
 

Dawl  

u Mħabba  

fid-Dlam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIĊĊELEBRAW FI DJARNA 
IL-MILIED – IT-TWELID TA’ SIDNA  

 

Għimmanuel! Alla magħna!  
(Mattew 1:18-25) 
 
 
 
 

Din ir-riżorsa tħejjiet mill-Karmelitani tal-Awstralja u Timor-Leste fi żmien 

li fih ma nistgħux ninġabru kif nagħmlu s-soltu biex niċċelebraw l-

Ewkaristija. Aħna konxji li Kristu hu preżenti mhux biss fis-Sagrament 

Imqaddes imma wkoll fi qlubna. Anki meta nkunu waħidna nibqgħu 

nagħmlu parti mill-Ġisem ta’ Kristu.  

 

Fil-kamra li tagħżel li tuża għal dan it-talb jista’ jkollok xemgħa mixgħula, 

Kurċifiss u l-Bibbja. Matul l-Avvent jixraq ħafna li jkollok Girlanda tal-Avvent 

fil-post fejn titlob. Dawn is-simboli jgħinuna nżommu f’moħħna s-sagralità 

tal-ħin tat-talb tagħna u jistgħu jgħinuna nħossuna marbuta mal-

komunitajiet Insara tal-post fejn ngħixu.  

 

Dan it-test hu mqassam f’partijiet għal min imexxi u għal kulħadd biex 

jitlob, imma l-partijiet ta’ min imexxi wkoll jistgħu jinqasmu bejn dawk 

preżenti.  

 

Int u tuża din it-talba kun af li aħna l-Karmelitani fit-talb tagħna se nkunu 

qed niftakru fil-membri kollha tal-familja tagħna f’dan iż-żmien. 
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F’nofs il-Girlanda tal-Avvent hemm xemgħa 

(mitfija) bajda jew tad-deheb. Ix-xemgħat tal-

Avvent jinxtegħlu qabel tibda t-talba. 

 

Sinjal tas-Salib 
 

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben  

u tal-Ispirtu s-Santu.  
Amen. 

 

Il-Mulej jinsab hawn, preżenti fostna. 

Aħna miġbura mal-Knisja kollha  

f’dan il-mument ta’ talb. 
 

Inħejju biex nisimgħu l-Kelma ta’ Alla 
 

Matul iż-żmien tal-Avvent aħna ħejjejna 

moħħna u qalbna biex nilqgħu mill-ġdid id-

dawl ta’ Kristu li hu għal dejjem is-sinjal il-

kbir tal-ħniena u l-imħabba ta’ Alla għalina. 

 

Nixegħlu x-Xemgħa ta’ Kristu 
 

O Alla ta’ tjieba u ħniena, 

f’dan il-lejl (jum) aħna nilqgħu lil Ibnek 

li hu għal dejjem id-Dawl tad-dinja. 

Jalla dan id-Dawl jiddi dejjem fi qlubna 

biex nistgħu nwassluh fid-dinja. 
 

Waqt li tinxtegħel ix-xemgħa, kulħadd jgħid:  
Għimmanuel, Alla magħna! 

 

Il-Qari tal-Vanġelu – Mattew 1:18-25 
 

It-tnissil ta’ Ġesù l-Messija sar hekk: ommu 

Marija, wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi, qabel ma 

marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma 

tal-Ispirtu s-Santu. Żewġha Ġużeppi, li kien raġel 

ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, 

għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. 
 

Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu 

tal-Mulej fil-ħolm u qallu: “Ġużeppi, bin David, 

xejn la tibża’ tieħu għandek lil martek Marija, 

għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu. 

 
 
 
 

Hi se jkollha iben, u inti ssemmih Ġesù, għax hu 

jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom”. 
 

Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-Mulej 

permezz tal-profeta, meta qal: “Ara, ix-xebba 

tnissel u jkollha iben, u jsemmuh Għimmanu-El”, 

li bi lsienna jfisser “Alla magħna”. Ġużeppi, meta 

qam, għamel kif ordnalu l-anġlu tal-Mulej, u ħa lil 

martu għandu. Imma baqa’ ma għarafhiex sa ma 

kellha iben, u semmieh Ġesù. 

 

Riflessjoni 
 

Ftaħna l-Avvent bil-karba, ‘Ejja, Mulej Ġesù’. 

Issa nagħlquh bl-għajta ferħana, ‘Alla magħna!”. 
 

Meta tirrifletti fuq it-twelid storiku ta’ Ġesù, il-

Knisja xxandar il-verità li Alla hu, u minn dejjem 

kien, mal-poplu tiegħu. U jekk Alla hu magħna, 

mela Alla hu għalina. Alla hu fuq in-naħa tagħna.  
 

Alla m’għandu ebda xewqa li jgħix fi djar 

magħmula mill-injam, il-ġebel jew id-deheb. L-

ikbar xewqa ta’ Alla hi li jgħix fil-bnedmin. L-

istess kif Alla għamel dan fil-ġisem uman ta’ Ġesù 

Kristu żmien twil ilu, Alla jkompli jagħmel dan 

fina. 
 

Bħal Marija, ejjew nilqgħu l-istedina ta’ Alla, u 

nħallu lil Ġesù jitlaħħam fina wkoll; hekk li 

nistgħu narawh u ngħixuh fi ħsibijiet tajba, 

kelmiet tajba u għemejjel tajba, f’għemejjel ta’ 

tjieba li jġibu l-ħajja, mhux il-mewt, lill-poplu ta’ 

Alla.  

 

Wegħdiet tal-Milied 
 

Aħna l-poplu li darba kien miexi fid-dlam.  
Issa d-dawl ta’ Kristu jdawwal lil moħħna u 

jkebbes lil qalbna. 
 

Tridu tagħtu xhieda ta’ dawn id-dawl  

bil-valuri u l-prijoritajiet ta’ ħajjitkom,  

id-deċiżjonijiet li tieħdu, 

u l-imħabba li turu lejn xulxin? 

Iva, irrid.  



 
Aħna nemmnu li l-Knisja hi l-familja ta’ Ġesù. 

Tridu tqiegħdu d-doni u t-talenti, 

il-ħin u l-enerġija tagħkom 

għas-servizz tal-Vanġelu 

u tal-komunità tagħkom?  
Iva, irrid. 

 

Aħna nemmnu fil-preżenza ta’ Ġesù f’kull 

persuna umana, speċjalment fil-foqra,  

id-dgħajfin, dawk waħidhom u mwarrbin. 

Tridu tieħdu ħsiebhom, 

tfarrġuhom, 

taqsmu magħhom dak li għandkom?  
Iva, irrid. 

 

Aħna nemmnu li t-tiftix tal-verità u l-ġustizzja, 

ix-xewqa għall-paċi u l-ġid ta’ xulxin, 

huma sinjali tal-preżenza ta’ Kristu. 

Tridu tgħidu l-verità bl-imħabba, 

taħdmu għall-ġustizzja u l-paċi, 

tissapportjaw u tagħmlu kuraġġ lil xulxin?  
Iva, irrid. 

 

Il-Missierna 
 

Ġesù nnifsu għallima kif għandna nitolbu, 

għalhekk ngħidu b’fiduċja: 

 

Missierna, li int fis-smewwiet, 

jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, 

ikun li trid int kif fis-sema 

hekkda fl-art. 

Ħobżna ta’ kuljum agħtina 

llum, u aħfrilna dnubietna 

bħalma naħfru lil min hu ħati 

għalina. La ddaħħalniex fit-

tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. 

Talba tal-Għeluq 
  

Alla ta’ dejjem, 

il-preżenza ta’ Ġesù fostna f’dan il-lejl (jum) 

timliena bit-tama. 

Wettaq fina l-wegħda tas-salvazzjoni  

bl-istess Kristu Sidna.  

Amen. 
 

Barka 
 

Il-barka tiegħek tinżel fuqna, o Mulej. 

Żommna sħaħ, 

ħarisna minn kull deni 

u wassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
Amen.  
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