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Għeżież ħbieb, 

Il-paċi magħkom.  

Ħsibna li anki din is-sena 
ngħaddulkom il-messaġġ 
tagħna permezz ta’ dan il-
fuljett ċkejken.  

Qegħdin ngħixu fi żmien ta’ 
tħejjija għall-miġja ta’ Ġesù  u 
qegħdin ngħixu fi żmien ta’ din 
il-pandemija li biddlitilna u 
qallbitilna l-ħajja tagħna ta’ 
taħt fuq. 

Dan iż-żmien kien iġib miegħu 
ħafna ġiri  ’l hawn u ’l hinn, 
preparamenti għall-ikliet, xiri 
ta’ riġali u  żjajjar lil xi presepji 
u l-bqija. Lanqas kien ikun 
baqgħalna moħħ naħsbu fuq il
-veru sinifikat tal-Milied!  

Din is-sena, fejn kważi kull 
attività ġiet fix-xejn, għandna 
opportunità tad-deheb biex 
inħallu lil Ġesu Bambin ikun iċ-
ċentru tal-festa tal-Milied! 
Ġesù twieled fil-faqar biex kull 

bniedem, hu min hu, jista’ jaffilja ruħu 
miegħu.Tajjeb li nistaqsu lilna nfusna: Ġesù 
jifforma parti minn ħajti? Nagħtih spazju? 
Jew lanqas nagħti każ ta’ xejn? Nipprova 
nersaq lejh fil-qrar u fit-tqarbin? Kemm ilni 
ma nirċevieh? Ġesù qed jistenna risposta u 
fl-istess ħin qed jagħmlilna stedina biex 
inħalluh ikun parti minn ħajjitna. Ġesù 
jħobbna u wriena dan fit-twelid u bil-ħajja u 
l-mewt tiegħu. Twieled bħala rigal għalina 
u allura aħna kulma rridu nagħmlu hu li 
napprezzaw dan ir-rigal, ngħożżuh u nkunu 
rigal għall-oħrajn. 

Madwarna, aktar minn qatt qabel, qed 
naraw persuni li qed ibatu minħabba 
finanzi, solitudni u mard jew mewt ta’ xi 
ħadd għażiż. Ejja, kull wieħed u waħda 
minna, tara kif tista’ tgħin biex ħaddieħor 
ikun ftit aħjar.  

Qis li dan il-Milied ma jkunx ġie għalxejn! 
Ara sew lil min tista’ tgħin. 

Nixtiequ lilkom u lil kulħadd Milied fejn 
Kristu jitwieled tassew f’qalbna. 



Il-Miraklu tal-Milied 
Ibbażata fuq storja vera. 

Sarah kienet tifla ta’ disa’ snin. Sfortunatament kellha l-lukemja. It-tobba 

kienu qatgħu qalbhom li setgħet tfiq. Fil-fatt ħasbu li ma kinitx se twassal 

sal-Milied. Ħuha, flimkien man-nanna, mar fi stabbiliment kbir f’Wiscon-

sin, fl-Amerka, fejn, bħal kull sena viċin il-Milied, ikun hemm Father Christ-

mas jiltaqa’ mat-tfal. 

Kif appena kien imissu hu, it-tifel, b’ritratt f’idu, 

ixxabbat fuq ħoġor il-Father Christmas. Minnufih, 

bla telf ta’ żmien, it-tifel urieh ir-ritratt. Il-Father 

Christmas ħaseb li dak it-tifel, bħal kull tifel ieħor 

kien mar għandu biex jagħti rigal lilu u lil dik it-tifla 

tar-ritratt.  Imma tqarraq. It-tifel ma qagħadx 

jistenna lil Father Christmas jistennieh jgħidlu 

x’jixtieq għax, bla telf ta’ żmien u b’leħen miksur 

qallu li dik kienet oħtu, kienet qiegħda l-isptar u 

xtaqet ħafna li tarah. Il-Father Christmas kien ser 

jgħidlu li mbagħad meta jġibilhom ir-rigal 

ikellimha imma wiċċ in-nanna kien biżżejjed biex  

jurih il-gravità tal-każ. Il-Father Christmas qagħad 

ikellem lit-tifel sakemm spiċċalu l-ħin. In-nanna, 



b’wiċċ aħmar bil-mistħija, resqet biex tgħin lit-tifel jinżel minn fuq il-

Father Christmas imma kienet determinata li titolbu. Talbitu biex jaqta’ 

l-aħħar xewqa tan-neputija tagħha, Sarah, qabel ma tmut. Talbitu, 

b’leħen maħnuq, biex jagħmliha pjaċir u jmur iżurha l-isptar illum qabel 

għada.  Il-Father Christmas ma kienx jaf x’ser iweġibha imma qalilha 

biss biex tmur tagħti d-dettalji lill-maniġer tal-istabbiliment imma ma 

wegħedha xejn. 

Dak in-nhar il-kju tat-tfal rah twil u tedjanti. Ma kienx jaf eżatt x’ser 

jagħmel, barra minn hekk aħbar bħal dik ħasditu. Fl-aħħar, it-tfal 

spiċċaw u wasal il-ħin biex ibiddel u jispiċċa x-xift tiegħu. Saqajh 

wassluh fejn il-mejda tal-maniġer u, jew għax bil-kurżità jew għax tant 

ħass għal dik it-tifla, talab lill-maniġer jagħtih id-dettalji.  Qal lill-

maniġer l-istorja kollha u qallu wkoll li kien qed jaħseb li jmur u jferraħ 

lil dik it-tifla.  Kienet xi ħaġa żgħira għalih. Il-maniġer offrielu biex iwas-

slu hu stess. Daħlu l-isptar u sabu s-sala fejn kienet Sarah. Waqt li l-



maniġer  baqa’ jistenna barra s-sala, il-Father Christmas ħa nifs ‘il ġew-

wa, poġġa tbissima fuq wiċċu u daħal. Beda jdoqq il-qanpiena li kellu 

f’idu u b’leħen għoli, beda jgħajjat il-‘Ho, ho, ho!’ tradizzjonali tiegħu. 

Sarah kienet f’kamra weħidha . . . daħal ħdejha u kif ratu werżqet 

b’leħen dgħajjef: ‘Father Christmas!’ Mar jiġri ħdejn is-sodda tagħha u 

għannaqha miegħu. Kienet tidher li kienet marida serjament imma 

dawk l-għajnejn ċelesti kbar iħarsu lejh ħallewh iċċassat. Beda jiġġieled 

miegħu nnifsu biex ma taqbiżlux xi demgħa.  Waqt li hu u Sarah bdew 

jitkellmu, il-kumplament tal-familja ġew madwar is-sodda u bdew 

jirringrazzjawh ferħanin li lil Sarah għenha taqta’ xewqitha. Qabel ma 

telaq ħass li kellu jitlob għal Sarah u hu u l-kumplament tal-familja 

tagħha nġabru madwar is-sodda jżommu jdejn xulxin. Bdew jitolbu flim-

kien biex Sarah tfiq u kif waqfu, il-Father Christmas beda jkanta, ‘Lejl tas

-Skiet, Lejl tal-Milied!’ Il-familja ta’ Sarah komplew miegħu. Flok il-bye, 

dar lejha u f’widnejha qalilha: ‘Issa, Sarah, inti għandek biċċa xogħol 

x’tagħmel! Trid twegħidni li se taħdem biex tibda tħossok aħjar u tfiq. 

Irrid narak tilgħab mal-ħbieb fis-sajf u bħal dan iż-żmien sena rridek tiġi 

ħdejja fl-istabbiliment’.  Kien jaf li kienet xi ħaġa impossibli imma ried 

jagħtiha l-aqwa riġal li seta’ – it-tama. Sarah, b’leħen aktar dgħajjef, 

qaltlu li kienet ser tagħmel hekk. 

Ħareġ minn ħdejha u poġġa fuq l-ewwel siġġu li sab u nfexx jibki bħal 

tarbija.  Mark  Leonard kien ilu jagħmilha ta’ Father Christmas għal snin 

twal. Qatt ma ltaqa’ ma ħaġa bħal din! 



Eżatt sena wara, Mark Leonard, libes ta’ Father Christmas. Kien reġa’ 

qiegħed xogħol fl-istess stabbiliment. Darba minnhom ġiet tifla żgħira. 

‘Ħelow, Father Christmas! Tiftakarni?’ Bħalma kien 

dejjem iwieġeb qalilha li kien jiftakarha u iva kien 

jafha. Tbissmilha u t-tifla kompliet tgħidlu li hi 

kienet dik it-tifla li mar jaraha l-isptar sena qabel. 

‘SARAH!’ għajjat il-Father Christmas. Assoluta-

ment ma kienx għarafha! Kellha par wardiet 

ħomor, xagħar dehbi twil – bil-wisq differenti minn 

kif kien raha eżatt sena qabel! Għolla rasu u ra lil 

ommha u n-nanna ta’ Sarah jitbissmu u jxejrulu. 

Dak kien l-aqwa Milied għall-Father Christmas. Kien serva ta’ strument 

biex iwassal il-miraklu tat-TAMA. Sarah kienet b’saħħitha. Sarah kien 

għaddielha! Dak il-ħin ħares ’il fuq u qal, ‘Grazzi Missier. Dan huwa veru 

Milied hieni!’ 

Mark Leonard b’ġest sempliċi, ferraħ u ta t-tama u l-kuraġġ lil dik it-tifla u 

għamel dawn it-tama u l-kuraġġ servew ta’ miraklu. Int li qed taqra f’dan 

iż-żmien kun ukoll it-tama u l-kuraġġ  b’ġest sempliċi għalik imma li forsi 

jiswa ħafna għall-oħrajn. 

(Din il-ġrajja seħħet f’Diċembru 1997 f’Wisconsin, l-Amerka.) 



It-twelid ta’ Ġesù Bambin u jien  
Ix-xena tat-twelid tà Ġesù dejjem turina lil Marija u Ġużeppi, waħedhom fi 

stalla bl-annimali jdawruhom. Qabel din ix-xeni imbagħad nimmaġinaw lil 

Ġużeppi, inkwetat f’Betlem, iħabbat il-bibien tal-lukandi u  ma jsib l-ebda 

post għalihom.  Bħal kull raġel ta’ żmienu, Ġużeppi kien kapaċi jagħmel 

ħafna affarijiet imma żgur kienet xi ħaġa ġdida u straordinarja għall-irġiel 

ta’ żmienu li jassistu fit-twelid ta’ tarbija. F’kitba apokrafa, jiġifieri mhix 

ispirata u allura mhix parti mill-Bibbja, insibu lil ċertu wieħed Ġakbu 

(x’aktarx l-appostlu) li jirrakkonta dan il-fatt: 

“U jien [Ġużeppi] rajt mara riesqa lejja mill-muntanja, u qaltli: Fejn sejjer? 

U jien weġibt: Qed infittex qabla Ebrajka (Lhudija). U hi wieġbet u qaltli: Int 

wieħed minn ulied Iżrael? U għedtilha: Iva. U reġgħet staqsietni: Min 

hemm fl-għar? U jien għedtilha: Marti.” 

U l-qabla marret miegħu fl-għar u, ara, sħab jiddi għatta l-għar. U l-qabla 

qalet: “Ruħi, ifraħ illum, għax għajnejja raw affarijiet strambi, iva għax is-

salvazzjoni ngħatat u waslet lil Iżrael. U mill-ewwel is-sħab sparixxa, u dawl 

kbir feġġ fil-grotta, li l-għajnejn ma felħux għalih. Wara ftit, dak id-dawl 

beda jnaqqas bil-mod il-mod, sakemm dehret it-tarbija, mgħannqa ma’ 



ommha. U l-qabla għajtet u qalet: 

Din hija ġurnata kbira għalija, għax 

għajnejja raw xi ħaġa stramba. U l-

qabla ħarġet mill-għar fejn 

iltaqgħet ma’ Salome. Bla telf ta’ 

żmien, il-qabla qalet lil Salome dak 

rat u din marret twassal l-aħbar lill-

oħrajn.”  (mill-Proto-evanġelju ta’ 

Ġakbu 145 WK) 

F’xi ikoni Ortodossi u Biżantini tal-

qedem hemm miktuba dan il-fatt 

fejn barra Ġużeppi u Marija tidher 

ukoll il-qabla ta’ Marija fil-

kantuniera tal-ikona, taħsel lit-

tarbija tat-twelid, Ġesù. 

Dak li ġara eżattament f’dak il-lejl 

meraviljuż dejjem ħa jibqa’ 

misteru. Li hu żgur hu li t-twelid ta’ 

Ġesù biddel id-dinja u għaġġeb lil 

kulħadd. Bħalma dik il-mara li 

għenet fit-twelid ta’ Ġesù f’dan ir-

rakkont ma felħitx iżżomm kollox 

għaliha li għaddietu mill-ewwel lill-

ewwel persuna li rat u l-ħeġġa 

tagħha wasslitha biex taqsam l-

aħbar lill-oħrajn, hekk ukoll jien . . . 

ma nistax nassisti fit-twelid ta’ 

Ġesù Bambin li seħħ ’il fuq minn 

2000 sena ilu. Nista’, imma, illum 

nagħti sehmi billi Ġesù jerġa’ 

jitwieled.  Jerġa’ jitwieled f’dik il-

koppja li qed taħseb biex tissepara 

billi mhux biss nitlob għaliha imma 

wkoll ma nparlax dwarha ma’ kull 

min niltaqa’ u ma niġġudikax. 

Nista’ llum nagħti sehmi fit-twelid 

ta’ Ġesù f’qalb dak il-ħabsi, dak jew 

dik li għamlet għażliet ħżiena billi 

ma nikkummentax fuq facebook 

dwar il-persuna imma nifhem li 

bħal dak il-ħabsi jien ukoll nagħmel 

il-ħażin. Id-differenza hi biss li l-

ħażin tiegħu jidher u dnubieti 

mistura.  Lil Kristu nista’ nerġa’ 

nwelldu billi nifhem li fid-dinja, 

barra s-sabiħ hawn il-gwaj, hawn 

ħafna persuni li għandhom salib 

itqal, eħxen u aktar goff minn 

tiegħi. Mela, ibda ara s-sabiħ 

tiegħek, sib dak li hu pożittiv u 

sabiħ u filwaqt li tagħraf l-ikrah 

tiegħek, taqtax qalbek. Dak li 

twieled ’il fuq minn 2000 sena ilu 

ġab id-dawl. Ersaq lejn id-dawl,   

lejn is-sagramenti, kellmu u iftaħ 

qalbek miegħu. Hu jaċċettak kif int. 

U int, ser taċċettah? 


