Il-parteċipanti 
jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska mill-Ktieb tal-
Attivitajiet paġna 54.
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B. It-Tieni Laqgħa

Ġesù jgħin lill-Oħrajn

L-GĦAN
Ġesù għandu qawwa speċjali li jagħmel il-mirakli 
biex jgħin lin-nies li jiltaqa’ magħhom. Ġesù ma kienx 
jagħmel il-mirakli biex ikun eroj jew famuż. Kien 
jagħmel il-mirakli biex jgħin lin-nies f’dak li jkollhom 
bżonn. Il-parteċipanti jiltaqgħu mal-miraklu tat-tifla ta’ 
Ġajru u l-miraklu tal-fejqan tal-għaxar imġiddmin. 

IT-TALBA
Il-katekist jitlob flimkien mal-parteċipanti:
“Ġesù, illum ħa nitolbuk għall-qassisin. Il-qassisin 
iwasslulna ħafna tagħlim fuqek. Għinhom, Ġesù, ħalli 
jkunu ta’ eżempju tajjeb u jagħmlu dejjem dak li trid inti 
minnhom.” 

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jgħin lill-parteċipanti jimmaġinaw billi jgħidilhom:

“Immaġina ftit li kieku inti qiegħed miexi l-Belt 
Valletta, u jiġu xi nies tat-televixin jistaqsuk xi 
mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija li jistaqsuk tkun: “Min 
hu Ġesù?” Inti xi tweġibhom?”

Il-katekist iħalli lill-parteċipanti jwieġbu. 

Jekk ikun hemm xi parteċipanti li jeħlu xi ftit biex 
jesprimu ruħhom, il-katekist jgħinhom ftit. Mir-risposti li 
l-parteċipanti jagħtu għal din il-mistoqsija, il-katekist ħa 
jagħraf aħjar x’idea għandhom il-parteċipanti ta’ Ġesù. 
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Il-Kontenut

ĠESÙ JAGĦMEL IL-MIRAKLI
Il-katekist ikompli:
“Kif semmejtu tajjeb intom, Ġesù għandu qawwa 
speċjali li jagħmel il-mirakli biex jgħin lin-nies 
li jiltaqa’ magħhom. Miraklu huwa meta xi ħadd 
jagħmel xi ħaġa impossibbli, jagħmel xi ħaġa 
vera kbira li s-soltu qatt ma ssir.

Ġesù ma kienx jagħmel il-mirakli biex ikun 
hero jew biex kulħadd ikun jaf bih u joqogħdu 
jċapċaplu. Kien jagħmel il-mirakli biex jgħin lin-
nies f’dak li jkollhom bżonn.

Tafu ssemmu xi mirakli li għamel Ġesù?”

Iħalli lill-parteċipanti jwieġbu. 
Kull miraklu li jissemma jiktbu fuq il-whiteboard. 

IT-TIFLA TA’ ĠAJRU
Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti: 
“Ġieli kont ma tiflaħx? X’jagħmlu l-mamà u l-papà u 
n-nanniet meta inti tkun ma tiflaħx? Illum ħa naraw 
papà li kellu t-tifla tiegħu ma tiflaħx u ma setgħetx 
tfiq. Ma kienx jaf x’ħa jaqbad jagħmel. Il-papà mar 
jiltaqa’ ma’ Ġesù biex jitolbu xi ħaġa speċjali! Ejjew 
ħa naraw x’kienet il-ħaġa li talab lil Ġesù dan il-
papà speċjali.”

Il-katekist jaqra l-istorja mill-Bibbja għat-tfal.
Jintwera powerpoint ta’ dan il-miraklu.

IL-FEJQAN TAL-GĦAXAR IMĠIDDMIN
Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti: 
“Intom ġieli ġġilidtu mal-ħbieb tagħkom? 
Ġieli kien hemm xi tfal li ma ridukomx ħdejhom?
Kif tħossok meta l-ħbieb tiegħek ma jkunux iridu 
joqogħdu miegħek?

Kif tħossok meta ħadd mill-ħbieb tiegħek ma 
jkunx irid ikellmek? X’jagħmlu l-mamà u l-papà u 
n-nanniet meta inti tkun ma tiflaħx?”

Il-katekist jgħid:
“Illum ħa naraw għaxart irġiel. Dawn kienu morda 
b’marda kerha ħafna. Kien jaqgħalhom ġisimhom 
biċċa biċċa sakemm imutu. Din il-marda nsejħulha 
‘ġdiem’. In-nies ta’ dak iż-żmien kienu jibżgħu 
minnhom dawn il-morda għax il-marda kienet 
tittieħed. Għalhekk kienu jitfgħuhom għalihom. 
Meta xi ħadd minn dawn il-morda jkun għaddej mit-
triq, kien idoqq qanpiena ħalli n-nies iwarrbu. Darba 
Ġesù ltaqa’ ma’ dan il-grupp  ta’ rġiel u talbuh xi 
ħaġa. Ejja ħalli naraw x’talbuh u x’għamlu wara.”

Il-katekist jaqra l-istorja mill-Bibbja tat-tfal.
Jintwera powerpoint ta’ dan il-miraklu. 
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L-Attività

REĊTA
Ikun wasal il-ħin biex il-parteċipanti jirrextaw 
waħda mill-istejjer li għamilna.

Biex kulħadd jieħu sehem, barra l-partijiet 
prinċipali, il-katekist idaħħal il-kumplament tal-
parteċipanti bħala folla li kienu mexjin wara Ġesù.

IL-KTIEB TIEGĦI FUQ ĠESÙ 
Il-katekist jagħmel kopja ta’ dan il-ktieb għall-
parteċipanti (ara Riżorsi)

Il-parteċipanti jkunu mistiedna jpinġu l-istampi fuq 
Ġesù. Bl-għajnuna tal-katekist, jaqtgħu l-istampi 
fuq Ġesù. Jirranġaw il-karti wara xulxin skont in-
numri tal-paġni. Iwaħħlu l-qoxra u jdaħħlu l-bqija 
tal-karti ġewwa.

 » Paġna 1 - It-twelid ta’ Ġesù
 » Paġna 2 - Ġesù tifel żgħir
 » Paġna 3 - Ġesù jitgħammed
 » Paġna 4 - Ġesù għalliem
 » Paġna 5 - Ġesù jitlob
 » Paġna 6 - Ġesù jmut għalina
 » Paġna 7 - Ġesù qam mill-mewt
 » Paġna 8  - Ġesù jħobbna

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jridu jagħtu l-kulur lill-istampa li 
hemm f’paġna 57.

L-GĦELUQ
 » Bħala għeluq għal din il-laqgħa, il-

katekist jistieden lill-parteċipanti juru 
kemm huma ferħanin b’Ġesù billi 
jgħidulu grazzi lil Alla talli tahom lil Ġesù.

 » Il-katekist jgħid: “La aħna ferħanin, b’dan 
il-ħabib tagħna Ġesù ejjew inkantaw 
flimkien Down in my heart.”

 » Il-katekist flimkien mal-parteċipanti 
jkantaw, Down in my heart. Il-parteċipanti 
jistgħu isegwu l-kliem tad-diska mill-Ktieb 
tal-Attivitajiet, paġna 56.
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3.5 Ngħin u Nferraħ

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Aħna għandna ħabib speċjali. Dan huwa Ġesù. Ġesù hu 
l-ħabib tagħna lkoll. Ġesù huwa l-ħabib tat-tfal kollha. Huwa 
l-ħabib anke tat-tfal li għandhom xi bżonnijiet aktar minna. 
Ġesù jridna ngħinu lill-oħrajn. 

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se jikkonċentraw 
l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- Aħna għandna ħabib speċjali. Dan huwa Ġesù. Ġesù 
hu l-ħabib tagħna lkoll. 

- Ġesù huwa l-ħabib tat-tfal kollha. Huwa l-ħabib anke 
tat-tfal li għandhom xi bżonnijiet differenti minn 
tagħna. 

- Ġesù jridna ngħinu lill-oħrajn. 

“Imbagħad is-Sultan jgħid lil dawk ta’ fuq il-lemin tiegħu, ‘Ejjew, imberkin 
minn Missieri, ħudu b’wirt tagħkom is-Saltna li tħejjiet għalikom sa mill-
ħolqien tad-dinja.  Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għatx u 
sqejtuni, kont barrani u lqajtuni,  kont għeri u libbistuni, kont marid 
u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni.’ Imbagħad iweġbuh il-
ġusti, ‘Mulej’, jgħidulu, ‘Meta rajniek bil-ġuħ u tmajniek, jew bil-għatx 
u sqejniek?Meta rajniek barrani u lqajniek, jew għeri u libbisniek? Meta 
rajniek marid jew fil-ħabs u ġejna nżuruk?’  U s-Sultan iweġibhom u jgħid, 
‘Tassew, ngħidilkom, kulma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn 
ħuti, għamiltuh miegħi.’”

Mt 25: 35-40
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Piju XII, l-Enċiklika Summi Pontificatus

Il-MESSAĠĠ
Din iċ-ċelebrazzjoni trid twassal il-messaġġ 
li Ġesù mhux biss l-akbar ħabib tagħna imma 
huwa wkoll l-akbar ħabib ta’ kulħadd. Ix-xogħol 
li bagħtu jagħmel il-Missier, jiġifieri li jsalva 
l-bnedmin, ma kienx biss għal ftit nies imma 
kien għall-bnedmin tad-dinja kollha.

Il-katekist irid jagħmel enfasi għal ħafna drabi 
li l-parteċipant mhux waħdu fid-dinja. Madwaru 
hemm tfal oħra, nies oħra li Ġesù qed isejjaħlu 
biex iħobb. In-natura tat-tfal, bħan-natura 
tal-bnedmin l-oħra għandha t-tendenza li 
jġagħalhom jaħsbu li huma ċ-ċentru tad-dinja, 
li jekk qegħdin tajjeb huma qiegħed tajjeb 
kulħadd. Il-katekist irid iwassal il-messaġġ 
li kull bniedem għandu d-drittijiet tiegħu li 
tahomlu Alla u kulħadd huwa responsabbli li 
d-drittijiet ta’ kull bniedem jiġu mħarsa.

Skont dak li għallimna Ġesù, li tħobb u tirrispetta 
lil kull bniedem tfisser li tqis lill-ieħor bħala ‘int 
innifsek ieħor u dak li trid li ħaddieħor jagħmel 
lilek tagħmlu int lil ħaddieħor u dak li ma tridx 
għalik innifsek ma tagħmlux lilu.’

Il-parteċipanti huma u jikbru jibdew jindunaw 
ukoll li l-bnedmin mhumiex kollha l-istess. Jeżistu 
d-differenzi: fil-kulur tal-ġilda, fil-kulturi, fil-
gosti. Jeżistu wkoll differenzi fil-bżonnijiet li kull 
bniedem għandu. Xi wħud għandhom bżonnijiet 
bil-wisq akbar minn ta’ oħrajn. Id-differenzi bejn 
il-bnedmin ġejjin mill-pjan ta’ Alla li jrid li aħna 
nkunu neħtieġu lil xulxin. Dawn id-differenzi 
għandhom iqanqlu l-imħabba.

 L-imħabba u s-solidarjetà jitħaddmu fil-qsim tal-
ġid kemm materjali kif ukoll spiritwali.

“Żball li llum imxerred ħafna hu l-fatt li l-bnedmin qed jinsew li għandhom 
jgħinu u jħobbu lil xulxin kemm għax għandhom l-istess bidu wieħed u 
l-istess natura waħda mogħnija bir-raġuni huma ta’ liema poplu u razza 
huma, u kemm għax dan jitlob is-sagrifiċċju tal-fidwa li Kristu Ġesù offra lill-
Missier ta’ dejjem fuq is-salib ħa jpatti għall-ħtijiet tal-bnedmin.”

REFERENZI
Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 1928-1948

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
Mulej Ġesù, int għallimtna li għandna nqisu lil għajrna bħalna 
nfusna, imma aħna nafu li ġo fina jeżistu tendenzi oħra 
bħalma huma dik tal-biża’, tal-preġudizzji, tas-suppervja u 
l-egoiżmu li jfixkluna milli ngħixu tassew ta’ aħwa. Agħtina 
l-għajnuna tiegħek biex negħlbu dawn il-forom ta’ mġiba 
ħażina permezz tal-imħabba li twassalna biex naraw f’kull 
bniedem ‘proxxmu’, u nqisuh bħala ħuna. Ammen.



96

A. L-Ewwel Laqgħa

Nippreparaw
għaċ-Ċelebrazzjoni

F’din il-laqgħa, il-katekist jistieden lill-
parteċipanti jagħmlu kartolina għat-tfal ta’ xi 
Dar tat-Tfal partikolari. Dan isir billi jagħti karta 
vojta A4 lill-parteċipanti. Il-parteċipanti jpinġu 
stampa huma li jridu fuq quddiem tal-kartolina. 
Hekk tkun verament kartolina magħmlulha mill-
parteċipanti għat-tfal tad-Dar.

Jiftiehem ma’ min imexxi d-Dar biex it-tfal ilestu 
kartolina għall-parteċipanti li qabel kollox huma 
tfal ukoll. 

Tkun xi ħaġa sabiħa li fil-kartolina l-parteċipanti 
jiktbu isem xulxin. Dan jista’ jsir bi ftehim bejn 
min imexxi d-Dar u l-katekist. 

Illum, il-katekist għandu jara li l-parteċipanti 
jitgħallmu l-kanzuntetti li ħa jiġu wżati fiċ-
ċelebrazzjoni nnifisha. 

Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Il-kartolina li ser jaħdmu 
l-parteċipanti

▶ Il-kartolina li ser jaħdmu t-tfal 
li jgħixu barra d-dar tagħhom 
jew djar tat-tfal ’il bogħod mill-
ġenituri. 

▶ L-affarijiet li ser jiġbru 
l-parteċipanti għal dawn it-tfal

▶ Il-kant Qiegħed hawn fuq 
(Riżorsi Mużika)

▶ Il-kant Ħabibi Ġesù

▶ Il-kant Faħħru lill-Mulej 
(Riżorsi Mużika)

▶ Il-kant Inti Missierna

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet - paġni 
58-59.
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B. It-Tieni Laqgħa

Niċċelebraw

IĊ-ĊELEBRAZZJONI
Il-katekist jiftaħ iċ-Ċelebrazzjoni billi jgħid: 

“Alla qiegħed fis-sema fl-art u kullimkien. 
Qiegħed ukoll magħna llum f’din il-laqgħa. Mela, 
nibdew bl-innu Qiegħed hawn fuq.” (paġna 6 fil-
Ktieb tal-Attivitajiet)

Wara l-kant il-katekist jgħid:
“Illum iltqajna biex flimkien nifirħu għax ilkoll 
kemm aħna għandna ħabib speċjali. Dan huwa 
Ġesù. Ġesù hu l-ħabib tagħna lkoll.”

Il-katekist jgħid din il-frażi għal kull parteċipant: 
“Ġesù hu l-ħabib ta’ _______________
  (isem il-parteċipant)”

Ikompli:
“Ġesù huwa l-ħabib tat-tfal kollha. Huwa l-ħabib 
anke tat-tfal li jgħixu barra d-dar tagħhom jew fi 
djar tat-tfal ‘il bogħod mill-ġenituri.” 

Preparazzjoni
▶ Il-katekist jiftiehem ma’ 

xi Dar li tilqa’ lit-tfal 
(istitut) biex jiġbor xi ikel 
mingħand il-parteċipanti 
għalihom.

Waqt din il-laqgħa għandhom jiġu maħduma 
l-attivitajiet li hemm marbuta ma’ din iċ-
ċelebrazzjoni fil-Ktieb tal-Attivitajiet. 

Il-katekist għandu jara li l-parteċipanti jkunu 
mħejjija għaċ-ċelebrazzjoni. Għalhekk huwa 
fid-dover tal-katekist li jipprepara l-materjal 
meħtieġ u jgħaddih lill-parteċipanti biex ikunu 
ppreparati, fejn hu meħtieġ. Eżempju: jekk 
hemm xi reċta, jipprepara lill-parteċipanti minn 
qabel. 

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
 » Il-parteċipanti jridu jiktbu isimhom u 

isem sħabhom fejn hemm ‘Ġesu’ hu 
l-ħabib ta’ ....’ f’paġna 59.

▶ Il-katekist javża lill-
parteċipanti biex iġibu xi 
ħaġa tal-ikel għat-tfal ta’ 
din id-Dar.

▶ Il-katekist jistieden lil min 
imexxi din id-Dar biex jekk 
hu possibli dakinhar taċ-
ċelebrazzjoni ikun preżenti.

▶ Ikun ideali kieku jiġu 
xi tfal minn din id-Dar 
għaċ-ċelebrazzjoni.

“Inkantaw flimkien Ħabibi Ġesù”. Il-parteċipanti 
jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska mill-Ktieb tal-
Attivitajiet paġna 45.

Il-persuna li tmexxi d-Dar tat-Tfal titkellem 
ftit fuq d-Dar tagħha u l-ħajja tat-tfal li jgħixu 
hemmhekk.

Il-katekist jew xi wieħed mill-parteċipanti jgħid:
“Aħna fil-ġranet li għaddew tgħallimna li Ġesù 
jridna ngħinu lill-oħrajn. Għalhekk iddeċidejna 
biex inġibulkom xi affarijiet żgħar tal-ikel. 
Iddeċidejna hekk għax irridu nobdu dak li qalilna 
Ġesù.”

Il-katekist jistieden lill-parteċipanti jiġu jagħtu 
dik ix-xi ħaġa żgħira li jkunu ġabu lil min imexxi 
d-Dar.
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Wara li jingħataw dawn ir-rigali lil min imexxi 
d-Dar, il-katekist jistieden lil kulħadd biex 
ifaħħar lil Alla li ġabna hawn. 

Il-katekist jistieden lil kulħadd ikanta, Faħħru lill-
Mulej. Il-parteċipanti jistgħu isegwu l-kliem tad-
diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet f’paġna 58.

Il-katekist jgħid;
“Aħna fil-ġranet li għaddew ukoll lestejna 
kartolina għat-tfal li jgħixu f’din id-Dar.
It-tfal li jgħixu f’din id-Dar ukoll ħasbu fina u 
lestewlna kartolina żgħira.”

Il-katekist jistieden lill-parteċipanti jagħtu 
l-kartolina tagħhom lil min imexxi d-Dar. Filwaqt 
li jagħtu l-kartolina, min imexxi d-Dar jagħtihom 
il-kartolina li għamlulhom it-tfal tad-Dar. Jekk 

ikunu ġew xi tfal mid-Dar, allura f’din il-parti 
jagħtu huma stess il-kartolina tagħhom lill-
parteċipanti u jirċievu mingħandhom il-kartolina 
tagħhom. 

Il-katekist u min imexxi d-Dar jgħidu prosit lit-
tfal talli ħasbu f’xulxin.

 Xi ħadd minnhom jgħid: 
“Illum tgħallimna ngħinu lil xulxin u nferrħu lil 
xulxin. Għamilna kif għallimna Ġesù.
Ejjew flimkien bħala familja waħda, nispiċċaw 
il-laqgħa tagħna billi nkantaw it-talba sabiħa tal-
Missierna. 

Kulħadd jingħaqad f’ċirku wieħed u titkanta Inti 
Missierna. Il-parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem 
tad-diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet, paġna 52.
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Nagħmel
bħal

Unità 4

Skop tal-Unità
Meta jiena ma nagħmilx bħal Ġesù, inkun qed nikser il-
ħbiberija ma’ Ġesù. Niltaqgħu ma’ stejjer ta’ persuni li kissru 
l-ħbiberija tagħhom ma’ Ġesù bħalma għamlu l-Iben il-Ħali u 
n-nagħġa l-mitlufa. Missier l-Iben il-Ħali ħafirlu u reġa’ ħadu 
miegħu d-dar. Reġa’ sar it-tifel tiegħu. 

Iċ-Ċelebrazzjoni hi ta’ Rikonċiljazzjoni - issir ċelebrazzjoni 
penitenzjali. Infakkru lill-parteċipanti li Ġesù dejjem jaħfirli 
meta ngħid sorry. B’hekk inkunu ferħanin.

Temi f’din l-unità:
 4.1 X’kien jagħmel Ġesù?
 4.2 Jiena nagħmel bħal Ġesù
 4.3 Ġieli ma nagħmilx bħal Ġesù
 4.4 Ngħidu le lil Ġesù 
 4.5 Ċelebrazzjoni: In-Nagħġa

Talb bl-amment f’din l-unità: 
Is-Sagramenti – 4.1
Biex inqerr tajjeb – 4.4

Ċelebrazzjoni – In-Nagħġa
Din tinvolvi lill-parteċipanti biex jibdew jifhmu x’jista’ jkun 
id-dnub.

Ġesù

APPENDIĊI:
ĊELEBRAZZJONI 
PENITENZJALI
Ara l-ktejjeb: Ċelebrazzjoni 
għall-Ewwel Qrara (riżorsi: 
ktejjeb Ċelebrazzjoni għall-
Ewwel Qrara, kliem tad-diski 
li ħa jintużaw, stampa Ġesù 
ragħaj, name tags tan-nagħaġ)
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4.1 X’kien jagħmel Ġesù?

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Il-parteċipanti, li sa issa diġà saru jafu xi ftit mhux ħażin 
fuq Ġesù, ikomplu jsiru jafu fuq dan Ġesù. Ikomplu jsiru 
jafu x’kien jagħmel Ġesù. Ġesù kien jitlob, jgħin lin-nies, 
jgħallem, ikun ma’ ħbiebu. 

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se jikkonċentraw 
l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- Li jkomplu jsiru jafu dwar Ġesù. 
- Li jkomplu jsiru jafu x’kien jagħmel Ġesù: li Ġesù kien 

jitlob, jgħin lin-nies, jgħallem u jkun ma’ ħbiebu. 

U dar il-Galilija kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-Evanġelju 
tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta’ mard u dgħufija fost il-poplu. Il-fama 
tiegħu xterdet mas-Sirja kollha, u bdew iġibulu lil kull min kellu xi hemm 
fuqu, dawk li kienu jbatu b’xi mard jew uġigħ, il-maħkumin mix-xitan, il-
morda b’tal-qamar, il-mifluġin, u kien ifejjaqhom.

Mt 4 : 23-24

Il-MESSAĠĠ
It-tema ta’ din il-laqgħa tiffoka sewwa sew 
fuq Ġesù, fuq x’kien jagħmel matul it-tlieta 
u tletin sena li qatta’ hawn fid-dinja. Ġesù 
kien jitlob, jgħin lin-nies, jgħallem u jkun 
ma’ ħbiebu. Dawn huma erba’ eżempji ċari 
ta’ x’kien jagħmel Ġesù. Hu kien jagħtihom 
importanza fundamentali u kien iwettaqhom 
b’ħila u b’attenzjoni kbira. Tajjeb li kull Nisrani 
jimxi fuq l-eżempju tiegħu u għalhekk iħaddan 
u jgħożż dawn il-karatteristiċi tant sbieħ u umli 
li jagħmluna vera Nsara - Insara tal-prattika u 
mhux tal-isem biss.

Importanti li f’din il-laqgħa l-parteċipanti jsiru 
jafu aktar dwar Ġesù u l-ħajja tiegħu. Għalhekk, 
tajjeb ukoll li jkunu jafu l-ġrajja ta’ meta Ġesù 
wera l-qawwa tiegħu ta’ Alla, saħansitra r-riħ u 
x-xita obdewh - il-ġrajja magħrufa bħala l-miraklu 
tat-tempesta. Allura, tajjeb li wieħed ma jinsiex 
in-natura doppja ta’ Ġesù: “Fi żmien iffissat minn 
Alla, l-Iben waħdieni tal-Missier, il-Kelma ta’ 
dejjem, jiġifieri l-Verb u x-xbieha tal-essenza tal-
Missier, sar bniedem: mingħajr ma tilef in-natura 
tiegħu ta’ Alla, ħa wkoll in-natura ta’ bniedem” 
(Mill-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika 479).
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Il-Katekizmu tal-Knisja Kattolika 549.

Naraw li Ġesù kien jibki, iħoss l-uġiegħ, iħoss 
għal ħbiebu (bħalma ħass għal ħabibu Lażżru 
meta miet) bħalna l-bnedmin - però kellu wkoll 
qawwa ta’ Alla (qawwa fuq ix-xitan, fuq in-
natura, fuq il-mard, u fuq il-mewt). Dan kollu 
jikkonferma li “Ġesù għandu żewġ naturi, in-
natura divina u n-natura umana, mhux imħalltin 
ma’ xulxin, imma magħqudin flimkien fil-Persuna 
waħda tal-Iben ta’ Alla” (Mill-Katekiżmu tal-
Knisja Kattolika 481).
 
Importanti li l-parteċipanti jirrealiżżaw li 
Ġesù hu ħabib speċjali, li hu l-ikbar ħabib li 
qatt jista’ jkollhom, li hu ħabib li jħobbhom 
ħafna u li hu ħabib li hu dejjem magħhom 
permezz tas-Sagramenti. “Is-Sagramenti 
tal-Liġi l-Ġdida waqqafhom Kristu u huma 
sebgħa: il-Magħmudija, il-Griżma tal-Isqof jew 
l-Konfermazzjoni, l-Ewkaristija, il-Penitenza, id-

Dlik tal-Morda, l-Ordni Sagri u ż-Żwieġ. Is-seba’ 
Sagramenti għandhom x-jaqsmu mal-passi 
kollha u l-mumenti kollha importanti tal-ħajja 
tan-Nisrani: jagħtu twelid u kobor, fejqan u 
missjoni lill-ħajja tal-fidi tal-Insara. Hemm ċertu 
xebh bejn il-mumenti kollha tal-ħajja naturali 
tal-bniedem u l-mumenti tal-ħajja spiritwali 
tiegħu” (Mill-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 
1210). Tajjeb ukoll li l-parteċipanti jkunu jafu li 
s-Sagramenti huma sebgħa u liema huma.

Dan kollu jista’ jkun possibbli grazzi għall-abbiltà 
tal-katekist, tal-attivitajiet (id-diskussjonijiet, 
l-attività tas-Sagramenti, Ġesù fil-fantasy trip, u 
oħrajn) u tar-riżorsi (il-powerpoint presentations 
ta’ Fido, ta’ Clive u dak ta’ ġurnata fil-ħajja 
ta’ Ġesù, il-flashcards, l-istampi, id-diski, fost 
l-oħrajn) li ġew maħsuba u ppreparati apposta 
għal din il-laqgħa. 

Huwa u jeħles xi nies mid-deni tad-dinja bħalma hu l-ġuħ (ara Ġw 6,5-15), 
l-inġustizzja (ara Lq 19,8), il-mard u l-mewt (ara Mt 11,5), Ġesù kien jagħmel 
sinjali messjaniċi: iżda hu ma ġiex biex ineħħi d-deni kollu li hawn fuq l-art 
(ara Lq 12,13,14; Ġw 18,36) imma biex jeħles lill-bnedmin mill-jasar l-aktar 
kiefer, dak tad-dnub (ara Ġw 8,34-36), li jxekkel il-vokazzjoni tagħhom ta’ 
wlied Alla, u hu l-bidu tas-suriet kollha tal-jasar tal-bniedem.

REFERENZI
Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika – 422/682
Il-Konċilju Vatikan II - Dei Verbum – Kapitlu 1

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
Sinjur Alla tagħna, int li inti kollok tjieba u ħniena, agħmel li 
nħossu l-ħtiega li nkunu nafu dejjem aktar dwarek sabiex bl-
għajnuna tiegħek nagħrfu nwettqu dak li hu tajjeb u naħarbu 
dak li hu ħazin. Nitolbuk ukoll, Mulej, għal dawk ħutna li qabdu 
triq ħażina. Erġa’ dawwarhom lejk, Mulej, sabiex ilkoll kemm 
aħna ngawdu l-hena tal-ġenna. Bi Kristu Sidna Ammen. 
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Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Il-powerpoint presentation ta’ 
Ġurnata fil-ħajja ta’ Clive

▶ Il-powerpoint presentation ta’ 
Fido: Dawra sar-razzett

▶ Il-powerpoint presentation tal-
ħbieb ta’ Clive

▶ Il-powerpoint presentation 
tal-ġurnata fil-ħajja ta’ Ġesù u 
l-iskript tiegħu

▶ Stampi tal-powerpoint 
presentation biex jintużaw flok 
il-powerpoint presentation fejn 
ma jkunux jistgħu jintwerew 
il-powerpoint presentations.

▶ Stampi tas-7 Sagramenti

▶ Flash card bil-kliem 
‘Sagramenti’

▶ Diska Dan min hu? ta’ Mary 
Anne Zammit 

▶ Skript tal-Fantasy Trip 

▶ Background music għal mal-
Fantasy Trip

▶ Karti bojod vojta biex il-
parteċipanti jpinġu fuqha lil 
Ġesù

▶ Stampa ta’ Clive 
u Fido

▶ Stampa sabiħa ta’ 
Ġesù mat-tfal

▶ Stampi tat-
tempesta msikkta

▶ Diska L-aqwa 
ħabib minn Ilħna 
Ferrieħa 1

▶ Il-Ktieb tal-
Attivitajiet – paġni 
62-65

A. L-Ewwel Laqgħa

Il-Ġurnata ta’ Ġesù

L-GĦAN
Il-parteċipanti, li sa issa diġà saru jafu xi ftit mhux ħażin 
fuq Ġesù, ikomplu jsiru jafu aktar fuqu.

IT-TALBA
Il-katekist jiftaħ il-laqgħa tallum billi jistieden lill-parteċipanti jitolbu:

“Ngħidu grazzi lil Ġesù talli tana ċans ieħor biex 
nitgħallmu fuqu. Nitolbuh għal dawk it-tfal fid-dinja li 
m’għandhomx min jgħallimhom fuq Ġesù.” Ikun hemm 
ħin fis-skiet u l-katekist jista’ jistieden lil xi parteċipant 
biex jgħidha hu t-talba.

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jgħid:
“Illum reġa’ ġie jiltaqa’ magħkom Clive. Clive miegħu ġab 
lill-kelb tiegħu Fido. Clive fl-aħħar vaganza tal-iskola mar 
ġurnata sar-razzett u ħa miegħu lill-kelb tiegħu Fido. 
Kemm Clive, kif ukoll Fido, jixtiequ jgħidulna kif qattgħu 
din il-ġurnata. Clive jixtieq jgħidilna wkoll xi jħobbu 
jagħmlu l-ħbieb tiegħu. Intom tridu taraw?”

Il-katekist jistenna lill-parteċipanti jwieġbu. 

Imbagħad jerġa’ jistaqsi: “Tridu jew le taraw? Mela ejjew 
ħa naraw x’irid jgħidilna f’dan il-powerpoint dwar kif 
qatta’ l-ġurnata tiegħu dakinhar.”
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Il-Kontenut

ĦABIBI ĠESÙ
Il-katekist jgħid:

“Jiena għandi ħabib speċjali ieħor. Tafu kemm 
iħobbni?! Vera nieħu gost inkun miegħu.

Tafu x’jismu? Ġ-E-S- Ù.” Hu wkoll bagħtielkom 
powerpoint kif iqatta’ l-ġurnata tiegħu. Tridu 
tarawh? Mela ejja ħa narawh!

Il-katekist juri l-powerpoint presentation Ġurnata 
fil-ħajja ta’ Ġesù. (Hawnhekk Ġesù jkollu età 30 
sa 33).

IS-SAGRAMENTI
Il-katekist jispjega:

“Ġesù għallimna li hu dejjem magħna. Għallimna 
wkoll li hu jkun magħna b’mod speċjali meta 
aħna nirċievu s-Sagramenti.”

Hawnhekk, il-katekist jgħallem lill-parteċipanti 
s-7 Sagramenti. 

Jispjega ħafif ħafna x’inhuma. Juża l-flash card 
bil-kelma ‘Sagramenti’. Waqt li qed isemmi 

s-Sagrament, juri stampa relatata u l-isem tas-
Sagrament li jkun qiegħed jispjega. B’hekk ikun 
qed jgħin lill-parteċipanti jaraw u jifhmu.

 » Il-Magħmudija: Meta nkunu għadna trabi 
l-mamà u l-papà jeħduna l-knisja u nsiru 
t-tfal ta’ Alla.

 » Il-Griżma tal-Isqof: Meta jkollna 12-il 
sena nwiegħdu li ħa nkunu vera ħbieb ta’ 
Ġesù u jiġi fina l-Ispirtu s-Santu.

 » Il-Qrar: Fil-Qrar Ġesù jaħfrilna dawk 
l-affarijiet ħżiena li nkunu għamilna meta 
aħna jiddispjaċina talli nkunu għamilna 
l-ħażin.

 » It-Tqarbin: Meta aħna nirċievu lil Ġesù 
ġewwa fina.

 » Il-Griżma tal-Morda: Meta jkun hemm xi 
ħadd marid ħafna u l-qassis jidilku b’żejt 
speċjali ħalli jbierku.

 » L-Ordni Sagri: Meta ġuvni jsir qassis.
 » Iż-Żwieġ: Meta mara u raġel li jħobbu 

lil xulxin imorru l-knisja fejn jagħmlu 
wegħda li se jħobbu lil xulxin għal dejjem. 

 » Il-powerpoint presentation ta’ Clive: 
Ġurnata fil-ħajja ta’ Clive (Clive jgħid fuq 
il-ġurnata li hu u Victoria qattgħu għand 
iz-zijiet tagħhom fir-razzett).

 » Il-powerpoint presentation ta’ Fido: Dawra 
sar-razzett (Fido jgħid fuq il-ġurnata li 

għadda r-razzett u kemm iltaqa’ ma’ 
annimali fir-razzett).

 » Il-powerpoint presentation tal-ħbieb ta’ 
Clive (Clive jgħid fuq xi jħobbu jagħmlu 
l-ħbieb tiegħu matul il-ġurnata). 
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L-Attività

IS-SAGRAMENTI
Il-katekist jistieden lill-parteċipanti jsibu paġna 63 
mill-Ktieb tal-Attivitajiet.

Hemm stampa ta’ kull Sagrament. Fin-nofs tal-
paġna hemm l-ismijiet ta’ kull Sagrament.

Il-parteċipanti jridu jqabblu l-istampa mal-isem 
tas-Sagrament.

B’hekk il-katekist ikun qiegħed jgħin lill-
parteċipanti jitgħallmu s-Sagramenti.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jridu jqabblu s-Sagramenti f’paġna 
63 kif hemm indikat fis-sezzjoni tal-Attività.

Il-parteċipanti jagħtu l-kulur lill-frażi: ‘Ġesù jkun 
magħna b’mod speċjali fis-Sagramenti’, li hemm 
f’paġna 62.

L-GĦELUQ
Bħala talba tal-aħħar tal-laqgħa tallum, il-
katekist flimkien mal-parteċipanti jgħid grazzi 
lil Alla talli tana lil Ġesù. 

Tindaqq id-diska Dan min hu? ta’ Mary Anne 
Zammit. Il-parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-
diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet paġna 62.

B. It-Tieni Laqgħa

Irrid insir naf aktar lil Ġesù

L-GĦAN
Il-parteċipanti jkomplu jsiru jafu x’kien jagħmel 
Ġesù. Ġesù kien jitlob, jgħin lin-nies, jgħallem, 
ikun ma’ ħbiebu.

IT-TALBA
Il-katekist jistieden lill-parteċipanti biex illum, 
flimkien, ngħidu grazzi lil Alla talli tana min 
jgħallimna fuqu.

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jibda billi jgħid:
“Fl-aħħar laqgħa tagħna ltqajna mal-ħabib 
tagħna Clive u l-kelb tiegħu Fido. 
Qalulna ftit kif iqattgħu l-ġurnata tagħhom.
Intom kif tqattgħuha l-ġurnata tagħkom?”
Il-katekist iħalli lill-parteċipanti jitkellmu fuq kif 
iqattgħu l-ġurnata tagħhom.
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L-Attività

ĠESÙ FIL-FANTASY TRIP
Il-katekist jagħti karta bajda vojta lil kull 
parteċipant. Jistieden lill-parteċipanti biex 
ipinġu lil Ġesù kif rawh fil-fantasy trip. Jistieden 
lill-parteċipanti jwaħħlu l-istampa fil-Ktieb tal-
Attivitajiet f’paġna 65.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
 » Il-parteċipanti jridu jwaħħlu l-istampa li 

penġew ta’ Ġesù f’paġna 65 kif hemm 
indikat fis-sezzjoni tal-Attività.

 » Il-parteċipanti jridu jpinġu x’jagħmlu 
matul il-ġurnata fil-kaxxi li hemm f’paġni 
64 u 65.

Il-Kontenut

Il-katekist ikompli:

“Tkellimna wkoll fuq ħabib speċjali tiegħi li huwa 
Ġesù. Illum ħa nkompli ngħidilkom iżjed fuq 
il-ħabib speċjali tiegħi. Ħa nerġgħu niltaqgħu 
miegħu llum!”

FANTASY TRIP
Din il-fantasy trip tagħti opportunità lill-
parteċipanti biex jiltaqgħu ma’ Ġesù waqt li 
jagħmel il-miraklu tat-tempesta. (ara Riżorsi 
minħabba skript).

DISKUSSJONI
Hawnhekk, il-katekist jibda diskussjoni fuq dak li 
ħassew u ħasbu matul il-fantasy trip:

 » Kif ħassejtek meta għedtlek tagħlaq 
għajnejk?

 » Kif ħassejtek fuq id-dgħajsa?
 » Kif ħassejtek meta Ġesù kien rieqed?
 » U x-xita?

L-GĦELUQ
Il-katekist jitkellem mal-parteċipanti fuq 
kemm Ġesù jħobb lil kulħadd, speċjalment lill-
parteċipanti, li għadhom ta’ età żgħira. Irid ikun 
il-ħabib ta’ kulħadd. Ġesù jrid ikun l-aqwa ħabib 
tagħna wkoll.

Tindaqq id-diska L-aqwa ħabib (mis-CD Ilħna 
Ferrieħa 1). Il-parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem 
tad-diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet paġna 64.
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4.2 Jiena Nagħmel bħal Ġesù

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
La dan Ġesù, l-ikbar ħabib tagħna, iġib ruħu b’dan il-mod 
hekk sabiħ, mela jiena rrid nagħmel bħalu. Insemmu 
eżempji prattiċi li jiltaqgħu magħhom il-parteċipanti ta’ kif 
iridu jagħmlu bħal Ġesù. Insemmu nies li kienu jagħmlu bħal 
Ġesù – il-qaddisin. Nirrakkuntaw stejjer tal-qaddisin żgħar 
fl-età li l-parteċipanti jistgħu jirrelataw magħhom.

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se jikkonċentraw 
l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- Li la dan Ġesù, l-ikbar ħabib tagħna, iġib ruħu b’dan 
il-mod hekk sabiħ, mela jiena irrid nagħmel bħalu.

- Li nsemmu eżempji prattiċi li jiltaqgħu magħhom il-
parteċipanti ta’ kif iridu jagħmlu bħal Ġesù.

- Li nirrakkuntaw stejjer tal-qaddisin żgħar fl-età li 
l-parteċipanti jistgħu jirrelataw magħhom.

Lil Stiefnu qabdu jħaġġruh huwa u jitlob u jgħid: “Mulej Ġesù, ilqa’ 
r-ruħ tiegħi.” Imbagħad niżel għarkubbtejh u għajjat b’leħen għoli: 
“Mulej, tgħoddulhomx dan id-dnub.” U kif qal hekk, miet.

Atti 7:59-60

Il-MESSAĠĠ
Fil-ħajja ta’ kuljum kull bniedem ikollu jagħmel 
ċertu ammont ta’ deċiżjonijiet, ta’ għażliet. 
Dawn jistgħu jkunu deċiżjonijiet żgħar li wieħed 
jista’ joħodhom f’ħakka ta’ għajn (bħal meta 
jgħid: “Illum m’għandix x’nagħmel. Mela ħa 
nibqa’ rieqed.” “X’ħa nieħu bħala breakfast?”, 
“X’ħa nilbes?”, u oħrajn).
 
Mill-banda l-oħra hemm deċiżjonijiet kbar li 
jirrikjedu ħafna tħabbil il-moħħ, li joħdulek 

ġranet sħaħ u anke ġimgħat biex tasal 
toħodhom, bħal ngħidu aħna: nitlobx transfer 
minn fuq ix-xogħol, naċċettax il-proposta 
taż-żwieġ, naddottax tarbija, fost l-oħrajn. 
Naturalment, meta naslu biex infiehmu dan 
lill-parteċipanti, irridu nagħtuhom eżempji mill-
ħajja tagħhom.

Wieħed idum biex jieħu deċiżjoni skont kemm 
hi importanti għalih. Hu joqgħod jistudja u 
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għalhekk joqgħod jirrifletti dik id-deċiżjoni fejn 
ser twasslu, hux ħa tiswielu ta’ ġid jew ta’ deni. 
Hekk iridna nagħmlu Ġesù meta nkunu ser 
nagħżlu bejn li nagħmlu t-tajjeb u l-ħażin. Iridna 
nimxu fuq l-eżempju tiegħu, iridna ma npattux, 
iridna naħfru lil min jagħmlilna d-deni, iridna 
nirrispettaw lil xulxin, ma jridniex nagħmlu deni 
lil xulxin, u ma jridx jara mibegħda bejnietna. 
Il-katekist għandu jgħin lill-parteċipanti 
jirrealizzaw dan kollu. Irid jgħinhom ukoll jifhmu 
li kull meta jkunu sa jieħdu deċiżjoni jridu 
jżommu f’moħħhom: Kieku Ġesù kien minfloki, 
x’kien jagħmel sabiex jieħu d-deċiżjoni t-tajba? 
Tajjeb ukoll li jżommu f’moħħhom l-eżempju tal-

qaddisin, dawk il-persuni li f’ħajjithom Ġesù kien 
iċ-ċentru ta’ kollox, dejjem ħaddnu lil Ġesù u 
tgħallmu u mxew fuq il-passi tiegħu. Saħansitra 
ħafna mietu għalih.
 
Għalhekk, il-katekist għandu jgħin lill-
parteċipanti jaħsbu b’dan il-mod hekk tajjeb 
- dak li kien jagħżel Ġesù, irrid nagħżlu jien. 
Biex inkun ħabib ta’ Ġesù, irrid nagħmel bħalma 
kien jagħmel hu. F’kull sitwazzjoni li nkun fiha 
rrid nistaqsi: Kieku Ġesù kien minfloki x’kien 
jagħmel? Mela, allura jiena x’għandi nagħmel 
f’din iċ-ċirkustanza? Hekk żgur li d-deċiżjonijiet 
tagħna jkunu tajbin.

Meta tikkanonizza xi fidili, jiġifieri meta tipproklama solennement li dawn il-
fidili ħarsu l-virtujiet kollha b’mod erojku u għexu b’fedeltà sħiħa l-grazzja ta’ 
Alla, il-Knisja tkun tagħraf l-Ispirtu tal-qdusija li jinsab fiha u ssaħħaħ it-tama 
tal-Insara hija u tagħtihomlhom bħala eżempji għalihom u bħal dawk li jidhru 
għalihom quddiem Alla. Il-qaddisin, irġiel u nisa, dejjem kienu l-għajn u l-bidu 
ta’ tiġdid fil-mumenti l-aktar diffiċili tal-istorja tal-Knisja.

REFERENZI
Il-Katekizmu tal-Knisja Kattolika 946-957, 2012-2016.

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
Spirtu Qaddis Alla, int li ddawwal l-imħuħ tal-fidili tiegħek, 
għinna ngħixu l-ħajja tagħna fuq l-eżempju tiegħek sabiex 
inkunu vera Nsara, jiġifieri Nsara li bi kliemna u b’għemilna 
nwasslu l-Kelma tiegħek lil ħutna l-bnedmin u nkunu denji li 
nissejħu l-ulied addottivi tiegħek. Int li tgħix u ssaltan għal 
dejjem ta’ dejjem. Ammen.
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Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Mistoqsijiet għall-kwizz

▶ Flash cards tas-sitwazzjonijiet 
reali 

▶ Stampa ta’ Clooper l-ħmara

▶ Il-powerpoint presentation tal-
kwizz

▶ Printout bin-numri minn 1 sa 
20

▶ Printout fejn tikteb l-iscores

▶ Diska Urina t-Triq ta’ Mary 
Anne Zammit

▶ Il-powerpoint presentation ta’ 
Domenico Savio u l-iskript 
tiegħu

▶ Il-powerpoint presentation ta’ 
Michele Magone u l-iskript 
tiegħu

▶ Stampa ta’ Domenico Savio 

▶ Stampa ta’ Michele Magone

▶ Printout A3 tal-puzzle ‘Kieku 
Ġesù kien minfloki x’kien 
jagħmel?’ għal kull grupp

▶ Diska Jesus loves me ta’ 
Cedarmont Kids- Bible Songs

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet 
- paġni 66-69

A. L-Ewwel Laqgħa

Jien tal-qalba ma’ Ġesù!

L-GĦAN
La dan Ġesù, l-ikbar ħabib tagħna, iġib ruħu b’dan il-mod 
hekk sabiħ, mela jiena rrid nagħmel bħalu. Insemmu 
eżempji prattiċi li jiltaqgħu magħhom il-parteċipanti ta’ 
kif iridu jagħmlu bħal Ġesù.

IT-TALBA
Il-katekist jibda l-laqgħa tallum billi jitlob flimkien mal-parteċipanti:

“Illum ngħidu grazzi lil Ġesù talli hu l-ikbar ħabib tagħna. 
Ngħidulu grazzi talli jħobbna u jieħu ħsiebna. Ngħidulu 
wkoll li aħna ferħanin li għandna lilu bħala ħabib 
tagħna.”

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jibda billi jgħid:
“Ilna ftit nitkellmu issa fuq Ġesù. Jekk jiġi xi ħadd 
jistaqsikom: ‘X’taf tgħidli fuq Ġesù?’, intom xi twieġbu?”
Il-katekist iħalli lill-parteċipanti jwieġbu.
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Il-Kontenut

Il-katekist jinforma lill-parteċipanti:

“Illum reġgħet ġiet tarana l-ħmara Clooper. Ma’ 
Clooper ltqajna drabi oħra fil-laqgħat tagħna. 
Clooper trid tkun taf x’tgħallimtu fuq Ġesù u 
x’għadkom tiftakru! Jiena għedtilha li intom 
tgħidx kemm intom tfal bravi!” 

KWIZZ FUQ L-ISTEJJER
LI SEMMEJNA FUQ ĠESÙ
Għal dan il-kwizz, il-mistoqsijiet ħa tagħmilhom 
il-ħmara. 

Il-grupp il-kbir jinqasam f’żewġ timijiet jew 
f’iżjed, skont il-kamra kif u fejn tkun. 

Il-katekist isemmi l-gruppi żewġ ismijiet ta’ xi 
ħaġa. Jistaqsi mistoqsija lil kull tim. Il-grupp 
jagħżel numru mill-1 sal-20. Jekk in-numru 

jkun ġa ntgħażel, ma jistax jerġa’ jintgħażel. In-
numri jridu jintgħażlu kollha sal-aħħar.

Min iwieġeb tajjeb jieħu 10 punti. Min iwieġeb 
ħażin ma jieħu l-ebda punt. Jekk grupp ma 
jwiġibx jew iwieġeb ħażin, il-grupp l-ieħor jista’ 
jwieġeb. Jekk jaqta’ tajjeb, jieħu 10 punti. Jekk 
ma jaqtax, ma jitlef l-ebda punt. 

Importanti li mill-grupp kulħadd jipparteċipa 
biex jagħti sehmu fit-tweġiba tal-grupp.

Għal dan il-kwizz jintuża powerpoint 
presentation bil-mistoqsijiet u t-tweġibt. 
Hekk il-parteċipanti jkun qed jaraw kemm il-
mistoqsijiet kif ukoll it-tweġibiet u mhux biss 
jisimgħuhom.

1	 Fejn	kien	it-tieg	li	Ġesù	mar?	
	 It-tieg	kien	f’Kana	fil-Galilija

2	 X’ġara	waqt	dan	it-tieġ	li	mar	għalih		 	
	 Ġesù?	
	 Spiċċalhom	l-inbid.

3	 Fiex	imlew	l-ilma	l-qaddejja	fit-tieġ
	 li	Ġesù	mar	għalih?	
	 Fil-ġarar.

4	 Kien	tajjeb	l-inbid	li	għamel	Ġesù
	 fil-miraklu?	
	 L-inbid	kien	tajjeb	ħafna.

5	 Darba	Ġesù	ltaqa’		ma’	raġel	u	dan	talbu
	 xi	ħaġa.	Liema	minn	dawn:	li	jara,
	 li	jxomm,	li	jisma’,	li	jtiegħem?	
	 Li	jara.

6	 Ġesù	ta	kasu	lil	dak	il-bniedem	li	talbu		 	
	 l-għajnuna	jew	baqa’	sejjer?	
 Waqaf	jgħinu.

7	 X’għamillu	Ġesù	lil	dak	ir-raġel	li	talbu	
	 l-għajnuna?	
	 Għamlu	jara.

8	 Kif	kien	dak	ir-raġel	li	ma	jarax	wara
	 li	Ġesù	fejqu?	
	 Kien	ferħan	ser	itir.

9	 Xi	ġralu	Ġesù	meta	kellu	tnax-il	sena?	
	 Intilef	ġot-tempju.

10	 Meta	Ġesù	ntilef	fit-tempju,	kemm	damu		
	 jfittxuh	Ġużeppi	u	Marija	-	ġurnata,		 	
	 jumejn,	tlett	ijiem	jew	erbat	ijiem?	
	 Tlett	ijiem.

11	 X’jissejħu	l-ħbieb	speċjali	ta’	Ġesù?	
	 Appostli.

12	 Kemm	kienu	l-Appostli	-	6,	12,	18	jew	20?	
	 Kienu	tnax.

13	 Semmi	żewġ	ismijiet	tal-Appostli.	

14	 Darba	Ġesù	semma	storja	fuq	raġel	li
	 kien	miexi	waħdu	fi	triq	imwarrba
	 u	qabżu	fuqu	xi	nies.	Min	kienu?	
	 Il-ħallelin.

15	 X’għamlulu	l-ħallelin	lil	dan	ir-raġel	
	 fl-istorja	tal-Parobbola	tas-Samaritan
	 it-Tajjeb?	
	 Sawtuh	u	ħallewh	kważi	mejjet.

16	 Min	għenu	lil	dan	ir-raġel	min	dawn	
							it-tlieta	li	għaddew	-	qassis,	levita,	
							samaritan?	
	 Samaritan

17 Min	għamel	l-aħjar	ħaġa	minn	dawn	it-tlieta
	 -	qassis,	levita,	samaritan	u	għaliex?	
	 Is-samaritan	għax	waqaf	u	ra	x’kellu	bżonn.	

18	 Ġesù	ltaqa’	ma’	raġel	qasir	u	ried	imur	
	 jiekol	għandu.	X’kien	jismu	-	Mattew,	
	 Franġisku	jew	Żakkew?	
	 Żakkew.

19	 Fuq	xiex	kien	Żakkew	meta	rah	Ġesù?	
	 Fuq	siġra.

20	 X’qal	li	ħa	jagħmel	bil-flus	Żakkew	waqt	
	 l-ikla	li	kien	qed	jagħmel	ma’	Ġesù?
	 Li	ħa	jagħti	l-flus	lill-foqra	u	lil	min	seraq.

20 mistoqsija: X’għamel Ġesù f’dawn l-istejjer li ltqajna magħhom?
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JIENA RRID NAGĦMEL BĦAL ĠESÙ
Minn din l-attività, il-katekist joħroġ dawn il-punti:

“Jekk jiena rrid inkun ħabib ta’ Ġesù, jiena rrid 
nagħmel bħal Ġesù. Dak li Ġesù kien jagħmel 
irrid nagħmlu jiena llum. 

Dak li kien jagħżel Ġesù, irrid nagħżlu jien. Biex inkun 
ħabib ta’ Ġesù, irrid nagħmel bħalma kien jagħmel 
Ġesù. Irrid nagħżel dak li kien jagħmel Ġesù. 

F’kull sitwazzjoni li nkun fiha rrid nistaqsi: Kieku 
Ġesù kien minfloki x’kien jagħmel? Mela, allura 
jiena x’għandi nagħmel f’din iċ-ċirkustanza?

 » Hemm tifel u tinduna li nesa l-lunch 
tiegħu....

 » Hemm tifla u m’għandhiex gomma biex 
tħassar....

 » Il-mamà bagħtitek tixtrilha mingħand 
tal-grocer imma qed tara l-cartoons fuq 
it-TV…

 » Il-mamà lestietlek l-ikel - laħam il-forn 
imma inti għandek aptit burger biċ-chips…

 » Hemm oħtok qed tistudja u inti qed 
tgħajjat, tilgħab bil-ballun fil-bitħa…

 » Baqagħlek il-HW għal għada imma 
għandek aptit tmur tara l-cartoons…

 » Waqt li l-mamà kienet qed tixtri waqqajt 
il-vażun u kissirtu…

 » Wasal il-ħin biex torqod u m’għandekx 
aptit titlob qabel torqod…

L-Attività

SITWAZZJONIJIET DIFFERENTI
Il-katekist ifakkar fl-eżempji li semma fuq kif 
f’sitwazzjonijiet differenti jridu jagħmlu bħal Ġesù. 
Il-katekist jistieden lill-parteċipanti biex jiftħu Il-
Ktieb tal-Attivitajiet f’paġna 67.

Il-katekist jistieden lill-parteċipanti biex ipinġu jew 
min irid jista’ jikteb eżempju ta’ kif jista’ hu nnifsu 
jagħmel bħal Ġesù. 

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jridu jpinġu jew jiktbu eżempju ta’ 
kif jistgħu jagħmlu xi ħaġa bħal Ġesù f’paġna 67, 
kif hemm indikat fis-sezzjoni tal-Attività.

L-GĦELUQ
Il-katekist jgħid:
“Bħala talba tal-għeluq, illum nitolbu l-għajnuna 
ta’ Ġesù ħalli jgħinna biex fil-ħajja tagħna aħna 
nagħmlu dejjem kif kien jagħmel hu.”
 
Tindaqq id-diska Urina t-Triq ta’ Mary Anne 
Zammit. Il-parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-
diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet paġna 66.
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B. It-Tieni Laqgħa

Il-Qaddisin għamlu bħal Ġesù

L-GĦAN
Insemmu nies li kienu jagħmlu bħal Ġesù – il-
qaddisin. Nirrakkuntaw stejjer tal-qaddisin 
żgħar fl-età li l-parteċipanti jistgħu jirrelataw 
magħhom.

IT-TALBA
Il-katekist jgħid: 
“Illum, fit-talba ngħidu grazzi lil Alla talli ħalaqna 
u għamilna speċjali. Ngħidulu grazzi talli 
jħobbna u jieħu ħsiebna.”

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jintroduċi s-suġġett tallum:
“Fl-aħħar laqgħa tkellimna fuq li la darba jiena 
rrid inkun ħabib ta’ Ġesù, jiena rrid nistaqsi lili 
nnifsi: Kieku Ġesù kien minfloki x’kien jagħmel?”

PUZZLE
 » Il-katekist jaqsam lill-parteċipanti f’żewġ 

gruppi jew f’iktar, skont il-kobor tal-
grupp u l-kamra.

 » Jipprintja kopji tas-sentenza ‘Kieku Ġesù 
kien minfloki x’kien jagħmel?’ fuq A3. 
(ara Riżorsi għal kopja tas-sentenza).

 » Jaqsam l-A3 f’10 biċċiet.
 » Il-parteċipanti jridu jgħaqqdu din il-puzzle 

u b’hekk jitgħallmu s-sentenza.
 » Jirbaħ min jgħaqqad il-puzzle l-ewwel.
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Il-Kontenut

IL-QADDISIN
Il-katekist jgħid:

“Fid-dinja hawn ħafna nies li f’ħajjithom kienu 
jagħmlu kif kien jagħmel Ġesù. Tant kienu 
jgħixu tajjeb, li wara li mietu bdew jgħidulhom 
qaddisin. 

Tridu ngħidilkom l-istorja ta’ żewġt itfal li 
minkejja li kienu għadhom żgħar kienu dejjem 
jagħmlu kif kien jagħmel Ġesù?”

Hawnhekk, il-katekist juri l-powerpoint 
presentations ta’ Domenico Savio u Michele 
Magone.

DISKUSSJONI
Il-katekist jiddiskuti mal-parteċipanti 
l-powerpoint presentations. Jara li kull 
parteċipant tal-inqas jgħid xi ħaġa. B’hekk ikun 
jaf x’fehmu. Jistaqsihom:

 » X’għoġobkom mill-powerpoint 
presentations?

 » Michele u Domenico kif għamlu bħal 
Ġesù?

L-Attività

MIMA
Il-parteċipanti jiġu mistiedna jirreċtaw xi silta mill-
powerpoint presentations taż-żewġ qaddisin.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jridu jwaħħlu stampa ta’ Domenico 
Savio u ta’ Michele Magone f’paġna 68 u 69. 
Għalhekk il-katekist jistieden lill-parteċipanti 
biex iġibu l-istampi tagħhom mid-dar ħalli 
jwaħħluhom fil-Ktieb tal-Attivitajiet. 

Il-katekist jista’ jipprintja stampi tagħhom mir-
Riżorsi, kif hemm indikat fis-sezzjoni tal-Attività, 
f’każ li jkun hemm xi ħadd li ma jsibx.

L-GĦELUQ
Il-katekist jgħid:

“Dawn il-qaddisin kienu tfal bħalna. Tant kienu 
jagħmlu bħal Ġesù fil-ħajja tagħhom! Kienu 
jemmnu li Ġesù tant iħobbhom li jridhom li jkunu 
ħbieb tiegħu u għalhekk iridu jagħmlu bħalu. Aħna 
wkoll inħobbu lil Ġesù u rridu nagħmlu bħalu. 
Aħna nafu li Ġesù jħobbna. Għalhekk ejjew ħa 
nkantaw Jesus loves me.” (ta’ Cedarmont Kids 
mic-cd Bible Songs). Il-parteċipanti jistgħu jsegwu 
l-kliem tad-diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet f’paġna 
68.

Wara li jsir il-kant, il-katekist jistieden lill-
parteċipanti: “Nagħlqu billi nagħtu ċapċipa lil Ġesù 
talli lilna jħobbna ħafna.”



4.3 Meta ma nagħmilx bħal Ġesù

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Minkejja li nixtieq li nagħmel dejjem bħal Ġesù imma mhux 
dejjem jirnexxili. Ġieli nagħmel bil-maqlub. Ġieli nagħmel 
ta’ rasi, ġieli nweġġa’ lil ta’ madwari, ġieli naħseb biss fija 
nnifsi. Insemmu eżempji prattiċi għall-parteċipanti ta’ 
x’nistgħu nagħmlu meta ma nġibux ruħna sew.

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se jikkonċentraw 
l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- Li mhux dejjem jirnexxili nagħmel bħal Ġesù.
- Li ġieli nagħmel ta’ rasi, ġieli nweġġa’ lil ta’ madwari, 

ġieli naħseb biss fija nnifsi.
- Xi eżempji prattiċi għalihom ta’ x’jistgħu jagħmlu 

meta ma jġibux ruħhom sew.

Intom x’jidhrilkom? Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Resaq fuq il-kbir 
u qallu, “Ibni, illum mur aħdem l-għalqa tad-dwieli.” U dak qallu, “Ma 
rridx.” Iżda mbagħad biddel il-fehma u mar. Resaq fuq l-ieħor u qallu l-
istess. “Arani sejjer, sidi,” qallu dan, u ma mar xejn. Min minnhom it-tnejn 
għamel kif ried il-missier?

Mt 21:28-31

Il-MESSAĠĠ
Il-bniedem hu ħolqien ta’ Alla. Ġie magħmul 
xbieha ta’ Alla. Kif insibu fil-Katekiżmu tal-
Knisja Kattolika: “Ix-xbieha ta’ Alla tinsab 
f’kull bnieden. Tiddi fl-għaqda tal-bnedmin 
bejniethom, fi xbieha tal-għaqda tat-Tliet 
Persuni tat-Trinità bejniethom” (1702).

Mit-twelid, il-bniedem ġie maħluq biex jagħmel 
it-tajjeb, però, bħal kull ħaġa oħra li hawn fid-
dinja, għandu d-difetti tiegħu. Fejn jidħol id-
dnub u l-ħażen, il-bniedem hu dgħajjef. Kuljum 
ix-xitan jara x’jivvinta biex lil dak li jkun ma 
jħallihx jgħix fil-kwiet u fi ħbiberija ma’ Alla. 

Biżżejjed wieħed iweġġa’ lill-ieħor b’kelma żejda 
biex jinqala’ pandemonju, għax minn tgħajjira 
ngħaddu għal tnejn u minn hemm għad-dagħa u 
nispiċċaw fl-idejn. Dan ma jfissirx li min ikun qal 
il-kelma jkun qalha bil-ħsieb f’moħħu li jwassal 
għall-riżultat daqshekk drastiku.
 
Fid-dinja moderna tallum wieħed għandu joqgħod 
ferm attent mit-tentazzjonijiet li wieħed jista’ 
faċilment isib ruħu fihom. “Imqarraq mill-ħażen, 
sa mill-bidu tal-istorja tiegħu, il-bniedem abbuża 
mil-libertà. Ċeda għat-tentazzjoni u għamel dak 
li hu ħażin. Għad għandu fih ix-xewqa li jagħmel 
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dak li hu tajjeb, iżda n-natura tiegħu għandha 
l-ġerħa tad-dnub tan-nisel. Sar jinġibed lejn 
il-ħażen u faċli jiżbalja: Huwa fih innifsu li 
l-bniedem hu mifrud. Għalhekk il-ħajja kollha 
tal-bniedem, kemm bħala individwu u kif ukoll 
fil-komunità, turi ruħha bħala ġlieda, tassew 
drammatika, bejn it-tajjeb u l-ħażin, bejn id-dawl 
u d-dlamijiet” (Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika 
1707).

Minħabba t-tentazzjoni nispiċċaw biex nagħmlu 
l-kuntrarju ta’ dak li jgħidilna Ġesù. U għalhekk 
inħossuna mdejqa, imħawdin u vojta. Inħossu 
l-kuxjenza tagħna tniggiżna għax “bir-raġuni 
tiegħu l-bniedem jagħraf leħen Alla, li jħajru biex 
jagħmel it-tajjeb u jevita l-ħażin. Kull bniedem 
hu obbligat jisma’ minn din il-liġi li tidwi fil-
kuxjenza u li twettaq fl-imħabba ta’ Alla u tal-
proxxmu. Li wieħed jgħix ħajja morali hu xhieda 
tad-dinjità tal-persuna” (Il-Katekiżmu tal-Knisja 
Kattolika 1706). Tista’ tkun ħaġa żgħira però 

xorta waħda nħossu l-vuċi ta’ Alla fina tgħidilna 
li żbaljajna.

Importanti li l-parteċipanti jirrealizzaw li 
minkejja li aħna l-bnedmin nixtiequ li nagħmlu 
dejjem bħal Ġesù mhux dejjem jirnexxilna. Ġieli 
nagħmlu bil-maqlub. Ġieli nagħmlu ta’ rasna, 
ġieli nweġġgħu lil ta’ madwarna, ġieli naħsbu 
biss fina nfusna. Tajjeb għalhekk li l-katekist 
jgħin lill-parteċipanti jifhmu li meta ma nġibux 
ruħna sew huwa fundamentali li jiddispjaċina 
ta’ dak li nkunu għamilna, li nitolbu skuża lil Alla 
u lil dawk li nkunu għamilna d-deni. Għandna 
wkoll nippruvaw nirrimedjaw għal dak li nkunu 
għamilna b’xi azzjoni tajba. U permezz tal-qrar 
u tat-talb nerġgħu nsiru ħbieb mill-ġdid ma’ Alla 
u mal-oħrajn. La jiena ħabib ta’ Ġesù ma rridx 
naqta’ qalbi. Irid nerġa’ nqum fuq tiegħi iktar 
qawwi minn qabel biex nipprova nġib ruħi bħal 
Ġesù.

Il-Katekizmu tal-Knisja Kattolika 1489

Il-mixi lura lejn l-għaqda mill-ġdid ma’ Alla, għaqda li tkun intilfet 
bid-dnub, għandu l-bidu tiegħu fil-grazzja ta’ Alla, ħanin u kollu 
ħerqan għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Għandna nitolbu dan id-don 
għażiż għalina nfusna u għall-oħrajn ukoll.

REFERENZI
Il-Katekizmu tal-Knisja Kattolika, 1420-1499

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
Mulej glorjuż, qawmien u ħajja tagħna, inti li ddawwalna 
x’ħin inkunu mitlufa fid-dlamijiet tal-ħażen, għinna nagħrfu 
u niskansaw il-ħażen li jifridna minnek u mill-Knisja tiegħek. 
Nitolbuk, agħtina kuraġġ nerġgħu nduru lejk kull meta naqgħu 
fid-dnub u tħalliniex niddalmu u naqtgħu qalbna mill-maħfra u 
l-ħniena tiegħek. Dan nitolbuk bi Kristu Sidna. Ammen.



A. L-Ewwel Laqgħa

Mhux dejjem jirnexxili

L-GĦAN
Minkejja li nixtieq li nagħmel dejjem bħal Ġesù imma 
mhux dejjem jirnexxili. Ġieli nagħmel bil-maqlub.

IT-TALBA
Il-katekist jistieden lill-parteċipanti biex jitolbu:
“Illum ngħidu grazzi lil Ġesù talli jħobbna kif aħna. 
Ngħidulu wkoll li aħna rridu nagħmlu dejjem bħalu.”

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist, wara t-talba, jibda l-laqgħa billi jgħid:
“Fl-aħħar laqgħa rajna li biex inkun ħabib ta’ Ġesù, 
irrid nagħżel dak li kien jagħmel Ġesù. Illum reġgħu 
ġew iżuruna Victoria u Clive. Tiftakruhom, hux? Tridu 
naraw xi storja ħa jgħidulna fuqhom illum?”

Il-katekist jistenna tweġiba. 
Imbagħad ikompli: “Mela ejjew ħa naraw!

Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Il-powerpoint presentation: Iż-
Żewġt aħwa u l-iskript tiegħu

▶ Stampi tal-istorja Iż-Żewġt Aħwa

▶ Stampa ta’ Clive u oħra ta’ Victoria 
fl-iskola biex jintużaw fuq flannel 
graph waqt l-istorja

▶ Diska Aħna tfal tas-Saltna t’Alla 
minn Ilħna Ferrieħa 1

▶ Flash card ‘Meta ma nġibx ruħi 
bħal Ġesù?’

▶ Printout kbira tal-iSnakes & 
Ladders

▶ Printout score sheet 

▶ Printout tad-damma

▶ Tazzi tal-plastik ikkuluriti jew 
xemgħat b’kulur differenti

▶ Flash cards tal-ismijiet tal-gruppi 

▶ Diska ‘I am a C-h-r-i-s-t-i-a-n’ 
ta’ Cedarmont Kids- Sunday 
School Songs

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet- paġni 
70-73
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STORJA MILL-ĦAJJA TA’ CLIVE
Hawnhekk il-katekist juża l-flannel graph.
Il-katekist jibda jirrakkonta:
“Clive ikun l-iskola. Waqt il-brejk ikun qed jilgħab 
ma’ sħabu logħba futbol. Fin-nofs tal-logħba, 
kien hemm tifel tat-tim ta’ kontrieh, Zack, 
u ġibed lil Michael mill-flokk ħalli jkun jista’ 
jeħodlu l-ballun biex ma jiskurjax. Clive irrabja 
ħafna u tah daqqa ta’ ponn u ħariġlu d-demm 
minn imnieħru.
 

STORJA MILL-ĦAJJA TA’ VICTORIA
Hawnhekk il-katekist jerġa’ juża l-flannel graph.
Il-katekist jirrakkonta:
“Victoria tkun l-iskola. Waqt il-brejk tibda tilgħab 
ma’ sħabha. Jibdew jilagħbu Pulizija u ħallelin. 
Waqt li tkun qed tiġri biex ma jaqbduhiex taqa’ 
f’sieq tifla, Katyana, li tkun qiegħda bilqiegħda 
fuq il-bank. Katyana tkun qiegħda bilqiegħda 
fuq wieħed mill-bankijiet li hemm fil-bitħa. 
Mhux apposta li ħarġet sieqha imma kienet 
qed tipprepara biex tqum bilwieqfa. Victoria 
waqgħat u għamlet tbenġila fuq iż-żewġ 
irkobbtejn tagħha. Victoria tinduna li Katyana 
mhux apposta li għamlet u taħfrilha.

Il-Kontenut

DISKUSSJONI
F’din id-diskussjoni l-katekist irid joħroġ il-
punt li Victoria għamlet bħal Ġesù imma Clive 
m’għamilx bħal Ġesù.

 » Kif ġabet ruħha Victoria?
 » Kif ġab ruħu Clive?
 » X’għamlu differenti minn xulxin?
 » Min ġab ruħu bħal Ġesù?

STORJA MILL-BIBBJA
Il-katekist jgħid:
“Ġesu, il-ħabib speċjali tagħna, qalilna storja 
sabiħa ħafna fuq żewġt aħwa. Wieħed mill-aħwa 

qal li sejjer jgħin lill-papà tiegħu u ma marx. 
L-ieħor qal li mhux sejjer u mbagħad mar jgħinu 
lill-papà. Ejjew naraw l-istorja”

Hawnhekk jintwera l-powerpoint: Iż-Żewġt aħwa.

DISKUSSJONI
F’din id-diskussjoni jrid joħroġ il-punt li għamel 
ħażin dak it-tifel li qal li sejjer u ma marx. 
Ġesù jgħallimna li jekk inwiegħdu xi ħaġa rridu 
nżommu kelmitna.

L-Attività

SIB IT-TRIQ LIL CLIVE
Kull parteċipant ikun mistieden li jsib it-triq lil 
Clive biex jasal għand Ġesù. Mhux kull triq twasslu 
għand Ġesù. Clive irid jagħżel it-triq li twasslu għal 
għand Ġesù. Din l-attività qiegħda fil-Ktieb tal-
Attivitajiet f’paġna 71.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jridu jsibu it-triq lil Clive għal 
għand Ġesù f’paġna 71 kif hemm indikat fis-
sezzjoni tal-Attività.

L-GĦELUQ
Tindaqq id-diska Aħna tfal tas-saltna t’Alla mic-
cd Ilħna Ferrieħa 1. Il-parteċipanti jistgħu jsegwu 
l-kliem tad-diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet, paġna 
70.
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B. It-Tieni Laqgħa

Meta ma nġibx ruħi sew

L-GĦAN
Ġieli nagħmel ta’ rasi, ġieli nweġġa’ lil ta’ madwari, ġieli 
naħseb biss fija innifsi. Insemmu eżempji prattiċi għall-
parteċipanti ta’ x’jistgħu jagħmlu meta ma jġibux ruħhom sew.

IT-TALBA
Il-katekist jibda billi jistieden lill-parteċipanti biex jitolbu b’dan 
il-kliem: “Illum ħa nitolbu għal dawk in-nies li ma jafux li qed 
jagħmlu ħażin, ħalli Ġesù jibgħatilhom lil xi ħadd biex jurihom 
li qed jagħmlu ħażin.”

L-INTRODUZZJONI – EŻEMPJI TA’ META
MA NĠIBX RUĦI BĦAL ĠESÙ
Il-katekist jibda hekk:
“Fil-laqgħa ta’ qabel rajna li mhux dejjem jirnexxili nagħmel 
bħal Ġesù. 

Jiena nixtieq nagħmel bħal Ġesù imma mhux dejjem jirnexxili. 
Ġieli nagħmel bil-maqlub. Ġieli ma nobdix, ġieli ngħid kelma 
b’oħra, ġieli niġġieled!

Meta nagħmel bħal Ġesù nħossni ferħan. Meta ma nagħmilx 
bħal Ġesù, inħossni imdejjaq. Kull wieħed minna ħa jsemmi 
eżempji ta’ kif hu ma jirnexxilux jagħmel dejjem bħal Ġesù.”
Il-katekist jara li kemm jista’ jkun jagħtu eżempji differenti.
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Il-Kontenut

SNAKES AND LADDERS
 » Il-katekist jipprintja l-iSnakes and Ladders 

fuq A3 u jwaħħalha ma’ kartuna ħalli 
tkun soda. 

 » Jipprintja d-damma fuq A3. Iwaħħalha 
fuq kartuna u jgħaqqadha ħalli jkollu 
damma soda.

 » Bħala markers biex imexxi kull grupp, 
jistgħu jintużaw tazzi tal-plastik ikkuluriti 
jew xemgħat b’kulur differenti.

 » Il-katekist jaqsam lill-parteċipanti fi 
gruppi żgħar u jagħtihom isem.

 » L-ismijiet tal-grupp jista’ jkun abbinat 
mal-kulur tat-tazza/xemgħa.

 » Kull grupp iwaddab id-damma.
 » Skont kemm iġib fuq id-damma, imexxi 

l-kaxxi.
 » Ir-regola hi li meta tagħmel xi ħaġa tajba 

tieħu star. Għalhekk tieħu bonus bħala 
premju biex timxi iktar ‘il quddiem.

 » Meta tagħmel xi ħaġa ħażina tieħu dot. 
Għalhekk tieħu kastig billi timxi lura. 

 » Jirbaħ min jasal l-ewwel fl-aħħar kaxxa. 

L-Attività

L-ISNAKES AND LADDERS
Il-katekist jistieden lill-parteċipanti biex jilagħbu 
l-logħba tal-iSnakes and Ladders li hemm fil-
Ktieb tal-Attivitajiet f’paġna 72 id-dar mal-familja 
tagħhom (ġenituri, ħuthom, nanniet, eċċ). 

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
 » Il-parteċipanti jridu jilagħbu l-logħba tal-

iSnakes and Ladders li hemm f’paġna 72 
kif hemm indikat fis-sezzjoni tal-Attività.

 » Il-parteċipanti jpenġu żewġ sitwazzjonijiet 
meta ma jagħmlux kif qalilhom Ġesù. 
Dawn l-istampi jridu jpinġuhom fil-kaxxi li 
hemm f’paġni 72 u 73.

L-GĦELUQ
Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti x’jaħsbu li 
kellhom jitgħallmu llum. Iħalli ħin għat-tweġibiet.
Imbagħad, biex jiġbor dak li għandu jgħid flimkien 
ma’ dak li jkunu qalu l-parteċipanti, jgħid:

“Il-punt prinċipali tal-laqgħa kien li jiena ġieli 
ma nġibx ruħi bħal Ġesù. Imma la jiena ħabib ta’ 
Ġesù, irrid nipprova nġib ruħi bħalu. La jiena ħabib 
ta’ Ġesù, jien nissejjaħ NISRANI. Għalhekk, ejjew 
inkantaw flimkien id-diska I am a C-h-r-i-s-t-i-a-n 
ta’ Cedarmont Kids mic-cd Sunday School Songs. Il-
parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska mill-
Ktieb tal-Attivitajiet paġna 73.



4.4 Ngħidu Le lil Ġesù

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Meta ma nagħmilx bħal Ġesù, inkun qed nikser il-ħbiberija 
tiegħi miegħu. Inkun qed ngħid lil Ġesù: “Le, ma rridx 
nagħmel bħalek.” Meta ninduna li għamilt ħażin, jiddispjaċini 
talli nkun għamilt u nkun irrid ngħidlu “sorry”. B’hekk nerġa’ 
nagħmel paċi ma’ Ġesù.

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se jikkonċentraw 
l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- Li meta ma nagħmilx bħal Ġesù, inkun qed nikser il-
ħbiberija tiegħi miegħu. Inkun qed ngħid lil Ġesù: “Le, 
ma rridx nagħmel bħalek.” 

- Li meta ninduna li għamilt ħażin, jiddispjaċini talli 
nkun għamilt u nkun irrid ngħidlu “sorry”. B’hekk 
nerġa’ nagħmel paċi ma’ Ġesù.

Qam, u telaq għal għand missieru. Iżda kif kien għadu fil-bogħod missieru lemħu u 
tħassru, u b’ġirja waħda mar inxteħet fuq għonqu u biesu. “Missier,” qallu ibnu, “dnibt 
kontra s-sema u kontra tiegħek; ma jistħoqqlix iżjed nissejjaħ ibnek.” Iżda l-missier qal 
lill-qaddejja tiegħu, “Isa! Ġibulu l-isbaħ libsa u xidduhielu, libbsulu ċ-ċurkett f ’sebgħu 
u s-sandli f ’riġlejh! Ġibu l-għoġol l-imsemmen u oqtluh, ħa nieklu u nagħmlu festa, 
għax dan ibni kien mejjet u raġa’ qam, kien mitluf u nstab!” U għamlu festa.

Luqa 15 : 20-24

Il-MESSAĠĠ
“Min jidneb jidrob il-ġieħ ta’ Alla u l-imħabba 
tiegħu, id-dinjità tiegħu bħala bniedem 
imsejjaħ biex ikun wieħed minn ulied Alla, u 
l-ġid spiritwali tal-Knisja li fiha kull Nisrani 
għandu jkun ġebla ħajja” (Il-Katekiżmu tal-
Knisja Kattolika 1487).

Fil-Bibbja hemm ħafna eżempji ta’ kif il-
bniedem, sfortunatament, jagħmel ta’ rasu u 

għalhekk jispiċċa biex jagħmel il-kuntrarju ta’ 
dak li jridna nagħmlu Ġesù. Però naraw ukoll 
lill-bniedem jiddispjacih u jitlob maħfra lil Alla. 
Eżempju ċar narawh fil-parobbola tal-Iben il-Ħali 
fejn l-iżgħar fost iż-żewġt aħwa talab lil missieru 
s-sehem li kien imissu mill-wirt u wara ftit 
ġranet li kien imsiefer berbaq ġidu kollu f’ħajja 
ta’ ħala. Spiċċa b’xejn u daħal ma’ wieħed jirgħa 
l-ħnieżer. Hemm hu u jirrifletti, induna kemm 
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żbalja bil-kbir u għalhekk telaq għal għand 
missieru biex jitolbu maħfra. Dan l-iben nistgħu 
nqabbluh magħna lkoll meta naqgħu fid-dnub u 
jiddispjaċina ta’ dak li nkunu għamilna u nerġgħu 
nduru lejn Alla.
 
Missieru rah ġej mill-bogħod u, imqanqal mill-
imħabba, mar jiġri jilqgħu b’ferħ kbir, ħafirlu 
u għamillu festa kbira. Hawn, dan il-missier 
tant twajjeb u ħanin nistgħu nqabbluh ma’ 
Alla Missierna tas-sema, dak illi dejjem lest li 
jaħfrilna, basta jiddispjaċina verament ta’ dak li 
nkunu għamilna.

Aħna meta nonqsu lil Alla hekk irridu nagħmlu u 
dan nistgħu nagħmluh permezz tas-Sagrament 
tar-Rikonċiljazzjoni, sagrament tant prezzjuż 
għalina l-Insara għax permezz tiegħu, “dawk li 
jersqu għas-sagrament tal-Penitenza jirċievu 
mill-ħniena ta’ Alla l-maħfra għall-offiżi li jkunu 

għamlulu u minnufih jiġu wkoll rikonċiljati mal-
Knisja li huma jkunu darbu bi dnubiethom, u 
li, permezz tal-imħabba, tal-eżempju tajjeb, u 
tat-talb, tħabrek għall-konverżjoni tagħhom” 
(Katekiżmu tal-Knisja Kattolika 1422).

Biex wieħed jagħmel qrara tajba wieħed għandu:
 » Jaħseb dnubietu sewwa.
 » Jiddispjaċih minnhom.
 » Jagħti kelma lil Alla li ma jerġax.
 » Iqerrhom kollha.
 » Jagħmel il-penitenza li jagħtih l-qassis.

Importanti li f’din il-laqgħa l-parteċipanti, bl-
għajnuna tal-katekist, jaslu jifhmu s-sinifikat 
tal-parabbola tal-Iben il-Ħali, jaslu biex 
jifhmu l-kunċett tal-maħfra, l-importanza tas-
Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni u x’għandhom 
jagħmlu biex jagħmlu qrara tajba. Hekk ikunu 
saru jafu ftit aktar dwar l-imħabba li Alla għandu 
lejna l-bnedmin.

Il-Katekizmu tal-Knisja Kattolika 1490

Il-mixi lura għal għand Alla, li jissejjaħ konverżjoni u pentiment, jitlob 
sogħba għad-dnubiet li wieħed ikun għamel u stmerrija tagħhom, u 
fehma soda li qatt u qatt aktar ma jerġa’ jidneb. Il-konverżjoni għalhekk 
hi kemm dwar l-imgħoddi u kemm dwar il-ġejjieni, u titmantna bit-
tama fil-ħniena ta’ Alla.

REFERENZI
Il-Katekizmu tal-Knisja Kattolika, 1440-1498

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
Qaddis Alla, dawl tagħna lkoll, nirringrazzjawk talli għoġbok 
tagħtina l-possibbiltà li kull meta nonqsuk nerġgħu nirrikonċiljaw 
miegħek. Dan nistgħu nagħmluh permezz tas-Sagrament tal-Qrar, 
rigal tant prezzjuż. Nitolbuk, tħalliniex nitbiegħdu mis-Sagrament 
tar-Rikonċiljazjoni. Għinna nagħtuh l-importanza meħtieġa f’ħajjitna 
u għinna nidħlu għalih bis-serjetà. Bi Kristu Sidna Ammen.
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A. L-Ewwel Laqgħa

Meta ngħid ‘le’ lil Ġesù

L-GĦAN
Meta ma nagħmilx bħal Ġesù, inkun qed nikser il-
ħbiberija tiegħi miegħu. Inkun qed ngħid lil Ġesù: “Le, 
ma rridx nagħmel bħalek.” 

IT-TALBA
Il-katekist jgħid: “Illum nirringrazzjaw lil Alla talli 
tana ġurnata oħra. Tana saħħitna. Tana l-ħolqien ta’ 
madwarna. Tana ġurnata oħra ta’ skola. Qed jagħtina 
laqgħa oħra biex nitgħallmu u nisimgħu fuqu!”

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jispjega hekk:

“Meta jiena ma nagħmilx dak li jridni nagħmel Ġesù, 
ma nibqax iktar ħbieb miegħu. Inkun qed ngħid lil 
Ġesù: ‘Ġesù naf li inti tajjeb. Imma jiena ma rridx 
nagħmel bħalek, għax hekk irrid. Irrid nagħmel mod 
ieħor.’

Tiftakruha l-istorja ta’ Clive, meta patta lil sieħbu Zack 
talli mbuttah b’daqqa ta’ ponn u ħariġlu d-demm minn 
imnieħru? Clive lil Ġesù kien qed jgħidlu li ma riedx 
jibqa’ ħbieb tiegħu għax flok ħafer lil Zack talli kien 
għamillu, pattihielu.”

Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Powerpoint presentation tal-
Iben il-Ħali

▶ Stampi tal-istorja tal-Iben 
il-Ħali biex jintużaw waqt 
l-ispjegazzjoni

▶ Flash card bil-kliem:
 Papà = Alla

▶ Flash card bil-kliem:
 Tifel żgħir = Aħna

▶ Stampa ta’ Clive fl-iskola

▶ Diska Ejja Nagħmlu Festa minn 
Ilħna Ferrieħa 1

▶ Flash card bil-kliem: 
‘Jiddispjaċini’

▶ Stampi ta’ Kryssa u Jamie 

▶ Diska Nieqaf, naħseb, nagħżel ta’ 
Mary Anne Zammit

▶ Chart bil-5 affarijiet biex tqerr 
tajjeb

▶ Il-Ktieb tal-Attivitjiet- paġni 
74-79
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Il-Kontenut

STORJA MILL-BIBBJA – L-IBEN IL-ĦALI
Il-katekist jirrakkonta:
“Darba Ġesù qalilna storja fuq tifel li ma obdiex 
mill-papà tiegħu. Imma mbagħad induna 
li għamel ħażin u talab “sorry”. Ejjew ħalli 
nisimgħuha!”

Il-powerpoint presentation:
(Diskussjoni) L-Iben il-Ħali
Il-katekist jgħid:
“Minn din id-diskussjoni jrid joħroġ il-punt li 
meta aħna ma nagħmlux bħal Ġesù, Ġesù lest li 
jaħfrilna jekk aħna jiddispjaċina.”

 » Il-papà kien iħobbhom lit-tfal tiegħu?
 » X’taħseb li ħass il-papà meta t-tifel 

ż-żgħir ħallieh?
 » Taħseb li l-papà baqa’ jħobbu lit-tifel iż-

żgħir wara li dan telqu u ħallieh? Għaliex?
 » Xi ġralu t-tifel waqt li kien ‘il bogħod mid-

dar?
 » Kif ħassu t-tifel wara li beda jaħseb fuq 

dak li kien għamel?
 » X’iddeċieda li jagħmel?
 » Il-papà ħafirlu jew le lit-tifel iż-żgħir?
 » X’għamel il-papà biex juri li ħafirlu 

tassew?

SPJEGAZZJONI
Il-katekist jispjega l-parabbola hekk:
“Dak il-papà tal-istorja qisu Alla. Il-papà tgħidx 
kemm kien iħobbhom lit-tfal tiegħu! Alla tgħidx 
kemm iħobbna lilna!

Dak it-tifel li ma obdiex mill-papà tiegħu qisu 
aħna meta ma nobdux minn dak li jridna 
nagħmlu Alla.”

Il-katekist isemmi xi eżempji ta’ meta aħna ma 
nobdux dak li jrid minna Alla. Jibda billi huwa 
stess jagħti xi żewġ eżempji. Imbagħad jistieden 
lil xi uħud mill-parteċipanti jagħtu iktar eżempji.

L-Attività

MIMA
Il-parteċipanti jirreċtaw l-istorja tal-Iben il-Ħali. 
Kemm jista’ jkun il-katekist jara li l-parteċipanti 
kollha jieħdu sehem fir-reċta.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jridu jpinġu l-istampa tal-Iben il-
Ħali li hemm f’paġna 75.

Il-parteċipanti jridu jwieġbu l-mistoqsijiet li 
hemm f’paġna 75 billi jagħżlu l-kelma t-tajba.

L-GĦELUQ
Il-katekist jagħlaq il-laqgħa tallum billi jgħid:
“Meta l-iben iż-żgħir reġa’ lura d-dar tal-papà 
tiegħu, il-papà għamillu festa. Mela ejjew inkantaw 
id-diska Ejja nagħmlu festa (mic-cd Ilħna Ferrieħa 
1). Il-parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska 
mill-Ktieb tal-Attivitajiet, paġna 74.
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B. It-Tieni Laqgħa

Nerġa’ lura lejn Ġesù

L-GĦAN
Meta ninduna li għamilt ħażin, jiddispjaċini talli nkun 
għamilt u nkun irrid ngħidlu “sorry”. B’hekk nerġa’ 
nagħmel paċi ma’ Ġesù.

IT-TALBA
Il-katekist jistieden lill-parteċipanti biex għall-bidu tal-
laqgħa tallum jitolbu hekk: “Illum nitolbu għall-qassisin li 
Ġesù għażel biex jgħallmuna fuqu kif ukoll biex jaħfrulna 
dawk l-affarijiet ħżiena li aħna nagħmlu.”

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jagħti bidu għal din il-laqgħa:
“Aħna nixtiequ li dejjem nobdu lil Alla. Però mhux dejjem 
jirnexxilna nobduh. Ġieli wara li nagħmlu xi ħaġa ħażina 
nindunaw li għamilna xi ħaġa li biha ma obdejniex dak 
li jrid Alla minna u nħossuna vera sorry. Meta aħna 
nħossuna sorry ta’ dak li nkunu għamilna, allura jkun qed 
JIDDISPJAĊINA. Il-kelma JIDDISPJAĊINI tfisser li jiena I’m 
sorry ta’ dak li għamilt.
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Il-Kontenut

Il-katekist ikompli:

“Illum ħa nerġgħu niltaqgħu mal-ħbieb tagħna 
Clive u Victoria.”

STORJA MILL-ĦAJJA TA’ CLIVE U VICTORIA
“Clive u Victoria kienu qegħdin fil-bitħa jilagħbu 
bil-ballun. Qabadhom l-għatx u daħlu jixorbu. 
Victoria daħlet il-ballun magħha. Fid-daqqa u 
l-ħin Victoria waddbet il-ballun u laqtet il-vażun 
il-kbir li l-mamà għandha fil-kantuniera tas-
salott. Il-vażun sar frak. Issa x’se jgħidulha lill-
mamà?!

Clive mar jiġbor il-ballun. Fil-pront daħlet 
il-mamà u x’ħin sabet lil Clive fejn il-vażun 
imkisser waħħlet fih li kien kissru hu. Wara 
kollox Clive hu l-iktar imqareb is-soltu. Victoria 
ma tkellmet xejn. Il-mamà tgħidx kemm għajtet 
ma’ Clive u tagħtu kastig – ma jistax jilgħab bil-
kompjuter għal ħmistax sħaħ!

Victoria ma setgħetx torqod bil-lejl. Baqgħet 
taħseb. Mhux sew li Clive qala’ dak il-kastig meta 
ma għamel xejn ħażin. Iddeċċidiet li filgħodu 
tgħid kollox lill-mamà.

Hekk għamlet Victoria. Kif qamet marret tgħid 
il-verità lill-mamà. Il-mamà qaltilha proset lil 
Victoria talli qalet il-verità u talbitha biex tmur 
tiskuża ruħha ma’ Clive. Talli għamlet xi ħaġa 
ħażina xorta trid tagħtiha kastig. Il-mamà tat il-
kastig lil Victoria talli kissret il-vażun.”

NITLOB SKUŻA LIL ALLA
Il-katekist jispjega:

“Meta nagħmel xi ħaġa ħażina u ninduna li 
għamilt xi ħaġa ħażina jiddispjaċini li nkun 
għamiltha. Inkun irrid ngħid ‘sorry’ lil Alla ta’ 
dak li għamilt.

Lil Alla nitolbu skuża billi mmur inqerr. Meta 
jiena mmur inqerr, ikun hemm il-qassis, li 
jkun hemm flok Ġesù. Lill-qassis ngħidlu dawk 
l-affarijiet li jiena nkun għamilt u li bihom ma 
tajtx gost lil Alla. Il-qassis, imbagħad, jaħfirli 
dawn l-affarijiet ħżiena li nkun għamilt għax jara 
li jiena jiddispjaċini talli għamilthom.”

KIF TQERR
Storja ta’ Kryssa u ta’ Jamie dwar il-qrar. 
Il-katekist jirrakkonta:
“Jamie xejn ma jġib ruħu tajjeb waqt il-qrar. 
Kif daħal il-knisja, Jamie nduna li hemm sħabu 
qegħdin jistennew biex iqerru. Għalhekk, mar 
ħdejhom. Iddeċieda li jqerr bħalhom. Sakemm 
kien qed jistenna spiċċa jitkellem fuq il-futbol. 
Qagħad jurihom l-istikers tal-futbol li kellu. Meta 
mess lilu biex iqerr, daħal jiġri fejn il-qassis u 
anqas biss radd is-salib. Meta l-qassis qallu biex 
jgħid l-affarijiet ħżiena li għamel, Jamie baqa’ 
jħares lejh għax ma kienx jaf x’ser jgħidlu. Wara 
li ħaseb ftit, fajjar xi ħaġa ħażina li kien għamel. 
L-aqwa li qal xi ħaġa lill-qassis! Meta l-qassis 
qallu biex jgħid it-talba tal-Att tal-Indiema, 
Jamie qagħad iħares ‘l hemm u ‘l hawn għax ma 
kienx jafha. Qabel spiċċa, l-qassis qallu li bħala 
penitenza, jgħid talba qasira. Kif Jamie ħareġ, 
ma marx għarkupptejh fil-knisja quddiem l-artal 
biex jgħid it-talba bil-qalb, imma baqa’ ħiereġ ‘il 
barra jiġri ħalli jkompli jitkellem ma’ sħabu fuq 
il-futbol.”

“Kryssa tidħol il-Knisja u tibqa’ sejra quddiem 
Ġesù, toqgħod għarkubbtejha, trodd is-salib, 
titlob lil Ġesù jgħinha u toqgħod taħseb fuq 
meta ma għamlitx bħal Ġesù. Meta jkun hemm 
it-tfal qed jistennew biex iqerru, toqgħod 
tistenna fil-kju fil-kwiet u l-ġabra għax taf li 
sejra tiltaqa’ ma’ Ġesù. Kif imiss lilha, tidħol 
fejn il-qassis, trodd is-salib u lill-qassis tgħidlu, 
“Berikni, Father”. Imbagħad, bil-mod, tgħid lill-
qassis xi tkun għamlet ħażin. Kryssa toqgħod 
attenta għal dak li jgħidilha l-qassis biex jgħinha 
ġġib ruħha aħjar. Toqgħod attenta tisma’ 
lill-qassis biex tara liema talba l-qassis se 
jgħidilha biex tgħid wara li tispiċċa l-qrara. Meta 
mbagħad il-qassis jgħidilha biex tgħid l-Att tal-
Indiema, Kryssa tbaxxi rasha u tgħidha bil-mod 
u bil-qalb. Jiddispjaċiha talli ma ġabitx ruħha 
sewwa u tagħti kelma li bl-għajnuna ta’ Alla ħa 
toqgħod attenta biex ma terġax tagħmel dak li 
għamlet. Kif tispiċċa lill-qassis tgħidlu, “Berikni”, 
toħroġ u tmur għarkubbtejha tgħid it-talba li 
qalilha biex tgħid il-qassis. Kryssa tgħid grazzi 
lil Ġesù talli ħafrilha l-affarijiet ħżiena li tkun 
għamlet. Kollha ferħana terġa’ lura d-dar.”
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Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti: “Min taħsbu li 
qerr tajjeb?” 

Il-parteċipanti jridu jaslu jgħidu li Kryssa tqerr 
tajjeb imma Jamie jqerr ħażin.

Il-katekist ikompli: “Mela allura biex inqerr tajjeb 
irrid nagħmel bħal Kryssa. Irrid:

1.	 Naħseb dnubieti sewwa.
2.	 Jiddispjaċini minnhom.
3.	 Nagħti kelma lil Alla li ma nerġax.
4.	 Inqerrhom kollha.
5.	 Nagħmel il-penitenza li jagħtini 

l-qassis.

L-Attività

BIEX INQERR TAJJEB
Il-katekist jistieden lill-parteċipanti biex ipoġġu 
l-5 affarijiet biex tqerr tajjeb wara xulxin. Dawn 
qegħdin fil-Ktieb tal-Attivitajiet f’paġna 77. 

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
 » Il-parteċipanti jridu jiktbu b’ittri kbar 

il-kelma ‘jiddisjaċini’ fil-kaxxa li hemm 
f’paġna 76.

 » Il-parteċipanti jridu jpoġġu wara xulxin 
l-5 affarijiet biex tqerr tajjeb li hemm 
f’paġna 77 kif hemm indikat fis-sezzjoni 
tal-Attività.

L-GĦELUQ 
Il-katekist jgħid:
“Meta ninduna li għamilt xi ħaġa ħażina u 
jiddispjaċini, irrid immur inqerr. Fil-qrar Alla 
jaħfirli l-affarijiet ħżiena li nkun għamilt.”

Tindaqq id-diska Nieqaf, naħseb, nagħżel ta’ Mary 
Anne Zammit. Il-parteċipanti jistgħu jsegwu 
l-kliem tad-diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet paġna 
76.
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4.4 Ċelebrazzjoni: In-Nagħġa

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Niċċelebraw flimkien il-maħfra li joffrilna Alla Missierna. 
Hu jħobbna ħafna u allura jrid jarana miġburin miegħu.

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se jikkonċentraw 
l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- Li Alla l-Missier iħobbna ħafna.
- Li Alla l-Missier jaħfrilna u jerġa’ jiġborna miegħu.

Jiena r-ragħaj it-tajjeb; jiena nagħraf in-nagħaġ tiegħi, u n-nagħaġ 
tiegħi jagħrfu lili, bħalma l-Missier jagħraf lili u jiena nagħraf lill-
Missier; u għan-nagħaġ tiegħi nagħti ħajti. Għandi wkoll nagħaġ oħra, 
li m’humiex minn dan il-maqjel; lilhom ukoll jeħtieġ li niġbor, u huma 
jisimgħu leħni, u jkun hemm merħla waħda, ragħaj wieħed.

Ġwanni 10:14-16

Il-MESSAĠĠ
Alla tant iħobbna li dejjem lest jaħfrilna, 
inkunu għamilna x’għamilna. Dan jidher ċar 
fil-parabbola tar-Ragħaj it-Tajjeb fejn Alla 
hu mqabbel mar-ragħaj it-tajjeb u l-midneb 
man-nagħġa l-mitlufa. Alla dejjem jibqa’ jiġri 
wara dik in-nagħġa li tkun intilfet bl-intenzjoni 
li jerġa’ jreġġagħha lejh, fit-triq it-tajba. Tant 
kemm hu hekk li Alla ta lill-uniku Iben tiegħu 
għas-salvazzjoni tagħna lkoll.

In-nagħġa l-mitlufa hija fortunata li għandha 
ragħaj li jħobbha tant, ragħaj li bħalma 

qal lil Pietru, lest li jaħfer sebgħa u sebgħin 
darba, jiġifieri dejjem. Għal dan l-iskop hu tana 
rigal tant kbir u sabiħ. Tana s-Sagrament tar-
Rikonċiljazzjoni - Sagrament li permezz tiegħu 
aħna lkoll, wara l-waqgħa fid-dnub b’sogħba kbira 
nerġgħu niġu rrikonċiljati ma’ Alla u mal-Knisja. 
Dan hu Sagrament fejn il-marid jitfejjaq minn 
ħtijietu u jerġa’ jsir parti mill-familja ta’Alla.
 
Fil-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika nsibu dan 
spjegat hekk: “Tul il-ħajja pubblika tiegħu, Ġesù 
mhux biss ħafer id-dnubiet iżda wera wkoll 
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Il-Katekizmu tal-Knisja Kattolika 754

l-effett ta’ din il-maħfra: daħħal mill-ġdid il-
midinbin li qalgħu l-maħfra fil-komunità tal-
Poplu ta’ Alla, li minnha kien warrabhom jew 
begħedhom id-dnub. Sinjal tassew tal-għaġeb 
hu l-fatt li Ġesù jilqa’ l-midinbin għall-mejda 

tiegħu, anzi joqgħod għall-mejda magħhom, ħaġa 
li b’mod tassew iħawwad u jfixkel, iżda fl-istess 
waqt juri sew il-maħfra ta’ Alla (ara Lq 15) u 
sew id-dħul mill-ġdid tal-midneb fi ħdan il-poplu 
ta’ Alla (ara Lq 19,9).” (Il-Katekiżmu tal-Knisja 
Kattolika 1443).

Il-Knisja, fil-fatt hi dak il-maqjel li Kristu waħdu hu l-bieb li wieħed 
jista’ jidħol minnu. (Ġw 10,1-10). Hi wkoll il-merħla li Alla nnifsu 
ħabbar minn qabel li kien se jkun ir-ragħaj tagħha (ara Iż 40,11; 
Eżek 34,11-31), u li n-nagħaġ tagħha, minkejja li għandhom ragħajja 
bnedmin li jimxu quddiemhom, dejjem titmexxa u titmantna minn 
Kristu nnifsu, ir-Ragħaj it-Tajjeb u r-Ragħaj il-Kbir (ara Ġw 10,11; 1 
Piet 5,4) li jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu (ara Ġw 10,11-15).

REFERENZI
Il-Katekizmu tal-Knisja Kattolika, 1422-1499

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
Missier Etern, ragħaj li tmur tfittex in-nagħġa l-mitlufa tiegħek 
u li qabel ma ssibha ma tistrieħx, għinna nimxu lkoll warajk 
u jekk xi ħadd minna jitbiegħed minnek minħabba d-dnub u 
l-ħażen nitolbuk erġa’ dawru lejk. Glorja lill-Missier u lill-Iben u 
lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa’ għal 
dejjem ta’ dejjem Ammen.
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Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Stampi ta’ nagħaġ

▶  biex iwaħħal l-istampi tan-
nagħaġ

▶ markers

▶ Background music

▶ Ħabibi Ġesù 

▶ Ir-Ragħaj hu s-Sid tiegħi 

▶ powerpoint presentation Ir-
Ragħaj interattiv.

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet- paġni 
78-79

Preparazzjoni
qabel iċ-Ċelebrazzjoni

▶ Minn xi jiem qabel il-katekist 
jistieden lill-parteċipanti biex 
iġibu stampa ta’ nagħġa.

▶ Jipprepara d-diski Ħabibi Ġesù 
u Ir-Ragħaj hu s-Sid tiegħi u 
l-powerpoint presentation Ir-
Ragħaj interattiv.

A. L-Ewwel Laqgħa

Nippreparaw għaċ-Ċelebrazzjoni

Il-katekist flimkien mal-parteċipanti jgħidu talba:
“Ġesù, aħna nafu li tħobbna ħafna. Aħna meta niġu 
nitgħallmu, dejjem nisimgħu kemm inti qalbek tajba 
u kemm tħobbna. Aħna ferħanin ħafna li inti tħobbna. 
Tħalliniex nitbiegħdu minnek bid-dnub.”

Il-katekist ikompli:
“Aħna għandna ħabib li jħobbna ħafna. Ejjew inkantaw id-
diska Ħabibi Ġesù” mill-Ktieb tal-Attivitajiet, paġna 45.
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NAGĦĠA MAGĦMULA MIT-TAJJAR
Il-katekist jagħti forma ta’ nagħġa lil kull 
parteċipant. (ara Riżorsi)
Jgħidilhom pass pass xi jridu jagħmlu.
Jgħidilhom biex iġibuha fil-laqgħa ta’ wara.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
 » Il-parteċipanti jridu jpinġu n-nagħġa li 

hemm f’paġna 78.
 » Il-parteċipanti jpinġu l-kliem ‘Ġesù hu 

r-ragħaj tiegħi’ li hemm f’paġna 79.

B. It-Tieni Laqgħa

Niċċelebraw – In-Nagħġa

Importanti li għal din iċ-ċelebrazzjoni jkun hemm ambjent 
sabiħ fejn il-parteċipanti jkunu jistgħu jidħlu fi spirtu li 
huma milqugħa u li hemm min iħobbhom u jaħfrilhom. Ikun 
hemm mużika fl-isfond.

Il-katekist jibda billi jistieden lill-parteċipanti jitolbu:
“Ġesù, jiena n-nagħġa tiegħek. Ħallini nibqa’ dejjem 
miegħek u tħallinix nitbiegħed minnek bid-dnub. Grazzi li 
tħobbni ħafna.”

Wara, ikompli:
“Waħda mill-istejjer li qalilna Ġesù hija dik fuq ragħaj li tilef 
nagħġa mill-mija li jieħu ħsieb għax ir-ragħaj xogħlu hu li 
jieħu ħsieb mitt nagħġa. Ejjew naraw din l-istorja flimkien.”

Il-katekist juri l-powerpoint presentation: Ir-Ragħaj 
interattiv.

Il-katekist joħloq ambjent ta’ diskussjoni b’dawn il-
mistoqsijiet:

 » Kif taħseb li ħassitha n-nagħġa li ntilfet?
 » Kif taħseb li ħassitha n-nagħġa meta sabha 

r-ragħaj?
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Il-katekist jispjega:
“Ġesu’ qabbel lilu nnisu ma’ ragħaj u lilna 
qabbilna man-nagħaġ. Meta aħna ma nagħmlux 
dak li jrid minna Ġesù inkunu qisna dik in-
nagħġa illi ħarbet u ntilfet.”

Il-katekist jistieden lill-parteċipanti biex 
jiffurmaw ċirku. Flimkien jgħidu din it-talba:
“Ġesù, jiena qisni nagħġa. 
Inti r-ragħaj.
Ibqa’ ħu ħsiebi 
Kemm indum ħaj.”

Il-katekist jiġbor l-istampi tan-nagħaġ li jkunu 
ġabu l-parteċipanti u jifforma chart. 

Jikteb l-isem ta’ kull parteċipant ħdejn l-istampa 
tan-nagħġa li jkunu ġabu. Jekk ikun hemm min 
ma ġabx stampa ta’ nagħġa, il-katekist iwaħħallu 
stampa hu ta’ nagħġa u xorta jiktiblu ismu. Fin-nofs 
ta’ dawn l-istampi jwaħħal stampa ta’ Ġesu’ Ragħaj.

Bħala għeluq tindaqq id-diska Ir-ragħaj hu s-Sid 
tiegħi. Il-parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-
diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet paġna 78.

IMPORTANTI:
Il-katekisti għandhom il-materjal għall-Ewwel Qrara u huma mħeġġin 
li jużawh meta l-parteċipanti jkunu qegħdin iqerru għall-ewwel darba.
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l-
Unità 5

Skop tal-Unità
Ġesù jitma’ 5000 ruħ u għax iħobbna jwegħedna li jibqa’ 
magħna. It-tfal isiru jafu fuq it-twaqqif tal-Ewkaristija fl-
Aħħar Ċena. Ġesù jiltaqa’ magħna kuljum fit-Tqarbin.  Issir 
ukoll spega ħafifa tal-quddiesa.

Temi f’din l-unità:
 5.1 Ġesù jibqa’ magħna
 5.2 L-Aħħar Ċena
 5.3 Ġesu’ jixtieq jibqa’ magħna fl-Ewkaristija
 5.4 Spjega tal-Quddiesa

Talb bl-amment f’din l-unità: 
Talba wara Tqarbin - 5.2
It-Talba ‘Mulej Tiegħi u Alla Tiegħi’ - 5.2

Ċelebrazzjoni
Dry Mass

Ewkaristija
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5.1  Ġesù Jibqa’ Magħna

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Meta Ġesù qam mill-mewt baqa’ jidher għal xi żmien lill-Appostli 
tiegħu. Wara, sar iż-żmien biex jitla’ fis-sema. L-appostli bdew 
jibżgħu. Bdew  iħossuhom waħedhom. X’ħa jagħmlu issa 
mingħajr Ġesù? Imma Ġesù qalilhom li ħa jibqa’ magħhom sal-
aħħar taż-żmien. Anke għalina kien qed jgħid Ġesù li ħa jibqa’ 
dejjem magħna.

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se jikkonċentraw 
l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- Li meta Ġesù qam mill-mewt baqa’ jidher għal xi żmien 
lill-Appostli tiegħu.

- Li wara, sar iż-żmien biex jitla’ fis-sema.
- L-Appostli bdew jibżgħu. Bdew  iħossuhom waħedhom.
- Ġesù qalilhom li ħa jibqa’ magħhom sal-aħħar taż-żmien.
- Anke għalina kien qed jgħid Ġesù li ħa jibqa’ dejjem 

magħna.

Din hi l-ħajja ta’ dejjem, li jagħrfu lilek, Alla waħdek veru, u lil Ġesù 
Kristu, li inti bgħatt. Jien igglorifikajt lilek fuq l-art billi temmejt ix-
xogħol li tajtni nagħmel.  Jiena għarraft ismek lill-bnedmin li inti tajtni 
mid-dinja. Kienu tiegħek, u inti tajthom lili, u huma ħarsu kelmtek. 
Issa jafu li dak kollu li tajtni ġej minnek; għaliex il-kliem li int tajt lili 
jiena tajtu lilhom, u huma laqgħuh u għarfu tabilħaqq li jiena ħriġt 
minnek, u emmnu li inti bgħattni.

Ġwanni 17:3-8

Il-MESSAĠĠ
Ġesù tana l-kelma tiegħu li ma jħalliniex 
waħedna. Meta wasal il-waqt tela’ s-sema, 
imma hu ried jibqa’ magħna wkoll. Hu ried 
jibqa’ preżenti fostna permezz tal-Ewkaristija.

Hawnhekk, il-katekist se jibda jintroduċi 
bil-mod lill-parteċipanti għall-misteru tal-
Ewkaristija - suġġett tqil, bħalma wara kollox 
sabuh l-Appostli. Tajjeb li, bħal Ġesù, nagħmlu 
emfasi kbira fuq il-fatt li l-Ewkaristija hija 

stedina għall-imħabba ta’ Ġesù. Hu biss għandu 
‘l-kliem tal-ħajja ta’ dejjem’. Meta nilqgħu r-rigal 
tal-Ewkaristija qed nilqgħu lil dak li verament 
jista’ jagħti sens lill-ħajja tagħna.

Il-mod tal-preżenza ta’ Kristu taħt l-ispeċi 
Ewkaristiċi ma hemmx ieħor bħalu. Hu jgħolli 
l-Ewkaristija ‘l fuq mis-sagramenti l-oħra kollha 
u jagħmilha bħala l-aħjar mezz għall-perfezzjoni 
tal-ħajja spiritwali. Fis-Sagrament tal-Ewkaristija 
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Ġwanni Pawlu II, Ittra Appostolika Dominicae Cenae, 3

hemm verament, realment u sostanzjalment il-
Ġisem u d-Demm flimkien mar-ruħ u d-divinità 
ta’ Sidna Ġesù Kristu, u għalhekk hemm Kristu 
kollu kemm hu. 

F’din il-laqgħa, is-suġġett tal-Ewkaristija jiġi 
ppreżentat permezz tal-istorja tat-tkattir tal-
ħobż. Hija storja sempliċi li l-parteċipanti jifhmu 
malajr. Dak li jipprovdi l-ħobż u l-ħut hu tifel 
bħalhom. Li wieħed ikun bil-ġuħ u jsib min jgħinu 
jitrejjaq hija l-esperjenza ta’ kulħadd.  Il-miraklu 
tat-tkattir tal-ħobż, meta l-Mulej ħa l-ħobżiet, 
berikhom, qasamhom u tahom lid-dixxipli biex 
jitimgħu l-folla, huwa x-xbieha tat-tkattir bla 
qies tal-ħobża waħda tal-Ewkaristija f’kull post u 
f’kull żmien.

Fil-Liturġija tal-Quddiesa, aħna nuru l-fidi 
tagħna fil-preżenza reali ta’ Kristu taħt l-ispeċi 
tal-ħobż u tal-inbid billi, fost ġesti oħra, ninżlu 
għarkubbtejna, jew inbaxxu rasna b’sinjal ta’ 

adorazzjoni lill-Mulej. “Il-Knisja Kattolika tat 
u tibqa’ tagħti dan il-kult ta’ adorazzjoni li 
għandu jingħata lill-Ewkaristija mhux biss waqt 
il-Quddiesa, imma wkoll barra ċ-ċelebrazzjoni 
tagħha billi tħares b’għożża kbira l-ostji 
kkonsagrati, meta tippreżentahom lill-Insara 
biex b’solennità kbira jivvenerawhom, u toħroġ 
bihom f’purċissjoni.” (Pawlu VI, Mysterium Fidei, 56.)

Kristu ried ikun preżenti fil-Knisja tiegħu b’mod 
li ma jkunx hemm ieħor bħalu. Billi Hu kien 
ser iħalli lil tiegħu u ma kinux se jarawh aktar, 
ried jagħtina l-preżenza sagramentali tiegħu. 
Billi kien sejjer joffri lilu nnifsu fuq is-salib biex 
isalvana, ried li aħna jkollna t-tifkira tal-istess 
imħabba li biha ħabbna sa ‘l-aħħar’ (Ġw 13,1) - 
sa ma tana ħajtu stess. Bil-preżenza reali tiegħu, 
Kristu jibqa’, b’mod misterjuż fostna, bħala dak li 
ħabbna u ta ħajtu għalina. Hu jibqa’ fostna taħt 
l-ispeċi tal-ħobż u tal-inbid li juruna u jagħtuna 
din l-imħabba tiegħu.

‘Il-Knisja u d-dinja jeħtieġu ħafna l-qima ewkaristika. Ġesù jistenniena f ’dan 
is-sagrament tal-imħabba, ma niċħdulux iż-żmien li rridu biex immorru 
niltaqgħu miegħu fl-adorazzjoni u l-kontemplazzjoni, mimlijin bil-fidi u 
lesti npattu għall-ħtijiet kbar u għad-delitti tad-dinja. Jalla ma tiġi nieqsa qatt 
l-adorazzjoni tagħna.

REFERENZI
Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 1335-1381

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA –ITLOB
Mulej Ġesù, il-preżenza tal-Ġisem veru u tad-Demm veru tiegħek fis-Sagrament tal-Ewkaristija 
ma nistax naraha bis-sensi tiegħi imma bil-fidi biss. Għalhekk, nilqa’ bil-fidi l-kliem tiegħek meta 
għedtilna: ‘Dan hu ġismi li jingħata għalikom’ għax int il-verità u ma tigdibx.

Jien nadurak bil-qima, Alla li tinsab
Moħbi hawn quddiemi  taħt dawn ix-xbihat,
Lilek qalbi kollha hawn f’riġlejk nagħtik;
Meta naħseb fuqek ħsiebi nitlef fik.

L-għajn, l-idejn, it-togħma lilek ma jħossux; 
iżda biss b’li smajna, għala ma nemmnux?
Nemmen li qalilna l-Iben tal-Mulej 
Xejn m’hu iżjed minnu mill-kliem tal-Feddej.
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Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Stampi li juru l-Buskett 

▶ Żewġ familji differenti

▶ Żewġ familji qed jagħmlu 
attivitajiet differenti 

▶ Bibbja tat-Tfal

▶ Stampi tal-miraklu tal-ħobż u 
l-ħut

▶ Forom ta’ ħobż u ħut għall-
parteċipanti kollha

▶ Diska: Grazzi

▶ Stampi ta’ Clive u Janet

▶ Stampi ta’ Ġesù tiela’ s-sema

▶ Diska: Magħkom inkun jien 
kuljum

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet - paġni 
82-85

A. L-Ewwel Laqgħa

Ġesù Jitma’ Ħafna Nies

L-GĦAN
Il-parteċipanti jiltaqgħu mal-miraklu li Ġesù għamel 
meta darba tema’ ħafna nies. Ġesù wegħedna li ser jibqa’ 
dejjem magħna. 

IT-TALBA
Il-katekist jiftaħ il-laqgħa tallum billi jistieden lill-parteċipanti jitolbu:

“Ġesù, erġajna ltqajna flimkien biex nitkellmu miegħek u 
nitgħallmu aktar fuqek. Jiena qed nieħu gost niġi  nisma’ 
fuqek.  Il-katekist/a qalilna/qaltilna li hemm ħafna tfal li 
m’għandhomx min ikellimhom fuqek. Ġesù għin lil dawk 
it-tfal biex huma wkoll ikollhom min jgħallimhom fuqek.
Nitolbu… Ismagħna nitolbuk Mulej.

L-INTRODUZZJONI – IL-ĦARĠA TA’ CLIVE
Il-katekist jgħid lill-parteċipanti:
“Illum ħa nerġgħu nisimgħu storja oħra mill-ħajja tal-
ħbieb tagħna Clive u Victoria. Ftiehmu li billi is-Sibt 
il-papà ma kienx xogħol, kienu sejrin ħarġa flimkien 
bħala familja.  Tafu fejn kienu sejrin? (Il-katekist iħalli lill-
parteċipanti juru l-ideat tagħhom). 

Tajjeb. Kienu sejrin ġurnata l-Buskett. Clive u Victoria 
lestew il-ballun imma ħuhom, Jeremy lesta l-folder 
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tat-tpinġija, billi kien iħobb ipinġi għax ħaseb 
li l-Buskett żgur ser ikun hemm xi ħaġa sabiħa 
x’ipinġi. Il-mamà tafu x’lestiet? (Il-katekist 
jistenna lill-parteċipanti jweġbuh.) 

Iva, kollox sew.  Lestiet basket mimli affarijiet 
tajbin tal-ikel għax hemm ma tantx issib 
affarijiet tal-ikel. Il-papà lesta l-ktieb li kien 
qiegħed jaqra biex forsi jispiċċah. Kemm 
ħadu pjaċir flimkien... Tafu x’qagħdu jagħmlu? 
(Il-katekist jistenna t-tweġiba mingħand il-
parteċipanti.)  

Veru hekk għamlu... Imma ħej, malajr sar 
nofsinhar u kulħadd kellu ħafna ġuħ. 
Clive mar mal-papà biex iġibu l-basket tal-ikel 
imma....il-basket ma kienx fil-karozza....il-mamà 
ħasbet li kien ser iġibu l-papà waqt li l-papà 
ħaseb li ġabitu l-mamà.... 

“Issa x’ser nagħmlu?” staqsa l-papà. It-tfal kienu 
ser jibdew jibku ... għax kellhom ħafna ġuħ. Il-
mamà u l-papà bdew jinkwetaw għax ma kienx 
hemm minn fejn tixtri.

“L-aħjar immorru lura u nieklu d-dar,”   qal il-
papà. Imma t-tfal ma xtaqux imorru lura d-dar 
daqs kemm kienu qed jieħdu pjaċir.
Ftit ‘il bogħod minnhom kien hemm familja oħra 
li wkoll kienu marru picnic...
Il-mamà ta’ dawn indunat li l-familja ta’ Clive 
kien ġralhom xi ħaġa. Marret ħdejn il-mamà ta’ 
Clive u staqsietha x’kien ġralha.... din malajr 
qaltilha.

Din il-mamà kienet qalbha tajba ħafna u ma 
xtaqitx li Clive u ħutu jiddejqu  u allura  qalet 
lill-mamà tagħhom . . . (Hawnhekk il-katekist 
jistaqsi lill-parteċipanti x’jaħsbu li qalet il-mamà 
ta’ dik il-familja lill-mamà ta’ Clive – “X’taħsbu li 
qalet?” Jistenna lill-parteċipanti jwieġbu.)

“U le tmorrux id-dar... Ara jiena ġibt xi ftit ikel 
żejjed. Ejja ħa nagħtikom ftit minn tagħna.” U 
qasmu kollox flimkien.”

Il-Kontenut

DISKUSSJONI  
Il-katekist jgħid:

“Wara li smajna l-istorja ta’ Clive u l-familja 
tiegħu, issa ħa naraw ftit x’niftakru minnha!”

Hawnhekk irid joħroġ il-punt li kieku ma kienx 
hemm xi ħadd li qasam magħhom l-ikel, il-
familja kienet tmur lura d-dar la darba l-mamà/
papà nsew l-ikel u huma ma kellhomx x’jieklu.”
Il-katekist jistaqsi:

 » Kif ħassewhom Clive u ħutu meta kienu 
l-Buskett?

 » Kif ħassewhom meta ndunaw li ma 
kellhomx ikel?

 » Ħadu pjaċir meta kienu sejrin id-dar għax 
ma kellhomx ikel?

 » Ħassewhom ferħanin meta dik il-mara 
tathom jieklu mill-ikel tagħha?

Il-katekist ikompli xi mistoqsijiet li jara li jkunu 
addattati għall-parteċipanti li jkollu quddiemu.

STORJA  MILL-BIBBJA:
ĠESÙ TEMA’ 5000 RAĠEL
Il-katekist jaqra l-istorja mill-Bibbja tat-
Tfal. Hekk, ikun qed jagħti l-idea li huma, il-
parteċipanti stess, jistgħu jaqraw il-Bibbja minn 
ktieb li jkun addattat għalihom.

DISKUSSJONI
Wara li l-katekist jgħid u jaqra l-istorja ssir 
diskussjoni fejn il-parteċipanti jkollhom ċans 
jikkummentaw fuq l-istorja.

 » Kieku inti kont flok dak it-tifel kont 
tagħtih ħobż lil Ġesù?

 » Taħsbu li dak it-tifel kien ferħan li ta 
l-ħobż tiegħu lil Ġesù? Għaliex?

 » Meta inti tgħin lil xi ħadd kif tħossok?
Il-katekist isaħħaħ dak li jgħidu l-parteċipanti 
u bil-mod il-mod juri li waqt li Ġesù lil dawk in-
nies tahom jieklu l-ħobż u l-ħut, lilna Ġesù ser 
jagħtina nieklu xi ħaġa oħra.
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L-Attività

MIMA
Il-katekist jistieden lill-parteċipanti jagħmlu 
mima tal-Istorja: Ġesù jitma’ 5000 ruħ. Meta 
jkunu waslu li Ġesù jbierek il-ħobż u l-ħut u 
jagħtihom lill-Appostli biex iqassmuh, il-katekist 
iqassam forom bojod ta’ ħuta u ħobża biex 
il-parteċipanti jpinġuhom. Imbagħad meta 
jġibuhom lura, il-katekist iwaħħalhom fil-kamra. 

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jridu jimmarkaw f’paġna 83  il-
ħobż u l-ħut li Ġesu’ kellu bżonn biex jagħmel dan 
il-miraklu.

L-GĦELUQ
Il-parteċipanti jkunu inkoraġġiti jgħidu talba  ta’ 
ringrazzjament li dejjem isibu x’jieklu. 

Tindaqq id-diska Grazzi. Il-parteċipanti jistgħu 
jsegwu l-kliem tad-diska mill-Ktieb tal-
Attivitajiet paġna 82.

B. It-Tieni Laqgħa

Ġesù jrid jibqa’ Magħna

L-GĦAN
Meta Ġesù qam mill-mewt baqa’ jidher għal xi 
żmien lill-Appostli tiegħu. Wara, sar iż-żmien 
biex jitla’ fis-sema. L-appostli bdew jibżgħu. 
Bdew iħossuhom waħedhom. X’ħa jagħmlu issa 
mingħajr Ġesù? Imma Ġesù qalilhom li ħa jibqa’ 
magħhom sal-aħħar taż-żmien. Anke għalina 
kien qed jgħid Ġesù li ħa jibqa’ dejjem magħna.

IT-TALBA
Il-katekist jibda jitlob flimkien mal-parteċipanti:
“Grazzi Ġesù li inti dalwaqt tiġi għandna fil-
Preċett. Jiena nixtieq ħafna li Inti tiġi għandi. 
Min jaf kemm hawn tfal daqsi li huma wkoll qed 
jistennewk tiġi għandhom! Grazzi Ġesù.”

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jibda jirrakkonta:
“Illum ħa nerġgħu niltaqgħu ma’ Clive u l-ħabiba 
tiegħu Janet. Tridu intom terġgħu tiltaqgħu 
magħhom?” 

Wara li jkun ħa t-tweġiba mingħand il-
parteċipanti, il-katekist ikompli:
“Ejjew mela ħa nisimgħu storja mill-ħajja 
tagħhom meta għamlu promise.”

Din l-istorja trid twassal lill-parteċipanti biex 
jifhmu x’inhi promise.

STORJA
Clive Ħares, Janet, inti llejla ser tiġi d-dar 

tagħna bħall-aħħar darba?
Janet U żgur, daqskemm ħadna pjaċir 

nilagħbu.  Jien ser nerġa’ nġib dik il-
logħba. Lilek għoġbitek, hux veru?

Clive Veru, aqta’ kemm ħadt gost. U nistgħu 
nerġgħu noħorġu fil-ġnien.

Janet Sewwa.  Mela ftehemna. Il-lejla żgur 
niġi. Ciao.

Il-katekist ikompli:
“Kif wasal lura mill-iskola, Clive neħħa l-uniformi, 
kiel dak li lestietlu l-mamà u qal lill-mamà li Janet 
kienet ġejja tilgħab miegħu bħal dakinhar. Wara 
li lesta l-homework qagħad jistenna lil Janet tiġi.  
Kemm kien kuntent li ġejja Janet għax hi l-ikbar 
ħabiba tiegħu! Imma għalkemm dam ħafna jistenna, 
Janet ma ġietx. Kemm iddispjaċih Clive li Janet ma 
ġietx u beda jaħseb għaliex ma ġietx. Fl-aħħar, il-
mamà  qaltlu li issa kien sar il-ħin u żgur li mhux ser 
tiġi. Forsi ġralha xi ħaġa u ma setgħetx tiġi. 

Fil-għodu, Clive mar ħdejn Janet u qalilha,  “Kemm 
domt nistenniek ilbieraħ!  Xi ġralek?  Ġralek xi 
ħaġa?” Imma Janet qaltlu, “Le, ma ġrali xejn.” 
Clive qalilha, “Taf kemm domt nistenniek..... Inti 
wegħedtni li ser tiġi u allura la ma ġralek xejn, għax 
ma ġejtx?” “Ma kelliex aptit!  Qgħadt nara ‘High 
School Musical’ fuq it-Television...” qaltlu Janet. “Iss! 
Imma int wegħedtni li ser tiġi... u bqajt  nistenniek,” 
qal Clive li kważi kien ser jibki...
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Il-Kontenut

DISKUSSJONI
Il-katekist jagħti ċans lill-parteċipanti jitkellmu u 
jagħmel mistoqsijiet biex joħroġ il-punt li meta 
nagħmlu promise rridu nżommuh.  
Il-katekist jistieden lill-parteċipanti:

 » Wara li smajna din l-istorja mill-ħajja ta’ 
Clive u Janet, ejjew ħa naraw x’għadna 
niftakru.

 » Għoġbitkom l-istorja?  Għaliex?
 » Għamlet tajjeb Janet meta ħalliet lil 

Clive jistenna d-dar u qagħdet tara ‘High 
School Musical’?

 » Setgħet għamlet xi ħaġa Janet u ma 
ħallietx lil Clive jistenna? Forsi tibgħat 
messaġġ jew iċċempel bit-telefon?

 » Kieku inti kont flok Janet x’kont 
tagħmel?  U jekk ma jkollokx aptit, tmur 
xorta?

 » Tafu x’inhu promise? 
 » Kemm hu importanti li nżommu 

l-promise li nagħmlu?

STORJA MILL-BIBBJA: ĠESÙ TIELA’ S-SEMA
Il-katekist jgħid;
“Ġesù wkoll għamel ‘promise’ importanti.  Hu 
qal lill-Appostli u lil dawk in-nies li kienu miegħu 
li Hu ser  jibqa’  magħna għal dejjem.”

Il-katekist jaqra din is-silta mill-Bibbja tat-Tfal. 
Filwaqt li tinqara l-istorja, il-katekist jista’ juri 
l-istampi. Fejn il-kamra tippermetti, il-parteċipanti 
għandhom jiffurmaw ċirku u l-katekist  ikun 
fin-nofs bil-Bibbja tat-Tfal f’idejh. Tista’ tindaqq 
background  music waqt li tinqara s-silta. 

SPJEGA TAS-SILTA
Il-katekist jagħti opportunità lill-parteċipanti 
biex jaħsbu u jiddiskutu:
“Taħsbu li Ġesù żamm din il-‘promise’?”

Tajjeb li jara x’jaħsbu l-parteċipanti fuq dan.
Ikompli: “Ġesu huwa Alla u qiegħed magħna 
l-ħin kollu u kullimkien. Hu ser jibqa’ magħna 
dejjem. Hu qiegħed hawn magħna jieħu 
gost jarana nitkellmu fuqu,  jarana nilagħbu, 
nistudjaw. Fejn iżjed jarana?”

Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti.
“Ġesù qiegħed magħna fl-Ewkaristija.”
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L-Attività

AQTA’ S-SENTENZA
Il-katekist jistieden lill-parteċipanti jsibu paġna 
82 mill-Ktieb tal-Attivitajiet. Il-katekist jispjega 
lill-parteċipanti xi jridu jagħmlu. Il-parteċipanti 
jridu jgħaqqdu s-sentenza ‘Ġesù ser jibqa’ 
magħna għal dejjem’.

Kif jgħaqqdu s-sentenza, il-parteċipanti jiktbuha 
fil-kaxxa li hemm f’paġna 83 tal-Ktieb tal-
Attivitajiet.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
 » Il-parteċipanti jridu jsibu s-sentenza li 

hemm f’paġna 82 u jiktbuha f’paġna 83 
kif hemm indikat fis-sezzjoni tal-Attività.

 » Il-parteċipanti jridu jpinġu sitwazzjonijiet 
fejn Ġesù ser jibqa’ magħna. Iridu 
jpinġuhom fil-kaxxi li hemm f’paġna 84.

L-GĦELUQ
Bħala talba għall-għeluq, il-katekist, flimkien 
mal-parteċipanti, jgħid din it-talba:
“Mulej Ġesù,  aħna qed niltaqgħu hawn flimkien 
biex insiru nafu aktar lil xulxin u lilek.
Ġesù, għinna biex insiru aktar ħbieb ta’ xulxin u 
tiegħek.”

Tindaqq id-diska Magħkom inkun jien kuljum. 
Il-parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska 
mill-Ktieb tal-Attivitajiet, paġna 84.

Il-katekist iħeġġeġ lit-tfal, biex fil-laqgħa li 
jmiss iġibu xi ħaġa tajba tal-ikel biex jasqmuha 
flimkien.



5.2  L-Aħħar Ċena

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Ġesù tant kien iħobb lill-ħbieb tiegħu li qabel ma kien sejjer ibati 
ried jagħmel ikla speċjali magħhom. Din hija propju l-Aħħar Ċena. 
Wara li l-parteċipanti jiltaqgħu ma’ din il-ġrajja, jistgħu jaraw xi 
powerpoint presentation fuq l-Aħħar Ċena.  Jekk ma jkunux jistgħu, 
jirrextawha huma fil-kamra. F’din l-ikla Ġesù biddel il-ħobż u l-inbid 
f’Ġismu u f’Demmu.

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se jikkonċentraw l-aktar 
fuq dawn l-aspetti:

- Li Ġesù tant kien iħobb lill-ħbieb tiegħu li qabel ma kien 
sejjer ibati ried jagħmel ikla speċjali magħhom. Din hija 
propju l-Aħħar Ċena.

- Li f’din l-ikla Ġesù biddel il-ħobż u l-inbid f’Ġismu u f’Demmu.

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 
għal kollox 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.” Imbagħad ħa 
l-ħobż, radd il-ħajr, qasmu, newwilhulhom u qal: “Dan hu ġismi li jingħata 
għalikom; agħmlu dan b’tifkira tiegħi.”

Luqa 22: 14-20

Il-MESSAĠĠ
Il-Mulej, li ħabb lil tiegħu, ħabbhom għall-
aħħar. Billi kien jaf li kienet waslet is-siegħa 
tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għal 
għand il-Missier, waqt l-ikla ħasel saqajn 
l-Appostli u tahom il-kmandament tal-imħabba. 
Biex iħallilhom sinjal ta’ mħabbtu u biex ma 
jitbiegħed qatt minn dawk li kienu tiegħu, 
waqqaf l-Ewkaristija bħala tifkira tal-mewt u 
l-qawmien tiegħu u ordnalhom jiċċelebrawha 
sa ma jerġa’ jiġi.

F’din il-laqgħa l-Ewkaristija hija ppreżentata 
forma ta’ party - festin. F’dan iż-żmien li fih il-
parteċipanti qed jiskopru li jistgħu jibnu ħbiberiji 
sbieħ ma’ tfal oħra, huwa faċli għall-katekist li 
jippreżenta l-Aħħar Ċena bħala forma ta’ party 
li qed jagħmlu dawn il-ħbieb flimkien. Fl-istess 
ħin hemm ukoll l-element ta’ qsim flimkien - ta’ 
‘sharing’. Hawn, il-katekist irid jagħmel emfasi 
fuq din il-kwalità li tkun għadha mhix tant 
żviluppata fil-parteċipanti ta’ din l-età li għadhom 
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iħossu li d-dinja ddur madwarhom u li wkoll 
ġejjin minn familji żgħar u allura ma jħossux 
daqstant il-bżonn li jaqsmu dak li jkollhom ma’ 
tant nies oħrajn.

‘Agħmlu dan b’tifkira tiegħi’. B’din l-ordni 
Ġesù ried li ssir tifkira tal-ħajja, tal-mewt tal-
qawmien mill-mewt tiegħu u tal-interċessjoni 
tiegħu quddiem il-Missier. 

Sa mill-bidu l-Knisja obdiet din l-ordni tal-
Mulej. ‘Kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-
Appostli u fl-għaqda ta’ bejniethom, fil-qsim 

tal-ħobż u fit-talb. Kull jum kienu jmorru 
fit-tempju flimkien, jaqsmu l-ħobż fi djarhom 
u jissieħbu fl-ikel bi qlub ferħana u safja.’ 
(Atti2,42-46)

L-Insara kienu jiltaqgħu għall-‘qsim tal-ħobż’, 
l-aktar ‘fl-ewwel jum tal-ġimgħa’, jiġifieri 
f’jum il-Ħadd, f’jum il-Qawmien ta’ Kristu 
mill-imwiet. Minn dak iż-żmien ‘l hawn, iċ-
ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija baqgħet dejjem 
issir b’mod li llum insibuha kullimkien fil-
Knisja, bl-istess struttura li kellha fil-bidu. 
Għadha fiċ-ċentru tal-ħajja tal-Knisja. 

Il-Konċilju ta’ Trento, Denzinger-Schonmetezer, 1740

‘Kristu, Alla u Sidna, offra darba għal dejjem lilu nnifsu lil Alla l-Missier, 
meta miet fuq l-artal tas-Salib biex jagħti lill-bnedmin, il-fidwa għal dejjem. 
Iżda għaliex is-saċerdozju tiegħu ma kellux jintemm bil-mewt tiegħu, fl-
aħħar ikla, ‘fil-lejl li kien ittradut’, ried iħalli lill-Knisja l-Għarusa maħbuba 
tiegħu, sagrifiċċju li jidher, sagrifiċċju li bih jiġġedded is-sagrifiċċju li seħħ 
darba għal dejjem fit-tixrid tad-demm fuq is-salib, ħalli t-tifkira tiegħu 
tibqa’ ssir sal-aħħar taż-żmien u l-qawwa tiegħu għas-salvazzjoni tingħata 
għall-maħfra tad-dnubiet li aħna nagħmlu kull jum.’

REFERENZI
Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 1337-1344

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
Mulej Ġesù, minn ċelebrazzjoni għal oħra tal-
Ewkaristija mqaddsa, bit-tħabbira tal-misteru 
tal-Għid tiegħek sa ma terġa’ tiġi, aħna, il-poplu 
tiegħek fil-pellegrinaġġ tagħna f’din id-dinja 
nimxu ‘l quddiem lejn l-ikla tas-sema meta lkoll 
noqogħdu għall-ikla tiegħek ta’ dejjem. Għinna 
biex nersqu ta’ spiss lejn dan is-sagrament u 
nersqu lejh bil-fidi u bl-imħabba biex b’hekk ikun 
jistħoqqilna li nkunu aħna wkoll mistiedna għall-
ikla tat-tieġ tal-Ħaruf. Agħmel li din l-ikla mqaddsa 
ma tkunx il-kundanna tagħna imma tkun għalina 
ta’ fejqan fir-ruħ u fil-ġisem. Ammen.



Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Video jew stampi ta’ party 

▶ Stampi l-Aħħar Ċena

▶ Printouts tal-Aħħar Ċena

▶ Feature: Jesus of Nazareth- 
L-Aħħar Ċena

▶ Nistgħu nagħmlu riferenza għal 
xi wirja tal-Mejda tal-Appostli 
li l-parteċipanti jkunu marru 
jaraw fir-Randan

▶ Diska: Sebbħu lil Alla

▶ Stampi tal-ħobż u tal-inbid

▶ Stampi tal-Ewkaristija

▶ Diska: Araw x’imħabba qawwija

▶ Il-Ktieb tal-Attivitjiet
 - paġni 86-89

A. L-Ewwel Laqgħa

Ġesù Ried jiekol mal-Ħbieb tiegħu

L-GĦAN
Ġesù tant kien iħobb lill-ħbieb tiegħu li qabel ma kien 
sejjer ibati ried jagħmel ikla speċjali magħhom. Din hija 
propju l-Aħħar Ċena.

IT-TALBA
Il-katekist jiftaħ il-laqgħa tallum billi jistieden lill-parteċipanti jitolbu:

“Ġesù, illum ser nitolbuk għal dawk it-tfal kollha daqsna 
li jinsabu l-isptar. Ġesù, jekk jogħġbok, fejjaqhom biex 
huma wkoll ikunu ferħanin bħalna. Ħu ħsieb il-mamà u 
l-papà tagħhom għax naħseb li jixtiequ li t-tfal tagħhom 
ikunu b’saħħithom u magħhom id-dar.”

L-INTRODUZZJONI – STORJA MILL-ĦAJJA TA’ CLIVE
Il-katekist jintroduċi s-suġġett tal-laqgħa tallum:
“Illum ħa nerġgħu niltaqgħu mal-ħabib tagħna Clive. 
Illum Clive ħa jirrakkuntalna fuq il-birthday ta’ ħuh. 
Nisimgħu flimkien.” 
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STORJA 
Il-katekist jgħid:
“Ilbieraħ kien il-birthday ta’ Jeremy. Clive u 
Victoria (ħut Jeremy) għenu lill-mamà ssajjar 
ħafna affarijiet tajbin li kien iħobb Jeremy. Meta 
sar il-ħin tal-ikel Jeremy talab lil oħtu Victoria 
biex tgħid it-talba ta’ qabel l-ikel.  “Grazzi, Mulej, 
ta’ dan l-ikel tajjeb li sajret il-mamà għall-
birthday ta’ ħija Jeremy.  Jeremy iħobbu ħafna 
dan l-ikel,” qalet Victoria. Pront pront qabeż 
Clive u qal: “U Mulej, grazzi talli għandna lil 
Jeremy.”

Jeremy beda jirrakonta xi stejjer. Kulħadd 
kellu xi storja xi jgħid. Kemm kien tajjeb dak 
l-ikel! Kulħadd ħa ħafna pjaċir flimkien.. jiekol.. 
jitkellem .. u jiċċajta.

Clive,  Victoria u l-mamà u l-papà taw lil Jeremy 
r-rigali li lestewlu. Ir-rigali kienu ħafna sbieħ 
u Jeremy ħa ħafna gost bihom. Wara kantaw 
Happy Birthday lil Jeremy u qasmu l-kejk.

Il-Kontenut

DISKUSSJONI  
F’din id-diskussjoni jrid joħroġ il-punt li l-familja 
għamlet festa flimkien għax huma ferħanin 
b’xulxin. Hawnhekk, għandna xi mistoqsijiet 
li jistgħu jgħidu l-parteċipanti biex il-katekist 
iressaqhom għas-suġġett.

 » X’għoġobkom l-iżjed mill-istorja?
 » Clive u Victoria lil Jeremy kienu jħobbuh 

ħafna.  Xtaqu li fil-birthday Jeremy ikun 
ferħan. X’għamlu biex Jeremy jkun 
ferħan? (Għenu lill-mamà tagħmel dak 
l-ikel li kien iħobb Jeremy.)

 » Qabel l-ikel tiftakru x’qalu flimkien? (Qalu 
xi talb, “Grazzi Mulej  ta’ ... Grazzi Mulej 
talli tajtna lil Jeremy”).

 » Jeremy qal ħafna stejjer ... kielu dak li 
lestew għall-birthday ta’Jeremy...Clive u 
Victoria tawh ir-rigali li kellhom lesti....
kantaw Happy Birthday u kienu ferħanin 
flimkien.   Tridu nkantaw aħna wkoll 
Happy birthday lil Jeremy? Mela ejjew 
inkantaw.

 » Meta kienu qed jieklu dawk l-affarijiet 
tajbin kulħadd qagħad bilqiegħda waħdu 
u kulħadd qagħad jiekol l-affarijiet tiegħu 
waħdu?  (Kienu ferħanin għax qagħdu 
flimkien u qasmu kollox flimkien).

STORJA MILL-BIBBJA
Il-katekist jaqra din l-istorja tal-Aħħar Ċena 
f’atmosfera ta’ ġabra u talb mill-Bibbja għat-
Tfal.
Wara li tinqara is-silta, il-katekist jista’ juri 
s-silta minn Jesus of Nazareth fejn tissemma 
l-aħħar ċena. Il-parteċipanti jkunu jistgħu 
jsegwuh aħjar il-feature għax ikunu ġa semgħu 
l-istorja. 
Il-katekist jgħid: “Ħa naraw issa ftit tiftakrux dak 
li ntqal.” 

Tajjeb li l-parteċipanti jingħataw ċans 
jikkummentaw u jistaqsu biex jiġu ċċarati xi punti.

 » Ġesù qabel ma kien ser imut xtaq 
jagħmel ikla speċjali. Għalfejn għamel dik 
l-Ikla?

 » X’għamel Ġesù f’dik l-Ikla?
 » Fiex Ġesù biddel il-ħobż u l-inbid?
 » Kompli: “Ġesù  lill-Appostli qalilhom:  

“Agħmlu dan  ......”.
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L-Attività

IKLA FLIMKIEN
Fil-laqgħa ta’ qabel din, il-katekist iħeġġeġ lill-
parteċipanti jġibu xi ħaġa tajba  biex tittiekel 
flimkien (bħal per eżempju xi pakkett tal-ħelu).
Fl-aħħar tal-laqgħa, il-parteċipanti jkunu mistiedna 
jqassmu minn dak li jġibu lill-parteċipanti l-oħra.
Il-katekist jieħu xi affarijiet biex min jinsa jkollu 
wkoll x’jaqsam mal-oħrajn.

Allura, f’din il-laqgħa, il-katekist jistieden lill-
parteċipanti biex iqassmu huma x-xi ħaġa żgħira li 
jkunu ġabu magħhom. 

Il-katekist jgħid: “Hekk, bħala familja, qed nagħmlu 
ikla żgħira flimkien għax aħna ferħanin b’xulxin.”

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jridu jwieġbu għall-mistoqsija 
li hemm f’paġna 87: ‘Kif tħossok meta tmur 
party?’ It-tweġiba hi li inti tħossok ferħan.

L-GĦELUQ
Bħala talba tal-għeluq, il-katekist jgħid waħda 
mit-talbiet li jingħadu wara t-Tqarbin fil-knisja 
tal-Lokal biex il-parteċipanti jibdew isiru midħla 
ta’ ċertu talb li jintuża mill-Komunità Parrokkjali.

Tindaqq id-diska Sebbħu lil Alla. Il-parteċipanti 
jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska mill-Ktieb tal-
Attivitajiet, paġna 86.

B. It-Tieni Laqgħa

Ġesù jagħtina Ġismu u Demmu

L-GĦAN
Wara li l-parteċipanti jiltaqgħu mal-ġrajja tal-
Aħħar Ċena, il-parteċipanti  jitgħallmu li f’din 
l-ikla Ġesù biddel il-ħobż u l-inbid f’Ġismu u 
f’Demmu.

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jgħid lill-parteċipanti:
“Intom ġieli mortu xi party, hux vera?” 
Il-katekist iħalli lill-parteċipanti jwieġbu. 
Ikompli: “Mela ħa nsaqsikom xi affarijiet.

 » Ma’ min niltaqgħu fil-party? Tweġiba: 
Niltaqgħu u nifirħu mal-ħabib li stedinna.

 » X’nagħmlu fil-party? Tweġiba: Fil-party 
nitkellmu, nilagħbu, inkantaw u nuru li 
aħna ħbieb ta’ xulxin.

 » X’inhu l-ikel li nsibu fil-party? Tweġiba: 
Fil-party nieklu flimkien ħafna ħelu u 
affarijiet tajbin.

Il-katekist ikompli:
“Issa aħna għedna li Ġesù qed jistedinna għall-
festa tiegħu. Fil-quddiesa aħna nagħmlu ħafna 
affarijiet li nagħmlu waqt il-party. Mela ejjew ħa 
nqabbluhom flimkien. 

 » Fil-quddiesa niltaqgħu u nifirħu mal-
ħabib Ġesù li jkun stedinna.

 » Fil-quddiesa Ġesù jixtieqna nkunu 
ferħanin u ħbieb ta’ xulxin,  jixtieqna 
nkunu paċi ma’ xulxin, nitolbu flimkien, 
inkantaw flimkien.

 » Fil-quddiesa Ġesù jrid li aħna nieklu 
flimkien. Ġesù jagħtina ikel speċjali fil-
quddiesa. Fil-quddiesa Ġesù jagħtina 
lilu nnifsu. L-ostja li nieħdu fit-Tqarbin hi 
Ġesù nnifsu.”
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Il-Kontenut

STORJA MILL-BIBBJA: L-AĦĦAR ĊENA
Il-katekist jgħid:
“Ġesu, f’dik l-Ikla li kienet ikla speċjali, biddel il-
ħobż u l-inbid fil-Ġisem u fid-Demm tiegħu.
Ġesu qalilna li meta nagħmlu l-Ewkaristija 
aħna nkunu nagħmlu dak li għamel Hu u nkunu 
niftakru fih.”

Il-parteċipanti jaqraw huma l-istorja mill-Bibbja 
għat-Tfal. Il-katekist jistieden lill-parteċipanti 
biex jaqraw sentenza kull wieħed mill-istorja.

QUIZ: IVA JEW LE
Metodu:

 » Il-katekist jgħid lill-parteċipanti: “Ħa 
niftakru ftit x’tgħidilna l-istorja tal-Aħħar 
Ċena permezz ta’ xi mistoqsijiet.” 

 » Jaqsam lill-parteċipanti f’żewġ gruppi. 
 » Il-katekist jistaqsi l-mistoqsija.
 » Il-gruppi wara xulxin jgħidu jekk hux veru 

jew falz. 
 » Jikteb it-tweġiba ta’ kull grupp fuq il-

whiteboard. 
 » Il-katekist ma jikkummenta xejn jekk it-

tweġiba tkunx tajba jew ħażina.
 » Il-katekist ilesti l-mistoqsijiet kollha.
 » Jibda jiċċekkja t-tweġibiet. 
 » Għal kull tweġiba tajba l-grupp jieħu 10 

punti. Jekk iġib it-tweġbiha ħażina ma 
jieħu xejn. 

Il-Mistoqsijiet huma dawn:

Ġesu fl-Aħħar Ikla kellu ġelat.
Le
Ġesu għamel ikla mal-Appostli.
Iva
Ġesu qal lill-Appostli:  ‘Ħudu u Kulu’.
Iva   
Ġesu għamel l-Aħħar Ikla waħdu.
Le 
Ġesù biddel it-te’ f’Demmu.
Le
Ġesù biddel il-kafè f’Ġismu.
Le
Ġesù fl-Aħħar Ikla kellu l-ħobż.
Iva
L-Appostli ma kilux fl-Aħħar Ċena.
Le
Ġesù ħasel saqajn l-Appostli.
Iva
L-Appostli ħaslu saqajn Ġesù.
Le
Ġesù biddel il-ħobż f’Ġismu.
Iva
Ġesù biddel l-inbid f’Demmu.
Iva
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TPINĠIJA
Il-parteċipanti jpinġu stampa ta’ Ġesù mal-
Appostli fl-Aħħar Ċena (ara Riżorsi). Imbagħad din 
l-istampa tiddendel fil-kamra.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
F’paġna 89, il-parteċipanti se jaqtgħu barra 
dawk is-sentenzi li mhumiex vera dwar l-Aħħar 
Ċena. Is-sentenzi huma l-istess tal-kwizz li kellna 
ftit qabel fil-laqgħa tagħna. Issa, meta jkunu 
qed iwiġbuhom waħedhom,  suppost li jġibuhom 
kollha tajbin!

L-GĦELUQ
Il-parteċipanti jitgħallmu t-talba: Mulej tiegħi u 
Alla tiegħi. 
Tajjeb li l-katekist/a jispjega li din it-talba tista’ 
tingħad f’kull quddiesa qabel nitqarbnu. Il-
katekist jispjega ħafif ħafif din it-talba.

Bħala għeluq terġa’ tingħad it-talba tal-aħħar 
laqgħa. Tindaqq id-diska Araw x’imħabba 
qawwija. Il-parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem 
tad-diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet paġna 88.



5.3  Ġesù Jibqa’ Magħna fl-Ewkaristija

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Dak li għamel Ġesù dakinhar tal-Aħħar Ċena, iridna nibqgħu 
nagħmluh b’tifkira tiegħu. Hu stess qalilna,  “Agħmlu dan b’tifkira 
tiegħi”. Aħna llum għadna nagħmlu bħal dak li kien għamel Ġesù. 
Dan nagħmluh fil-Quddiesa. Fil-Quddiesa l-qassis ikun flok Ġesù u 
aħna nkunu flok l-Appostli. Fil-Quddiesa ntellgħu l-ħobż u l-inbid 
fl-offertorju li mbagħad isiru l-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù. Ġesù jiġi 
ġewwa fina meta nitqarbnu.

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se jikkonċentraw l-aktar fuq 
dawn l-aspetti:

- Dak li għamel Ġesù dakinnhar tal-Aħħar Ċena, iridna nibqgħu 
nagħmluh b’tifkira tiegħu. Hu stess qalilna,  “Agħmlu dan 
b’tifkira tiegħi”.

- Aħna illum għadna nagħmlu bħal dak li kien għamel Ġesù. Dan 
nagħmluh fil-Quddiesa.

- Fil-Quddiesa l-qassis ikun flok Ġesù u aħna nkunu flok 
l-Appostli.

- Fil-Quddiesa ntellgħu l-ħobż u l-inbid fl-offertorju li mbagħad 
isiru l-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù.

- Ġesù jiġi ġewwa fina meta nitqarbnu.

Tassew, tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-Ġisem 
ta’ Bin il-bniedem u ma tixorbux Demmu,
ma jkollkomx il-ħajja fikom.

Ġwanni 6, 53

Il-MESSAĠĠ
Matul din is-sena l-parteċipanti se jagħmlu 
pass importanti ħafna fil-mixja tagħhom bħala 
Nsara. Huma se jirċievu s-Sagrament tal-
Ewkaristija għall-ewwel darba. Dan jitlob mill-
katekist li jagħmel tħejjija tajba kemm mal-
parteċipanti, kif ukoll mal-ġenituri tagħhom. 
Tajjeb li nkunu nafu sew u nżommu f’moħħna 
t-tagħlim tal-Knisja dwar dan is-Sagrament 
biex lil dawn il-parteċipanti nippreparawhom 
b’mod sempliċi imma korrett biex jirċievu 
fihom il-Mulej u s-Salvatur tal-bnedmin.

Il-Mulej jagħmlilna stedina biex nirċevuh fis-
Sagrament tal-Ewkaristija. Biex inwieġbu għal 
din l-istedina, irridu nħejju ruħna tajjeb għal dan 
il-mument kbir. San Pawl iħeġġiġna biex nagħrblu 
l-kuxjenza tagħna: ‘Kull min jiekol il-ħobż u jixrob 
il-kalċi tal-Mulej bla ma jixraqlu, ikun ħati tal-Ġisem 
u d-Demm tal-Mulej. Ħa jgħarbel il-bniedem lilu 
nnifsu, imbagħad jiekol il-ħobż u jixrob il-kalċi.’ 
(1 Kor 11,27-28) Min ikun jaf li hu ħati ta’ dnub 
gravi l-ewwel għandu jirċievi s-Sagrament tar-
Rikonċiljazzjoni qabel jersaq jitqarben.
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Liturġija ta’ San Ġwann Kriżostmu, Fit-Tħejjija għat-Tqarbin

Quddiem il-kobor ta’ dan is-Sagrament, bl-
umiltà kollha u bil-fidi ntennu l-kliem taċ-
ċenturjun: ‘Mulej ma jistħoqqlix tidħol taħt is-
saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda, u ruħi tkun 
imfejqa’. 

L-Insara, biex iħejju ruħhom kif jixraq ħa jirċievu 
dan is-Sagrament, għandhom isumu kif titlob il-
Knisja. 

L-imġiba minn barra - il-ġesti, l-ilbies, fost 
l-oħrajn - trid turi r-rispett, is-solennità, il-ferħ 
ta’ dan il-mument li fih Ġesù qed jistedinna 
għandu. Jaqbel mat-tifsir stess tal-Ewkaristija, 
li l-Insara, jekk għandhom id-dispożizzjoni 

meħtieġa, jitqarbnu kull darba li jieħdu sehem 
fil-Quddiesa.

Il-Knisja tobbliga lill-Insara jieħdu sehem fil-
Liturġija mqaddsa fil-Ħdud u l-Festi u jitqarbnu 
almenu darba fis-sena, jekk jista’ jkun fi Żmien 
il-Għid, wara li jħejju ruħhom bis-Sagrament tar-
Rikonċiljazzjoni. Iżda l-Knisja tirrikkmanda lill-
Insara biex jitqarbnu fil-Ħdud u l-Festi, u aktar 
ta’ spiss ukoll, jekk jista’ jkun kuljum.

Għaliex Kristu hu preżenti sagramentalment 
f’kull waħda miż-żewġ speċi, it-tqarbin fl-ispeċi 
tal-ħobż biss hu biżżejjed biex wieħed jirċievi 
l-frott kollu tal-grazzja tal-Ewkaristija.

O Iben ta’ Alla, agħtina li nissieħbu llum fl-ikla mistika. Għax 
jien mhux se ngħarraf il-Misteru lill-għedewwa tiegħek u lanqas 
se nagħtik il-bewsa ta’ Ġuda. Iżda bħall-ħalliel it-tajjeb, ngħidlek: 
Ftakar fija, Mulej, fis-saltna tiegħek.

REFERENZI
Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 1384 - 1390

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
Mulej Ġesù, aħna nafu u nemmnu  li inti tinsab 
fostna fis-Sagrament tal-Ewkaristija, iżda din il-
preżenza tiegħek hi moħbija. Hu għalhekk li waqt 
li niċċelebraw l-Ewkaristija, ‘nistennew u nittamaw 
il-hena u l-miġja tiegħek bħala Mulej u Salvatur 
tagħna’. Agħmel li dakinhar ikun jistħoqqilna nidħlu 
fis-saltna tiegħek ‘biex ilkoll flimkien nitgħaxxqu 
għal dejjem bis-sebħ tiegħek, fejn int tixxotta kull 
demgħa minn għajnejna, u hemm narawk, Alla 
tagħna, kif int fik innifsek, u hemm insiru nixbhuk 
għal dejjem, u għal dejjem infaħħruk.’ Ammen.
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Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Biex tintuża l-flannel graph, 
il-katekist iwaħħal ftit velclor 
wara kull stampa. Imbagħad, 
il-board jiksih b’biċċa pannu. 
Kif iwaħħal l-istampi bil-velclor 
mal-pannu malajr jeħlu.

▶ Stampa ta’ żewġt ibniet  

▶ Stampa ta’ brazzuletta 

▶ Stampa ta’ biro

▶ Stampa ta’ żewġ subien

▶ Stampa ta’ ballun 

▶ Stampa ta’ pocket.  

▶ Stampa ta’ dar sabiħa 

▶ Puppet ta’ Snowy il-qattusa 

▶ Puppet ta’ Fido l-kelb

▶ Diska: Ejja Ejja Ejja ta’ Mary 
Anne Zammit.

▶ Stampa ta’ skola

▶ Stampa ta’ tfal flimkien

▶ Stampa ta’ tifla waħedha

▶ Stampa ta’ tfal jieklu flimkien u 
jilagħbu flimkien

▶ Stampi ta’ ħbieb

▶ Stampi ta’ familji 
jieklu flimkien

▶ Diska: Nagħtikom 
lili nnifsi ta’ Mary 
Anne Zammit

▶ Il-Ktieb tal-
Attivitajiet- paġni 
90-93

A. L-Ewwel Laqgħa

“Agħmlu dan b’Tifkira tiegħi!”

L-GĦAN
Dak li għamel Ġesù dakinhar tal-Aħħar Ċena, iridna 
nibqgħu nagħmluh b’tifkira tiegħu. Hu stess qalilna,  
“Agħmlu dan b’tifkira tiegħi”. Aħna llum għadna nagħmlu 
bħal dak li kien għamel Ġesù. Dan nagħmluh fil-Quddiesa.

IT-TALBA
Il-katekist jibda l-laqgħa tallum billi flimkien mal-parteċipanti jitlob hekk:

“Ġesù, erġajna ltqajna flimkien biex nitkellmu miegħek u 
nitgħallmu aktar fuqek. Jiena qed nieħu gost niġi  nisma’ 
fuqek.  Il-katekist/a qalilna/qaltilna li hemm ħafna tfal li 
m’għandhomx min ikellimhom fuqek. Ġesù għin lil dawk 
it-tfal biex huma wkoll ikollhom min jgħallimhom fuqek.
Nitolbu… Ismagħna nitolbuk Mulej.

L-INTRODUZZJONI – STORJA MILL-ĦAJJA TA’ VICTORIA
Il-katekist jgħid: 
“Illum reġgħet ġiet tarana l-ħabiba tagħna Victoria. Ħa 
tgħidilna storja mill-ħajja tagħha. Ejjew ħa nisimgħuha!”

STORJA
Il-katekist ikompli:

“Tessa u jien ħbieb kbar. Aħna konna noqogħdu ħdejn 
xulxin. Tafu x’konna nagħmlu kuljum?” (Victoria tagħti 
ċans lill-parteċipanti jwieġbu.)

Tkompli: “Tajjeb.  Konna mmorru l-iskola flimkien... 
nilagħbu ma’ xulxin... noħorġu ma’ xulxin.. immorru 
l-MUSEUM flimkien.....u nagħmlu ħafna affarijiet 
flimkien....
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Imma darba aqtgħu x’ġara...Omm Tessa sabet 
xogħol ieħor u Tessa, allura, kellha tmur 
toqgħod ‘il bogħod minn fejn kont noqgħod 
jien.  Tessa kienet ferħana li sejra toqgħod ġo 
dar oħra imma ma ħaditx gost li ser tħallini 
għax veru konna ħbieb tal-qalb! Issa, hi u jien 
ma konniex ser naraw lil xulxin aktar. Lanqas 
ma  konna ser nilagħbu flimkien aktar. Dan kollu 
għamel lil Tessie qalbha sewda.

Darba, Tessa ġiet għandi d-dar u qaltli x’kien 
ġara. Jien ma ħadtx gost b’din l-aħbar. Imma 
Tessa ġietha idea. Neħħiet il-brazzuletta li kellha 
f’idha u tathieli u dak il-ħin qaltli,  “Ħa, Victoria, 
biex kull darba li tilbes din il-brazzuletta tiftakar 
fija.” Jien veru ħadt gost li ser ikolli xi ħaġa 
biex tfakkarni f’Tessa, il-ħabiba tiegħi! Tafu 
x’għamilt? Dħalt ġewwa u ġibt biro sabiħa ħafna 
u tajtha lil Tessa. “Ħa Tessa”, għedtilha.  “Kull 
darba li tuża din il-biro ftakar li jiena xorta 
għadni l-ħabiba tiegħek u nħobbok ħafna.”

Il-Kontenut

DISKUSSJONI  
Minn din id-diskussjoni irid joħroġ ċar il-punt li 
kemm Tessa u kemm Victoria riedu li l-ħabiba 
tagħhom tiftakar fihom. 

 » Għalfejn Tessa tat brazzuletta lil Victoria?
 » Xi xtaqet tgħid Tessa lil Victoria? 
 » Meta Victoria kienet tara l-brazzuletta 

x’kienet tgħid? 
 » Għalfejn Victoria tat biro lil Tessa?   
 » Inti għandek xi ħaġa li tfakkrek f’xi ħadd? 
 » Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti kollha. 

Forsi n-nanna xi darba tathom pupa...
rota...il-ħabiba tathom xi  logħba....

 » Meta tara dik il-ħaġa inti xi tgħid?  (Din 
il-logħba tathieli n-nanna. Kemm kienet 
tħobbni n-nanna!)

PUPPET SHOW
Il-katekist ilesti l-puppets ta’ Snowy il-qattusa 
u Fido l-kelb. Dawn il-puppets ġa ntużaw qabel 
f’laqgħat oħra. 

Snowy Ara Fido. Fejn sejjer?  Kemm tidher 
mgħaġġel.

Fido    Veru mgħaġġel għax illum irrid immur 
għand in-nanna.  Miskina marida.

Snowy Ħares, ilbieraħ kemm ħadt gost 
nisma’ dik l-istorja li qalilna/qaltilna 
l-katekist/a fuq Ġesù meta għamel 
l-Aħħar Ikla. Lilek għoġbitek?

Fido Mhux bil-fors għoġbitni! Daqs kemm 
kellha stampi sbieħ!  Ħadt gost 
nismagħha!

Snowy Tiftakar x’qal Ġesù lill-Appostli? 
Fido Ġesù qal lill-Appostli, “Ħudu u kulu.  

Dan hu Ġismi. Ħudu u ixorbu. Dan hu 
Demmi. Agħmlu dan b’tifkira tiegħi”.

Snowy Kemm xtaqt li niekol magħhom! Min 
jaf kemm ħadu gost l-Appostli jieklu 
ma’ Ġesù!!! Kieku jien kont nieħu 
ħafna gost niekol miegħu wkoll. 

Fido      Imma l-katekist/a qalilna/qaltilna li 
meta aħna nieħdu sehem fil-Quddiesa 
nkunu qisna qed nagħmlu l-Aħħar Ikla 
ma’ Ġesù.   Inkunu qed niftakru f’dak li 
għamel Hu. U Ġesù jiġi fina. 

Snowy  Vera ta, Fido, għandek raġun. Hekk 
qalilna/qaltilna l-katekist/a. Kont insejt!

Fido Tinsiex li l-katekist/a qalilna/qaltilna 
li Ġesù lill-ħbieb tiegħu qalilhom 
“Agħmlu dan b’tifkira tiegħi.” U wara 
tahom jieklu. Mela, meta titqarbnu 
tkunu qed tiftakru f’dak li għamel Ġesù 
fl-Aħħar Ikla.

Snowy Allura tfal, meta titqarbnu Ġesù se jiġi 
ġewwa fikom?      

Fido  Iva,  sewwa qed tgħid. Tfal, tridux 
ngħidu xi ħaġa lil Ġesù dwar meta jiġi 
fikom fit-tqarbin?

Snowy  Iva hekk nagħmlu! Tfal issa ħa tgħidu 
talba intom ta’ ringrazzjament talli 
Ġesù ġej għandkom fit-tqarbin.

Il-parteċipanti jiġu inkoraġġiti biex jgħidu talba 
spontanja ta’ ringrazzjament. Jgħidu wara xulxin 
fi spirtu ta’ ġabra.
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L-Attività

TALBA LIL ĠESÙ EWKARISTIJA
Il-parteċipanti jridu jiktbu talba żgħira lil Ġesu’ 
fejn fiha jgħidulu grazzi talli ħa jibqa’ magħhom 
fl-Ewkaristija. Din it-talba jiktbuha fil-Ktieb tal-
Attivitajiet f’paġna 90.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jridu jiktbu talba lil Ġesù f’paġna 
90 talli ħa jibqa’ magħhom fl-Ewkaristija kif 
hemm indikat fis-sensazzjoni tal-Attività.

Il-parteċipanti jpinġu l-istampa ta’ Ġesù waqt 
l-Aħħar Ċena li hemm f’paġna 91.

L-GĦELUQ
Bħala talba tal-għeluq, il-katekist flimkien mal-
parteċipanti jgħidu din it-talba:
“Ġesù, aħna rridu dejjem ngħidulek grazzi 
ta’ kemm tħobbna u tieħu ħsiebna. Nixtiequ 
noffrulek dak kollu li nagħmlu. Għinna biex 
dejjem nagħmlu dak li trid minna int.”

 
Tindaqq id-diska Ejja Ejja Ejja ta’ Mary Anne 
Zammit. Il-parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem 
tad-diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet f’paġna 90.

B. It-Tieni Laqgħa

Ġesù Jiġi Fina fit-Tqarbin

L-GĦAN
Fil-Quddiesa l-qassis ikun flok Ġesù u aħna 
nkunu flok l-Appostli. Fil-Quddiesa ntellgħu 
l-ħobż u inbid fl-offertorju li mbagħad isiru 
l-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù. Ġesù jiġi ġewwa 
fina meta nitqarbnu.

TALBA
Il-katekist iħeġġeġ lill-parteċipanti biex jitkellmu 
ma’ Ġesù hekk fil-bidu ta’ din il-laqgħa:
“Ġesù, inġbarna ferħanin għal laqgħa oħra biex 
nisimgħu fuqek. Illum ħa nkomplu nitgħallmu 
fuq meta inti tajna lilek innifsek fit-Tqarbin. 
Għinna biex dak li nitgħallmu fuqek nibqgħu 
niftakruh u ngħożżuh.”

L-INTRODUZZJONI
STORJA MILL-ĦAJJA TA’  VICTORIA 
Il-katekist jintroduċi din il-laqgħa hekk:
“Illum ħa nerġgħu niltaqgħu mal-ħabiba tagħna 
Victoria. Victoria llum ħa tkellimna ftit fuq meta 
kellha tmur fi skola ġdida. Ejjew ħa nisimgħuha!” 

STORJA
“Jien mort fi skola ġdida. Ma kont naf lil ħadd 
mit-tfal tal-klassi. It-tfal kollha kellhom lil xi 
ħadd ma’ min jilagħbu u jitkellmu, imma jien ma 
kelli lil ħadd. Ma tantx kont ferħana għalkemm 
l-iskola  kienet sabiħa ħafna u l-bitħa fejn nilagħbu 
kienet kbira. Kemm xtaqt li xi ħadd jiġi jkellimni u 
jistedinni biex immur nilgħab miegħu!
Imma waqt li kont ħierġa fil-bitħa mal-oħrajn ġara 
xi ħaġa.” Tistaqsi lill-parteċipanti x’jaħsbu li ġara.

Tkompli: “Smajt lil min jgħajjatli:  “Trid nieklu 
l-lunch flimkien?” Tistaqsi lill-parteċipanti 
x’jaħsbu li għamlet.

Tkompli: “Kemm fraħt u kont pronta għedtilha: 
“U żgur li rrid. Imma inti x’jismek?” 
Qaltli: “Jien jisimni Marija.  U inti x’jismek?” 
“Jiena Victoria”, għedtilha. 

Malajr ġew xi tfal oħra bilqiegħda magħna u 
bdejna nitkellmu u nidħqu flimkien. Issa kelli 
ħafna ħbieb fl-iskola l-ġdida.  Ma bqajtx imdejqa 
aktar. Tafu x’differenza għamlet fija!
Issa għallum ser inħallikom. Saħħa ħbieb!”
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Il-Kontenut

DISKUSSJONI
F’din id-diskussjoni l-katekist irid ifiehem lill-
parteċipanti li waqt ikla nistgħu nagħmlu ħafna 
affarijiet flimkien: in-nies isiru aktar ħbieb ta’ xulxin 
u aktarx ikunu qed jiċċelebraw xi ħaġa speċjali. 

 » Victoria marret fi skola ġdida. Kienet 
ferħana f’din l-iskola?   Tweġiba: Le.

 » Għaliex Victoria ma kinetx ferħana fl-iskola 
l-ġdida?  Tweġiba: Għax miskina ma kienet 
taf lil ħadd u allura ma kellhiex ħbieb. 

 » Imma kien hemm tifla li ndunat li Victoria 
ma kinetx ferħana. Tiftakru min kienet 
din it-tifla?   Tweġiba: Marija.

 » X’għamlet Marija?  Tweġiba: Qaltilha biex 
jieklu l-lunch flimkien.

 » Meta t-tfal l-oħra ndunaw li Marija kienet 
bilqiegħda ħdejn Victoria x’għamlu?  
Tweġiba: Marru huma wkoll u bdew 
jitkellmu flimkien.

 » Għaliex meta kielet il-lunch ma’ Marija 
ħassitha ferħana? Tweġiba: Għax issa 
kellha ħafna ħbieb.

IKLA D-DAR
Il-katekist jispjega:
“Fid-dar tagħna ġieli jkollna xi ikla speċjali, 
bħal ngħidu aħna fil-Milied, fil-festa tar-raħal, 
f’għeluq snin xi ħadd mill-familja.” Il-katekist 
jistaqsi dawn il-mistoqsijiet li ġejjin:

 » X’nagħmlu meta jkollna xi ikla speċjali 
d-dar?

 » Min jiġi d-dar? 
 » Inħossuna ferħanin jew le? 

L-APPOSTLI
Il-katekist jerġa’ jistaqsi lill-parteċipanti:
“Tiftakru xi isem ta’ xi ħadd mill-Appostli?” 
Jagħti ħin lill-parteċipanti biex iwieġbu.
Ikompli: “Ġesù wkoll xtaq jiekol mal-ħbieb 
tiegħu. Ikla speċjali li nafu li Ġesù għamel mal-
Appostli tiegħu hija l-Aħħar Ċena. Diġa smajna 
ħafna fuq din l-ikla. 
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L-Attività

L-OFFERTI
Il-parteċipanti jingħataw karta bajda daqs 
ta’ pitazz. Il-parteċipanti jpinġu l-affarijiet li 
ntellgħu fl-offerti. Dawn il-karti jitwaħħlu fil-
Ktieb tal-Attivitajiet f’paġna 93.

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti f’paġna 93, jridu jwaħħlu l-istampa 
tal-offerti li pinġew fis-sezzjoni tal-Attività.

L-GĦELUQ
Bħala talba tal-għeluq, tingħad din it-talba:
“Ġesù, jien ser nibda nagħmel bħalma għamlet 
Marija. Meta jkun hemm xi ħadd li ma jkollux 
ħbieb, jiena nibda nsir ħabib/a magħhom biex 
nagħmilhom ferħanin.”

Tindaqq id-diska Nagħtikom lili nnifsi ta’ Mary 
Anne Zammit. Il-parteċipanti jistgħu jsegwu 
l-kliem tad-diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet paġna 
92.

Issa aħna ħa nirrextaw din l-ikla. Ħa nagħtikom 
isem ta’ wieħed mill-Appostli u jiena ħa nkun 
Ġesù.” 

Jekk il-grupp ta’ parteċipanti jkun kbir, il-
katekist jagħti l-istess isem tal-Appostli iktar 
minn darba.

Biex din ir-rexta tkun iktar reali, il-katekist jagħti 
panina żgħira meta jasal il-waqt li Ġesù jbiddel 
il-ħobż f’Ġismu u jagħti tazza żgħira ilma meta 
jasal il-waqt li Ġesù jbiddel l-inbid f’Demmu. 

It-tazzi jistgħu jkunu mferrgħin minn qabel ħalli 
dak il-ħin ma jkunx hemm konfużjoni. Il-panini 
jkunu f’qoffa u l-parteċipanti kemm jieħdu 
waħda wara xulxin. 



5.4  Spjega tal-Quddiesa

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
Il-Quddiesa titfisser b’mod sempliċi lil dawn il-parteċipanti. F’laqgħa 
minnhom nispjegaw l-ewwel parti tal-Quddiesa, il-Liturġija tal-
Kelma. Jissemmew il-kant, it-talb tal-bidu, l-att penitenzjali, il-Glorja, 
l-Ewwel Qari, is-Salm, it-Tieni Qari, l-Evanġelju, l-Omelija u t-Talb 
tal-Ġemgħa. F’laqgħa oħra nispjegaw it-tieni parti tal-Quddiesa, il-
Liturġija tal-Ewkaristija. Jissemmew l-Offertorju, il-Konsagrazzjoni, 
it-Talba tal-Missierna, it-tqarbin, it-talb tal-għeluq u l-kant.

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se jikkonċentraw l-aktar fuq 
dawn l-aspetti:

- Il-Quddiesa titfisser b’mod sempliċi.  
- Nispjegaw l-ewwel parti tal-Quddiesa, il-Liturġija tal-Kelma. 

Jissemew il-kant, it-talb tal-bidu, l-att penitenzjali, il-Glorja, 
l-Ewwel Qari, is-Salm, it-Tieni Qari, l-Evanġelju, l-Omelija u 
t-Talb tal-Ġemgħa. 

- Nispjegaw it-tieni parti tal-quddiesa, il-Liturġija tal-
Ewkaristija. Jissema l-Offertorju, il-Konsagrazzjoni, it-Talba 
tal-Missierna, it-tqarbin, it-talb tal-għeluq u l-kant.

Jien hu l-ħobż ħaj li niżel mis-sema! Jekk xi ħadd jiekol minn 
dan il-ħobż jgħix għal dejjem ... Min jiekol ġismi u jixrob 
demmi għandu l-ħajja ta’ dejjem ... u jibqa’ fija u jiena fih.

Ġwanni 6, 51.54.56

Il-MESSAĠĠ
Il-Quddiesa għandha struttura fundamentali li 
baqgħet dejjem l-istess tul iż-żminijiet kollha, 
mill-bidu sallum. Għandha żewġ mumenti 
importanti, li huma magħquda ħaġa waħda 
bejniethom.

 » il-Liturġija tal-Kelma, bil-qari, l-omelija 
u t-talba tal-fidili;

 » il-Liturġija Ewkaristika, bil-
preżentazzjoni tal-offerti tal-ħobż u 
l-inbid, il-konsagrazzjoni tal-offerti u 
t-tqarbin.

Fil-Liturġija tal-Kelma nsibu qari mit-Testment 
il-Qadim, u l-Atti tal-Appostli, l-Ittri u l-Evanġelji. 
Wara ssir l-omelija li tħeġġeġ biex il-Kelma 
tiġi milqugħa għal dak li tassew hi, il-Kelma ta’ 
Alla.  Fit-talb tal-komunità jsiru interċessjonijiet 
għall-bnedmin kollha skont kliem l-Appostlu, 
‘Nitlobkom l-ewwelnett li jsiru suppliki, 
orazzjonijiet, talb u radd il-ħajr għall-bnedmin 
kollha, għas-slaten, għal dawk kollha li għandhom 
xi awtorità.’
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San Ġustinu, Apologia, 1, 66, 1-2

Fil-Liturġija Ewkaristika, l-offerti jitwasslu fuq 
l-artal, xi drabi f’purċissjoni, biex dawn jiġu 
offruti mis-saċerdot, f’isem Kristu biex isiru 
l-Ġisem u d-Demm tiegħu. Dawn huma l-istess 
ġesti ta’ Kristu li fl-Aħħar Ikla, ‘jieħu f’idejh il-
ħobż u l-kalċi’. 

Bit-Talba Ewkaristika, talba ta’ radd il-ħajr u 
ta’ konsagrazzjoni, naslu fil-qalba u l-qofol 
taċ-ċelebrazzjoni: hawn il-Knisja ‘trodd ħajr 
lill-Missier, bi Kristu, fl-Ispirtu s-Santu, għall-
għemejjel kollha tiegħu, għall-ħolqien, għall-
fidwa, għall-qdusija. Il-ġemgħa kollha tingħaqad 
imbagħad mat-tifħir dejjem sejjer li l-Knisja tas-
sema, l-anġli u l-qaddisin kollha, ikantaw lil Alla.’

Imbagħad il-Knisja titlob lill-Missier biex jibgħat 
l-Ispirtu s-Santu fuq il-ħobż u l-inbid, biex bis-

setgħa tiegħu, isiru l-Ġisem u d-Demm ta’ 
Ġesù Kristu, u biex dawk kollha li jieħdu 
sehem fl-Ewkaristija jkunu ġisem wieħed u 
ruħ waħda bejniethom.

Fir-rakkont tal-istituzzjoni tal-Ewkaristija, 
il-qawwa tal-kliem u tal-għemil ta’ Kristu u 
s-setgħa tal-Ispirtu s-Santu jagħmlu preżenti 
sagramentalment, taħt ix-xbihat tal-ħobż 
u tal-inbid, il-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu, 
is-sagrifiċċju li offra fuq is-salib darba għal 
dejjem.

Fit-tqarbin, wara t-talba tal-Mulej u l-qsim 
tal-ħobż, l-Insara jirċievu ‘l-ħobż tas-sema 
ħaj’ u ‘l-kalċi tas-salvazzjoni’, il-Ġisem u 
d-Demm ta’ Kristu li ġie mogħti ‘għall-ħajja 
tad-dinja’. (Ġw 6,51)

Għaliex dan il-ħobż u dan l-inbid ġew “ewkaristizzati” aħna nsejħu 
dan l-ikel Ewkaristija, u ħadd ma jista’ jissieħeb fl-Ewkaristija jekk 
ma jemminx li hu veru dak li ngħallmu, u ma jkunx tgħammed ħa 
jinħafrulu dnubietu, u jitwieled mill-ġdid ħa jgħix kif għallimna Kristu. 

REFERENZI
Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 1345 - 1355

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
Mulej Ġesù, l-Ewkaristija hija s-sagrament tas-
salvazzjoni tagħna.  Hija wkoll sagrifiċċju ta’ tifħir 
u radd il-ħajr. Aħna nixtiequ li permezz tiegħek 
noffru sagrifiċċju ta’ tifħir u ta’ radd il-ħajr lil Alla 
għal kulma għamel tajjeb u sabiħ fil-ħolqien u 
fostna l-bnedmin. Dan it-tifħir isir biss permezz 
tiegħek, għalhekk nitolbuk tgħaqqdna mal-
persuna tiegħek, mat-tifħir u t-talb tiegħek biex 
dan is-sagrifiċċju ta’ tifħir noffruh bik u miegħek 
biex jiġi milqugħ fik. Ammen.
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Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Stampi biex jintużaw waqt 
l-istorja ta’ Clive u Victoria

▶ L-ismijiet b’ittri kbar tal-
partijiet tal-Quddiesa li ser 
jissemmew

▶ Stampi tal-ewwel parti tal-
Quddiesa

▶ Stampi tat-tieni parti tal-
Quddiesa

▶ Tajjeb li jintwera powerpoint 
presentation tal-Quddiesa waqt 
dawn iż-żewġ laqgħat

▶ Affarijiet jew stampi tal-
affarijiet li  jintużaw fil-
Quddiesa, bħall-ħwejjeġ 
tal-qassis, l-artal, ix-xemgħat, 
l-ambone, il-Bibbja, eċċ.

▶ Il-Ktieb tal-Bibbja

▶ Il-Ktieb tal-Bibbja tat-Tfal  

▶ Diska Jum il-Mulej

▶ Diska Kristu qiegħed fostna

▶ Diska Grazzi

▶ Diska Hu l-Mulej

▶ Diska Waslet is-Siegħa

▶ Diska Infaħħru 
lil Marija

▶ Il-Ktieb tal-
Attivitajiet- 
paġni 94-97

A. L-Ewwel Laqgħa

Il-Liturġija tal-Kelma

L-GĦAN
Il-Quddiesa titfisser b’mod sempliċi. Nispjegaw l-ewwel 
parti tal-Quddiesa, il-Liturġija tal-Kelma. Jissemew il-
kant, it-talb tal-bidu, l-att penitenzjali, il-Glorja, l-Ewwel 
Qari, is-Salm, it-Tieni Qari, l-Evanġelju, l-Omelija u t-Talb 
tal-Ġemgħa. 

IT-TALBA
Il-katekist jista’ jibda l-laqgħa tallum b’din it-talba:

“Ġesù, il-mamà xtratli libsa veru sabiħa biex nagħmel 
il-Preċett. Taf kemm jien ferħan/a...   Il-mamà qaltli li 
mhux il-libsa biss trid tkun sabiħa biex Inti tieħu pjaċir 
bija ... Qalbi wkoll trid tkun sabiħa billi jiena nħobb aktar 
lin-nies ta’ madwari.. lill-mamà.. lill-papà ...lin-nanniet 
... lit-tfal sħabi li jkunu miegħi l-iskola u meta niġi hawn 
nitgħallem fuqek.”

L-INTRODUZZJONI
STORJA MILL-ĦAJJA TA’ CLIVE U VICTORIA
Il-katekist jgħid:
“Illum, il-ħbieb tagħna Victoria u Clive reġgħu ġew 
iżuruna. Illum ħa jgħidulna ħafna stejjer fuq il-ħajja 
tagħhom. Ħa nibdew billi ħa jgħidulna l-istorja ta’ meta 
darba kienu ġġieldu bejniethom. Ejjew ħa naraw!”

Il-katekist jagħmel użu mill-flannel graph biex iwaħħal 
l-istampi waqt li tkun irrakkuntata l-istorja.
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Jibda jitkellem Clive:
“Victoria u jien mmorru fl-istess skola. Darba 
Victoria qaltli li n-nannu kien ser jagħtiha żewġt 
iklieb żgħar. Jien ħadt pjaċir u għedtilha li issa 
nkunu nistgħu nibdew noħorġu passiġġata bil-
klieb flimkien.

Dakinhar Victoria u jien irċevejna invit għall-
party ta’ Nancy u t-tnejn fraħna. Għedna li żgur 
ser nieħdu ħafna pjaċir. Jien ftakart li Nancy 
kellha għasfur u xtaqet li tbiddillu l-gaġġa. 
X’taħsbu li ġieni l-ħsieb li nixtrilha għall-
Birthday?” (Clive iħalli lill-parteċipanti jgħidulu 
t-tweġiba – gaġġa). 

“Victoria qaltli li ser taħdem xi ħwejjeġ għall-
pupa ta’ Nancy għax Nancy kienet qalet li 
l-ħwejjeġ li taħdem Victoria kienu jogħġbuha. 
Kemm fraħna b’li konna ser nagħtu lil Nancy!
Imma tafu x’ġara? (Iħalli lill-parteċipanti jgħidu 
x’jaħsbu li ġara.) 

“Iva, sewwa għidtu, Victoria u jien ġġilidna. 
Iġġilidna għax Victoria ma riditx issellifni l-kuluri 
tagħha għax beżgħet li naqsamhomlha. Ħadd 
minna ma kien lest li nitolbu skuża lil xulxin 
u bqajna miġġildin u mdejqin. Ma stajniex 

immorru l-party ta’ Nancy miġġildin u mdejqin! 

Waslet il-Ġimgħa u n-nannu ġab il-klieb lil 
Victoria. Kienu klieb veru ħelwin. Victoria 
malajr tathom isem  ‘Spotty’ u ‘Blacky’.  
Waħda mill-ħbieb tagħha qaltilha biex 
iġġibhom il-party u Victoria mill-ewwel 
qalet, “Iva. U żgur  li nġibhom”.  Dakinhar 
sibt lil Victoria tistennieni fil-bieb, “Clive, ejja 
ara l-klieb li tani n-nannu. Ejja ara kemm 
huma sbieħ!” Jien malajr erfajt lil ‘Spotty’ u 
għedtilha, “Tassew ħelwin”.

Victoria, imbagħad, qaltli:....” (Clive iħalli lill-
parteċipanti jgħidu x’jaħsbu li qalet Victoria.) 
“Iva,  sewwa ħsibtu. Victoria qaltli, “Trid 
nagħmlu paċi?  Skużani ta’ dakinhar.”  

Jien wkoll ridt nagħmel paċi. Lil Victoria 
għedtilha, “Skużani Victoria. Jien ukoll irrid 
nagħmel paċi. Jien iddejjaqt miġġieled 
miegħek”.  Kemm ħadna pjaċir meta għamilna 
paċi!  Issa stajna mmorru l-party ta’ Nancy u 
nieħdu pjaċir flimkien.

Il-Kontenut

PUPPET SHOW 
F’dan il-puppet show irid joħroġ il-punt prinċipali 
li bħalma Clive u Victoria talbu skuża lil xulxin, 
aħna fil-Quddiesa nitolbu maħfra lil Alla. 

F’dan il-puppet show il-katekist jista’ jdaħħal lil 
Clooper il-ħmara u lil Brownie l-ġemel.

Clooper Bonġu Brownie. Kif inti?
Brownie Tajba grazzi. U inti kif inti? Tajba 

tidher!
Clooper Iva Brownie. Illum inħossni vera tajba. 

Rajtha l-istorja ta’ Clive u Victoria.
Brownie Iva rajtha. Naħseb li dawn it-tfal ukoll 

rawha. Rajtuha intom l-istorja? (Iħalli 
lill-parteċipanti jwieġbu.)

Clooper Tridx nistaqsuhom xi mistoqsijiet ħalli 
naraw jekk hux veru kienu attenti 
għall-istorja? 

Brownie Iva, togħġobni l-idea. Ibda inti Clooper.
Clooper Clive u Victoria kienu jħobbu lil xulxin 

ħafna imma darba ġratilhom xi ħaġa 
kerha ħafna. Xi ġralhom? (Iħalli lill-
parteċipanti jwieġbu: Iġġieldu.)

Brownie Bravi tfal. Għaliex ma xtaqux imorru 
l-party? (Iħalli lill-parteċipanti jwieġbu: 
Għax kienu miġġildin u min hu 
miġġieled ma jistax jiċċelebra xi ħaġa 
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sabiħa flimkien ma’ min hu miġġieled.)
Clooper Kif ħassewhom meta għamlu paċi? 

(Iħalli lill-parteċipanti jwieġbu: 
Ħassewhom ferħanin ħafna.)

Brownie Intom tfal xi darba kontu miġġildin ma’ 
xi ħadd? (Iħalli lill-parteċipanti jwieġbu.)

Clooper Kontu ferħana? (Iħalli lill-parteċipanti 
jwieġbu.)

Brownie Imma meta għamiltu paċi kif 
ħassejtukom? Bqajtu mdejqin? (Iħalli 
lill-parteċipanti jwieġbu.)

Clooper Tiftakar  Brownie meta Ġesù għamel 
dik l-ikla speċjali qabel ma miet?

Brownie L-ikla tal-Aħħar Ċena?
Clooper Aħna nistgħu mmorru għall-party li 

jagħmel Ġesù kuljum.  Tafu meta? 
(Iħalli lill-parteċipanti jwieġbu: Iva  
meta mmorru l-Quddiesa.)

Brownie Kemm intom bravi! Sewwa,  meta 
mmorru l-Quddies inkunu qed immoru 
għall-party ta’ Ġesù bħall-party tal-
Aħħar Ċena. Tafu għaliex?

Clooper Għax Ġesù, fl-Aħħar Ċena qalilna, 
“Agħmlu dan b’tifkira tiegħi” . U 
l-qassis fil-Quddiesa jagħmel dak li 
kien għamel Ġesù fl-Aħħar Ċena. 

Brownie Kemm huma bravi dawn it-tfal! Imma 
issa aħjar immorru, ta, Clooper, għax 
qed isir il-ħin u jiena għandi l-ġuħ issa 
u daqt jidlam. Saħħa tfal!

Clooper Saħħa tfal! Ibqgħu tfal bravi.  Paċi 
magħkom tfal.

Il-katekist jistaqsi:
“X’tiftakru mill-istorja ta’ Clive u Victoria? Meta 
għamlu paċi marru l-party ferħanin ukoll.” 
Hawnhekk, il-parteċipanti jitgħallmu t-talba: 
Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena.
Il-katekist jista’ jgħid tliet talbiet ta’ maħfra 
u l-parteċipanti jwieġbu: Mulej ħniena, Kristu 
ħniena, Mulej ħniena.

IL-GLORJA
Il-katekist jgħid:
“B’din it-talba aħna nfaħħru lil Alla u ngħidulu 
prosit ta’ kemm huwa bravu u tajjeb magħna.” 
Il-katekist jgħid it-talba tal-Glorja. 
Il-parteċipanti mhux ħa jitgħallmuha bl-amment 
fil-laqgħa. Jitgħallmuha bil-prattika billi 
jisimgħuha fil-Quddiesa.

IL-QARI MILL-BIBBJA
STORJA TAL-FAMILJA MARTINI  
Il-katekist jirrakkonta:
“Clive kien jieħu pjaċir meta n-nannu Louis kien 
jiġi id-dar tagħhom.  Kemm kien jgħid stejjer 
sbieħ in-nannu!  L-iktar li kien jieħu pjaċir Clive 
kien meta n-nannu kien joqgħod jgħidlu kif 
kienu jilagħbu meta hu u n-nanna Ċensina kienu 
għadhom tfal żgħar.  In-nannu Louis u n-nanna 
Ċensina kienu jilagħbu biż-żibeġ, bil-boċċi, noli, 
iż-żunżana ddur iddur, ħarba u ħafna iktar. 

Aħna wkoll għandna storja kbira u sabiħa li 
titkellem fuq Alla Missierna li lilna  jħobbna 
ħafna.  Tafu x’jismu dak il-ktieb fejn insibu din 
l-istorja sabiħa? (Iħalli lill-parteċipanti jwieġbu li 
hi l-Bibbja). 

Il-katekist juri lill-parteċipanti l-ktieb tal-Bibbja. 
Juri wkoll il-ktieb tal-Bibbja tal-Tfal. Jispjega 
kif dawn huma l-istess imma fil-Bibbja tat-Tfal 
hemm l-istampi għal kull storja u s-sentenzi 
tal-istorja huma ħfief  ħalli l-parteċipanti (li 
għadhom tfal) jifhmuhom. 

Il-katekist ikompli:
“Tfal, intom tafu xi stejjer mill-Bibbja?” (Iħalli 
lill-parteċipanti jwieġbu. X’aktarx ħa jwieġbuk 
David u Gulija, Adam u Eva, it-twelid ta’ Ġesù, il-
mewt ta’ Ġesù, Ġesù jqum mill-mewt,  l-Appostli,  
San Pawl.) Mill-ktieb tal-Bibbja tat-Tfal il-
katekist hawnhekk juri xi stampa tal-istorja li 
jsemmu. 

Fil-Quddiesa naqraw tliet biċċiet mill-ktieb tal-
Bibbja.

L-ISPJEGA TAL-QUDDIESA

IL-KANT TAD-DĦUL
Il-katekist jispjega:
“Nibdew il-Quddiesa billi nkantaw xi innu. 
Jindaqq innu qasir għad-dħul bħal per eżempju: 
Jum il-Mulej. Il-parteċipanti jistgħu jsegwu 
l-kliem tad-diska mill-Ktieb tal-Attivitajiet, 
paġna 94.

L-ATT PENITENZJALI
“Wara li l-qassis irodd is-salib, jistedinna biex 
lil Alla nuruh li jiddispjaċina mill-affarijiet 
ħżiena li nkunu għamilna. Għalhekk, nitolbuh 
maħfra. Ngħidu “skużani” lil Ġesù u lil xulxin biex 
nerġgħu nagħmlu ħbieb ma’ Ġesù u ma’ xulxin. 
U hekk inkunu nistgħu nkunu ferħanin f’dan il-
Party speċjali.”
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L-ewwel naqraw storja qabel ma’ Ġesù twieled. 
Din l-istorja nsibuha fit-Testment il-Qadim.

Imbagħad naqraw storja wara li Ġesù tela’ 
s-sema. Ġieli tkun xi ittra ta’ San Pawl  jew 
ta’ wieħed mill-appostli u ġieli tkun storja ta’ 
Appostli meta bdew jgħallmu fuq Ġesù. Din 
l-istorja nsibuha fit-Testment il-Ġdid.

Imma l-isbaħ biċċa mill-ktieb tal-Bibbja huma 
l-istejjer mill-ħajja ta’ Ġesù.  Il-kotba li fihom 
dawn l-istejjer jissejħu l-Evanġelju. Hemm insibu 
ħafna stejjer sbieħ li qal Ġesù  u ħafna mirakli li 
għamel.

Intom tafu ssemmu xi storja fuq Ġesù?” (Iħalli 
lill-parteċipanti jwieġbu).

“Qabel l-Evanġelju, biex nuru kemm aħna 
ferħanin  li ħa nisimgħu storja fuq Ġesù, inqumu 
bilwieqfa u nkantaw  l-Allelulia.”

Hawnhekk, il-katekist u l-parteċipanti jistgħu 
jkantaw jew idoqqu Alleluia normali. “Il-qassis 
jibda billi jgħid,  “Qari mill-Evanġelju skont San 
________ (isemmi isem dak li kiteb l-Evanġelju)” 

Aħna nwieġbu “Glorja lilek Mulej”, filwaqt li 
nagħmlu salib fuq moħħna, salib fuq xofftejna u 
salib fuq qalbna. 

Kien hemm erba’ Evanġelisti: San Mattew, San 
Mark, San Luqa u San Ġwann.
Il-qassis jaqra l-istorja fuq Ġesù. Meta jispiċċa 
l-qari, il-qassis jgħid: “Il-Kelma tal-Mulej” u 
aħna nwieġbu “It-tifħir lilek Kristu”.

L-OMELIJA
“Noqogħdu bilqiegħda biex nisimgħu lill-qassis 
ifissrilna aħjar l-istejjer mill-Bibbja li nkunu 
għadna kemm smajna. Kultant l-istejjer mill-
Bibbja jkunu ftit tqal biex nifhmuhom waħedna. 
Għalhekk inkunu rridu min jispjegahomlna u 
biex jurina kif nistgħu ngħixu bħalma jgħidilna 
Ġesù.”

IT-TALB TAL-ĠEMGĦA
Il-katekist jispjega:
“Qabel ma noffru l-ħobż u l-inbid, aħna li 
nkunu miġburin fil-knisja nitolbu għall-Papa u 
għall-Isqfijiet tagħna biex imexxuna kif jixtieq 
Ġesù, u nitolbu wkoll għal xi nies oħra u għall-
mejtin.  F’dan it-talb aħna għandna nħossuna li 
nagħmlu parti minn familja kbira u li għandna 
nħossu l-bżonn li nitolbu għal xulxin.”

L-Attività

TPINĠIJA
Il-parteċipanti jpinġu l-istampi ta’ wħud mill-
partijiet tal-Quddiesa li semmejna fil-laqgħa 
tallum. Dawn qegħdin fil-Ktieb tal-Attivitajiet 
f’paġni 94 u 95. 

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jridu jpinġu l-istampi li hemm 
f’paġni 94 u 95 tal-partijiet tal-Quddiesa kif 
indikat fis-sezzjoni tal-attivitajiet. 

L-GĦELUQ
Bħala talba ta’ għeluq, il-katekist u l-parteċipanti 
jgħidu din it-talba: “Grazzi Ġesù talli qed 
tistedinna għal dan il-party hekk sabiħ. 
Kemm aħna ferħanin li qed tistedinna għal dan 
il-party. Nixtiequ li qatt ma nitilfu stedina għal 
dan il-party.”
 
Tindaqq id-diska Kristu qiegħed fostna. Il-
parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska 
mill-Ktieb tal-Attivitajiet f’paġna 95.
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B. It-Tieni Laqgħa

Il-Liturġija tal-Ewkaristija

L-GĦAN
Il-quddiesa titfisser b’mod sempliċi lil dawn il-
parteċipanti. F’din il-laqgħa nispjegaw it-tieni 
parti tal-Quddiesa, il-Liturġija tal-Ewkaristija. 
Jissema l-Offertorju, il-Konsagrazzjoni, it-Talba 
tal-Missierna, it-tqarbin, it-talb tal-għeluq u l-kant.

IT-TALBA
Il-katekist jibda hekk:
“Ġesù, dalwaqt waslet dik il-ġurnata fejn jiena ħa 
nirċevik għall-ewwel darba. Kemm jiena ferħan/a! 
Ġesù jiena nħobbok.  Fittex ejja għandi u ddumx. 
Jiena naf li inti tħobbni u ser tiġi u ma ddumx.”

L-INTRODUZZJONI
Il-katekist jibda:
“Intom ġieli tajtu xi card lill-mamà jew lill-papà 
jew lin-nanniet, bħal ngħidu aħna fil-‘Mother’s 
Day’ jew fil-‘Father’s Day’? Għaliex tajtuhom 
card? (Iħalli lill-parteċipanti jwieġbu.)

Il-katekist ikompli: “Meta nagħtu xi card 
nuru li għalkemm matul is-sena aħna ġieli 
ngħidulhom “grazzi”, f’dawn il-ġranet speċjali 
aħna nħossu li għandna ngħidulhom “grazzi” 
b’mod speċjali. B’hekk nagħtuhom il-kartolina 
u forsi xi rigal żgħir ukoll.

Il-grazzi rridu ngħiduha mhux biss bil-kliem 
imma wkoll irridu nagħmlu jew nagħtu xi 
ħaġa. Lil Alla għandna għalfejn ngħidulu 
grazzi?” (Iħalli lill-parteċipanti jwieġbu.) 

Il-katekist jistieden lill-parteċipanti: “Mela, 
ejjew ħa nkantaw flimkien Grazzi.” Il-
parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska 
mill-Ktieb tal-Attivitajiet f’paġna 18.

Wara l-kant, il-katekist jgħid:
“Lil Alla aħna fil-Quddiesa noffrulu l-iktar 
ħaġa li togħġbu. Tafu min hu?” (Iħalli lill-
parteċipanti jwieġbu.) “Iva tfal, Ġesù hu l-iktar 
ħaġa li togħġob lil Alla.” 
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Il-Kontenut
L-ISPJEGA TAL-QUDDIES

IL-PREŻENTAZZJONI TAL-OFFERTI
Il-katekist jgħid:
“Xi tfal jew xi nies f’din il-parti tal-Quddiesa 
jtellgħu l-ħobż u l-inbid. Inkunu qegħdin nużaw 
l-istess affarijiet li uża Ġesù fl-Aħħar Ċena. Minn 
hawn u ftit ieħor dak il-ħobż  u nbid isir il-Ġisem 
u d-Demm ta’ Ġesù.”

IL-KONSAGRAZZJONI
“Din hija l-aktar parti importanti tal-Quddiesa. 
Fiha l-qassis jgħid il-kliem li qal Ġesù fl-Aħħar 
Ċena. “Dan hu Ġismi. Agħmlu dan b’tifkira 
tiegħi”. “Dan hu Demmi. Agħmlu dan b’tifkira 
tiegħi”. Il-ħobż u l-inbid jinbiddlu fil-Ġisem u 
d-Demm ta’ Ġesù. 

Imbagħad il-qassis jgħid: “Dan hu l-Misteru 
tal-fidi”. Jgħid hekk għax aħna b’moħħna ma 
nistgħux nifhmu kif jista’ jsir dan. Imbagħad 
inkantaw Hu l-Mulej. Ejjew ħa nkantawha 
flimkien.”

Tindaqq id-diska Hu l-Mulej. Il-parteċipanti 
jistgħu isegwu l-kliem mill-Ktieb tal-Attivitajiet, 
paġna 96.

IL-MISSIERNA
Il-katekist jispjega:
“Qabel ma nersqu biex nitqarbnu ngħidu 
l-ewwel it-talba tal-Missierna. B’din it-talba nuru 
l-għaqda tagħna ma’ Alla u bejnietna. Fil-fatt 
wara ftit li ngħidu l-Missierna, nagħtu l-paċi lil 
xulxin. Imbagħad ngħidu t-talba: “Ħaruf t’Alla 
li tneħħi d-dnubniet tad-dinja, Ħenn għalina. 
Ħaruf t’Alla li tneħħi d-dnubniet tad-dinja, Ħenn 
għalina. Ħaruf t’Alla li tneħħi d-dnubniet tad-
dinja, Agħtina l-paċi”. Qabel nitqarbnu ngħidu 
t-talba: “Mulej ma jistħoqqlix li tiġi ġewwa fija. 
Għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.”

Il-parteċipanti mhux ħa jitgħallmuhom bl-
amment fil-laqgħa. Jitgħallmuhom bil-prattika 
billi jisimgħuhom fil-Quddiesa.

IT-TQARBIN 
Il-katekist jgħid;
“Fit-tqarbin nilqgħu lil Ġesù fina bħala l-ikel 
tagħna u ningħaqdu miegħu. Meta aħna 
nitqarbnu nkunu qegħdin nirċievu tassew lil 
Ġesù ġewwa fina. Dak li Ġesù wiegħed lil dawk 
in-nies meta għamel il-miraklu tal-ħobż u l-ħut, 
lilna jagħtihulna fil-Quddiesa. Kemm iħobbna 
Ġesù! Kemm hi ħaġa tassew sabiħa li nirċievu 
fina lil Ġesù meta mmorru għall-festa tiegħu 
fil-Quddiesa! Wara t-tqarbin, nirringrazzjaw 
lil Ġesù, kemm billi nkantaw u kemm b’talb 
waħedna fis-skiet.”

Hawnhekk, jindaqq innu li jintuża fit-Tqarbin fil-
parroċċa bħal per eżempju, Waslet is-Siegħa. 
Il-parteċipanti jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska 
mill-Ktieb tal-Attivitajiet, paġna 97.

IL-BARKA
“Qabel nispiċċaw, il-qassis iberikna u jgħidilna 
biex il-paċi li jagħtina Ġesù ngħixuha u 
naqsmuha mal-oħrajn kull fejn inkunu.”

IL-KANT TAL-GĦELUQ
Il-katekist jispiċċa din l-ispjega tal-Quddiesa billi 
jgħid:  “Nispiċċaw billi nkantaw xi innu.” 
Hawnhekk jindaqq innu qasir għall-għeluq, bħal 
per eżempju, Infaħħru lil Marija. Il-parteċipanti 
jistgħu jsegwu l-kliem tad-diska mill-Ktieb tal-
Attivitajiet, paġna 22.

IL-PROVA TAT-TQARBIN   
Il-katekist, għal diversi drabi jagħmel il-prova 
tat-Tqarbin.
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L-Attività

TPINĠIJA
Il-parteċipanti jpinġu l-istampi ta’ wħud mill-
partijiet tal-Quddiesa li semmejna fil-laqgħa 
tallum. Dawn qegħdin fil-Ktieb tal-Attivitajiet 
f’paġni 96 u 97. 

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jridu jpinġu l-istampi li hemm 
f’paġni 96 u 97 tal-partijiet tal-Quddiesa kif 
indikat fis-sezzjoni tal-attivitajiet. 

L-GĦELUQ
 » Il-katekist jipprepara minn qabel armar 

sempliċi fuq l-Ewkaristija. L-importanti li 
jkollu stampi kbar u sbieħ tal-ħobż u nbid 
u tal-ostja u l-kalċi. 

 » Jinforma lill-parteċipanti mil-laqgħa ta’ 
qabel biex iġibu xemgħa magħhom. Il-
katekist ilesti xi xemgħat żejda ħalli min 
jinsa jġib, ikun jista’ jagħtih waħda. 

 » Joħloq atmosfera ta’ talb.
 » Jistieden lill-parteċipanti jinġabru 

quddiem l-armar li jkun lesta minn qabel.
 » Il-parteċipanti jieħdu x-xemgħa u 

jpoġġuha madwar l-armar. 
 » Kif ikunu qed ipoġġu x-xemgħa, il-

parteċipanti jgħidu: ‘Grazzi Ġesù talli fit-
Tqarbin ħa nirċievuk bħala ikel tagħna’. 



5.5  Ċelebrazzjoni: Dry Mass

Il-Formazzjoni Personali

IT-TEMA PRINĊIPALI
F’din iċ-ċelebrazzjoni, il-parteċipanti jaraw b’mod prattiku 
kif tkun il-Quddiesa biex meta huma jmorru għall-Quddiesa 
jkunu jafu x’qed jagħmlu u allura jkunu jistgħu jipparteċipaw 
aktar. Il-kamra trid tkun ippreparata f’forma ta’ knisja biex il-
parteċipanti jsiru midħla tal-ambjent tal-Quddiesa. Il-mejda 
tinbidel f’artal, jitlesta l-post minn fejn jinqara l-qari f’forma ta’ 
ambone u l-mejda tal-offerti. Fit-tqarbin,  imbagħad, issir prova  
lill-parteċipantl biex dawn ikunu jafu kif għandhom jitqarbnu.

L-GĦAN
Għaldaqstant, f’din it-tema l-parteċipanti se jikkonċentraw 
l-aktar fuq dawn l-aspetti:

- Li jaraw b’mod prattiku kif tkun il-Quddiesa biex meta 
huma jmorru għall-Quddiesa jkunu jafu x’qed jagħmlu u 
jkunu jistgħu jipparteċipaw aktar.

- Il-kamra tkun ippreparata f’forma ta’ knisja biex il-
parteċipanti jsiru midħla tal-ambjent tal-quddiesa.

- Fit-tqarbin,  imbagħad, issir prova lill-parteċipantl biex 
dawn ikunu jafu kif għandhom jitqarbnu.

Il-kalċi mbierek li fuqu ngħidu l-barka, m’huwiex għaqda mad-Demm 
ta’ Kristu? U l-ħobż li naqsmu m’huwiex għaqda mal-Ġisem ta’ Kristu? 
Għax la l-ħobża hi waħda, aħna li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed; 
ilkoll kemm aħna nieħdu sehem minn ħobża waħda.

Kor 10, 16-17

Il-MESSAĠĠ
F’din iċ-ċelebrazzjoni l-Quddiesa hija 
ppreżentata bħala l-ħin fejn il-familja 
Nisranija tiltaqa’ flimkien f’ambjent ta’ ferħ u 
tifħir u ringrazzjament  lil Alla. Fil-Quddiesa 
naqsmu wkoll ikla speċjali flimkien, l-ikla tal-
Ewkaristija. L-Ewkaristija tagħmel il-Knisja. 
Dawk li jitqarbnu jingħaqdu ma’ Kristu b’rabta 
aktar sħiħa. L-Ewkaristija iġġedded, tqawwi u 

ssaħħaħ din ir-rabta mal-Knisja li ġa seħħet fil-
Magħmudija. Fil-Magħmudija aħna ġejna msejħin 
biex inkunu ġisem wieħed. L-Ewkaristija tagħmel 
li sseħħ din is-sejħa.

L-Ewkaristija tkabbar l-għaqda tagħna ma’ 
Kristu. Il-Mulej qal, ‘Min jiekol Ġismi u jixrob 
Demmi jibqa’ fija u jiena fih.’ (Ġw 6, 56) In-Nisrani 



San Fulġenz ta’ Ruspe, Contra gesta Fabiani 28, 16-19

jgħix fi Kristu permezz tal-ikla  Ewkaristika: 
‘Bħalma bagħatni l-Missier, li hu ħaj, u jien ngħix 
b’Missieri, hekk ukoll min jiekol lili, hu ukoll jgħix 
bija.’

Dak li jagħmel l-ikel fil-ħajja ta’ ġisimna, it-
tqarbin jagħmlu fil-ħajja tar-ruħ. L-Ewkaristija 
tħares, tkabbar u ġġedded il-ħajja tal-grazzja li 
ngħatat fil-Magħmudija. 

L-Ewkaristija tifridna mid-dnub. Il-Ġisem ta’ 
Kristu li nirċievu fit-tqarbin ‘ingħata għalina’, u 
d-Demm li nixorbu ‘xxerred għall-kotra għall-

maħfra tad-dnubiet’. Għalhekk, l-Ewkaristija 
ma tistax tgħaqqadna ma’ Kristu jekk ma 
ssaffiniex minn dnubietna tal-imgħoddi u 
tħarisna mid-dnubiet tal-ġejjieni.

Kif l-ikel tal-ġisem jagħti mill-ġdid is-saħħa 
li tkun naqset, hekk l-Ewkaristija ssaħħaħ 
l-imħabba, li fil-ħajja ta’ kuljum, dejjem 
tiddgħajjef xi ftit. Huwa u jagħti lilu nnifsu lilna, 
Kristu jsaħħaħ l-imħabba tagħna u jgħinna 
ninqatgħu mir-rabtiet ħżiena tagħna mal-
ħlejjaq u nniżżlu l-għeruq tagħna fih.

Għaliex Kristu miet għall-imħabba tagħna, kull meta noffru sagrifiċċju 
b’tifkira tal-mewt tiegħu, aħna nitolbu biex ikollna l-imħabba billi jiġi fina 
l-Ispirtu s-Santu; dan għaliex aħna, fix-xejn tagħna nitolbu li bil-qawwa tal-
imħabba li biha Kristu miet għalina, aħna wkoll, meta nirċievu l-grazzja tal-
Ispirtu s-Santu nagħrfu li d-dinja hi msallba għalina u bid-don tal-imħabba 
li nkunu rċevejna, immutu għad-dnub u ngħixu għal Alla.

REFERENZI
Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika 1391 - 1400

QABEL MA TMUR GĦAL-LAQGĦA – ITLOB
Mulej Ġesù, aħna nieklu mill-mejda tiegħek, 
imma xi kultant anqas biss nindunaw li 
madwar din l-istess mejda hemm ħutna 
fil-bżonn li inti qed titlobna nagħtuhom 
l-għajnuna tagħna. Int kont ħanin wisq magħna 
meta mitt għalina u ħlistna minn dnubietna. 
Agħmel li aħna wkoll, bil-kuraġġ kollu, inkunu 
kapaċi nħennu għall-oħrajn. Ammen.



Il-Pjan tal-Laqgħa
IKOLLOK BŻONN:

▶ Ikun ideali li kieku jkun jista’ 
jiġi xi qassis għal waqt din id-
dry mass. 

▶ L-affarijiet meħtieġa għall-
quddiesa

▶ Armar għall-quddiesa

▶ Bookmark għall-parteċipanti: 
Il-ġisem u d-demm ta’ Ġesù

▶ Il-Ktieb tal-Attivitajiet - paġni 78-79

PREPARAZZJONI MINN QABEL:

▶ Il-katekist jipprepara lill-
parteċipanti minn qabel li f ’din 
il-laqgħa ħa jagħmlu ‘reċta’ 
ta’ kif tkun il-Quddiesa. Din 
ir-reċta ħa tgħinhom jiftakru 
x’tgħallmu fuq il-Quddiesa ħalli 
meta jmorru l-knisja biex jieħdu 
sehem fil-Quddiesa vera jkunu 
jafu x’għandhom jagħmlu. 

▶ Jipprepara l-kamra f ’forma 
ta’ knisja. Il-mejda jbiddilha 
f ’artal. Ilesti l-post minn 
fejn jinqara l-qari f ’forma ta’ 
ambone. Ilesti l-mejda tal-
offerti. Fit-tqarbin, imbagħad, 
jagħmel prova oħra lill-
parteċipanti ta’ kif 
għandhom jitqarbnu.

▶ Il-parteċipanti jieħdu 
sehem waqt id-Dry 
Mass billi jirrispondu 
għall-kliem tal-qassis, 
ikantaw u  jagħmlu 
l-ġesti meħtieġa.

▶ Il-katekist jara li jkollu 
l-ktieb Niċċelebraw il-
Quddiesa f ’idejh.

▶ Jipprepara l-kant li ħa 
jintuża fiċ-ċelebrazzjoni.

Ċelebrazzjoni

DRY MASS
Bħala kliem sempliċi għal din id-Dry Mass jintuża l-ktieb 
Niċċelebraw il-Quddiesa. Dan il-ktieb huwa propju r-rit 
tal-Quddiesa b’mod attraenti għall-parteċipanti (tfal) 
ħalli jkunu jistgħu jifhmu x’qed isir fil-Quddiesa. 

Fejn fil-Quddiesa jkollha l-kant, fid-Dry Mass il-katekist 
hu mistieden li jdaħħal il-kant. Allura, jagħżel il-kant, 
anke flimkien mal-parteċipanti minn qabel. Jintuża kant 
komuni li jintuża fil-parroċċa tal-parteċipanti.

PREPARAZZJONI MINN QABEL
 » Il-katekist jipprepara lill-parteċipanti minn qabel 

li f’din il-laqgħa ħa jagħmlu ‘reċta’ ta’ kif tkun 
il-Quddiesa. Din ir-reċta ħa tgħinhom jiftakru 
x’tgħallmu fuq il-Quddiesa ħalli meta jmorru 
l-knisja biex jieħdu sehem fil-Quddiesa vera jkunu 
jafu x’għandhom jagħmlu. 

 » Jipprepara l-kamra f’forma ta’ knisja. Il-mejda 
jbiddilha f’artal. Ilesti l-post minn fejn jinqara 
l-qari f’forma ta’ ambone. Ilesti l-mejda tal-
offerti. Fit-tqarbin, imbagħad, jagħmel prova oħra 
lill-parteċipanti ta’ kif għandhom jitqarbnu.

 » Il-parteċipanti jieħdu sehem waqt id-Dry Mass 
billi jirrispondu għall-kliem tal-qassis, ikantaw u  
jagħmlu l-ġesti meħtieġa.

 » Il-katekist jara li jkollu l-ktieb Niċċelebraw il-
Quddiesa f’idejh.

 » Jipprepara l-kant li ħa jintuża fiċ-ċelebrazzjoni.
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SPJEGA ĦAFIFA
Il-katekist irid ifiehem lill-parteċipanti li fil-
Quddiesa kull wieħed u waħda minna:

 » Jiltaqa’ mal-oħrajn bħala familja. Din hija 
festa ta’ ferħ f’isem Alla.

 » Jitlob maħfra lil Alla ta’ meta ma 
għamilx dak li jogħġob lil Alla.

 » Jirringrazzja lil Alla ta’ dak kollu li tah, 
l-iktar meta tana lil Ġesù biex jerġa’ 
jagħmilna ħbieb miegħu. 

 » Jisma’ dak li jrid jgħidlu Alla li jħobbu 
ħafna u li naraw dan permezz tal-qari 
tal-Bibbja.

 » Joffri lilu nnifsu fl-offerti.
 » Jassisti għall-miraklu fejn il-ħobż u 

l-inbid jinbidel fil-Ġisem u d-Demm ta’ 
Ġesù.

 » Jitlob lil Alla ma’ ħutu l-bnedmin bħala 
wlied lil Missierhom meta jgħid il-
Missierna.

 » Jaqsam mal-oħrajn ikla speċjali li hi 
t-Tqarbin. 

 » Imur jaqsam il-ferħ tiegħu mal-oħrajn 
meta l-qassis jgħidilna, “Morru fil-paċi ta’ 
Kristu”.

L-Attività

IMLA L-VOJT
Il-katekist jistieden lill-parteċipanti jsibu paġna 
98 mill-Ktieb tal-Attivitajiet. Il-parteċipanti jridu 
jimlew il-kliem nieqes li jonqoshom dawn is-
sentenzi billi jagħżlu t-tajba.

Qaddis Qaddis Qaddis

Mulej, ma jistħoqqlix li inti tiġi ġewwa fija.

Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewwiet.

Il-Quddiesa hija ċelebrazzjoni u festa speċjali.

Fil-Quddiesa tieħu sehem fl-Aħħar Ċena.

RIGAL LIL SĦABHOM
Il-katekist jistieden lill-parteċipanti biex ipinġu 
lill-ikbar ħabib tagħhom fuq Il-Ktieb tal-
Attivitajiet f’paġna 98. Kif ilestu mit-tpinġija, 
jistedinhom jiktbu ismu ħdejh.

Il-katekist jistaqsi lill-parteċipanti: ‘Kieku 
kellkom tagħtu rigal talli huwa l-ikbar 
ħabib tagħkom x’kontu tagħtuh?’ (Iħalli lill-
parteċipanti jwieġbu.) Il-katekist jistieden lill-
parteċipanti jpinġu dan ir-rigal fuq paġna 99 
fil-Ktieb tal-Attivitajiet.

Kif ilestu, il-katekist ikompli: “Issa ħa nara tafux 
twieġbu din: Min huwa l-ikbar ħabib tagħna?” 
(Iħalli lill-parteċipanti jwieġbu.) 

“Sewwa, bravi.  Ġesù huwa l-ikbar ħabib tagħna. 
Huwa kien, għadu u jibqa’ għal dejjem ħabib 
tagħna. L-ikbar rigal li aħna nistgħu nagħtu lil 
Ġesù hu li nibqgħu ħbieb tiegħu u li mmorru 
l-quddies u  nitqarbnu ta’ spiss.”

IL-KTIEB TAL-ATTIVITAJIET
Il-parteċipanti jridu jagħżlu l-kelma t-tajba biex 
jimlew is-sentenzi li hemm f’paġna 98 u jpinġu 
lil  seħibhom f’paġna 98 kif indikat fis-sezzjoni 
tal-attivitajiet.

Il-parteċipanti, f’paġna 99, iridu jpinġu wkoll 
x’rigal kieku kienu jagħtu lill-seħibhom li jkun 
għadhom kemm pinġew fil-paġna ta’ qabel, kif 
hemm indikat fis-sezzjoni tal-attivitajiet.

L-GĦELUQ – BOOKMARK
Bħala għeluq għal din iċ-ċelebrazzjoni il-katekist 
iqassam bookmark li fiha jkun hemm miktub:  
‘Il-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù’ . Il-parteċipanti 
imbagħad jiktbu ‘Ammen, jiena nemmen’. 
Tingħad it-talba tal-aħħar.
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