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PRIEDKA TAL-MILIED 1 
 



Jekk bħalissa, naraw ġej minn x’imkien  IiI wieħed raġel, bil-leħja sewda 
u wiċċu samrani, b’ ġilda li  turi kemm xemx u tbatija kellu jgħaddi 
minnha, induru miegħu u naraw x'jeħtieġ. U iżjed jinġabru nies jekk 
miegħu hemm mara għajjiena qed tistenna tarbija u għandħa ħarsa ta’ 
qaddisa. Kemm jifraħ min jintagħżel biex jilqagħhom f'daru u għal dan il-
Milied ikunu mistednin madwar il-mejda tal-familja! 
 
Ġħeżież żgħar u kbar ta’ quddiemi! Mhux hekk qed tagħmel id-dinja! Le, 
din id-dinja, mgħaġġla u bla sabra, Ii moħħha fil-ħmerijiet, minn ġo fiha 
qed igħaddu ħafna bħal dan ir-raġel u din il-mara. Imma jħalluhom 
għaddejjin, għal għonq it-triq, imorru fejn imorru, jiġrilhom x'jiġrilhom, 
bla ma ħadd jgħidilhom: "Kif intom?" jew għall-inqas: “Imsieken!” Id-
dinja ma tridhiex lit-tarbija Ii dawn iż-żewġ ħlejqiet twajba iġibulna fil-
Milied. M'hemmx post! 
 
Is-suldati għadhom lebsin għall-ġlied; il-kanun baqa' jaħraq wara Ii 
waqqa'd-djar u ħalla familji mejtin; id-dinja għadha qed tiġġieled; in-nies 
qed imutu bil-gwerra, bil-ġugħ u bil-mard, għax m'hemmx għal min hu 
msejken. U Ġesu jgħaddi, jittallab minn idejn Ġużeppi, u jħares b’par 
għajnejn jibku mill-qalb maqsuma ta’ ommu Marija. Jekk Ġużeppi jersaq 
lejja, nara jdejh mikulin bix-xogħol, bħal ta’ ħafna li jaħdmu fi tbatija, u 
dik il-ħarsa tqila ta’ Marija tfakkarni f’ommi stess meta tkun inkwetata, 
bħal meta jiena jew ħuti ma nkunux nifiħu.  
 
B’hekk niftakar f’Marija u Ġużeppi, Ii bħalissa ħafna u ħafna snin ilu, 
kienu se jqiegħdu IiI binhom quddiem id-dinja, imma għalissa moħbi fit-
tiben ta’ maxtura. 
 
Kienet dinja bħal tal-lum, qalbha iebsa. L-anġli ta’ wara s-sħab bdew 
jaħsbuha jekk jimlewx id-dlam tal-lejl bl-għajta tal-paċi fl-art, għax l-ajru 
għadu mimli bid-duħħan tal-ġlied. Se tkun għajta fid-deżert. Ħadd ma 
jwieġeb! 
Mela għalfejn dal-Milied? Għalfejn ġejtu intom biex tisimghu il-PRIETKa 
tiegħi? Għax aħna għandna t-tama, u dak Ii ttamaw fih il-profeti ġie 
fostna għoxrin ħafna snin ilu. Ġie u mar! U I-bniedem m’hemmx li  jqum 
fuq saqajh u jfieq. 



 
Jeħtieġ xi ħaġa; jeħtieġ żmien ġdid, u dan jibda fil-qalb tiegħi u tagħkom 
Ii ġejtu hawn. Meta terġgħu Iura d-dar, inġabru mal-presepju, jew araw 
il-kartolina tal-Milied. Ħarsu lejn Ġużeppi u Marija u araw fihom il-vera 
omm u missier. Aħna t-tfal, naraw ir-rgħajja  żgħar, kemm iħobbu IiI 
Ġesu. Naħsbu kif se nbexxqulu l-bieb tagħna lil Ġużeppi u lil Marija. 
 
B'hekk, dan il-Milied ikun ġab f’qalbna u fid-dar tagħna lill-familja ta' 
Ġesu. 
 
Viva Ġesu’ Bambin! 
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Insara twajbin,... insejħilkom hekk għax Ia ġejtu tisimgħu il-kelmtejn 
tiegħi, sinjal ii temmnu fl-aħbar tajba li hemm fl-ewwel folja tal-Vanġelu, 
li Alla sar bniedem bħalna, għaliex tant ħabb lid-dinja tagħna. 
 
L-Iben t’Alla ġie fostna u ħa sehem minn ħajjitna; hu feraħ, beka, 
tkellem, raqad u lagħab mat-tfal bħalu. L-istorja ta’ twelidu hi sempliċi: 
mara u raġel wara mixja twila waslu f’raħal jismu Betlem, u f’għar minsi 
minn kulħadd, titweldilhom tarbija, li semmewha Ġesu’. 
 
Ġużeppi u Marija kienu foqra bħal ħafna oħrajn, neqsin mill-ħtiġijiet 
kollha. Id-dar tagħhom ta’ Nażaret, u l-għar ta’ Betlem ma kienux iħajruk 
biex toqgħod fihom. Il-mistednin tagħhom kienu ragħajja, foqra 
mistednin għand il-foqra, li ġabu magħhom in-ngħaġ Ii kienu jirgħu. 
 
Imma qalb dawn in-nies sempliċi kien hemm tarbija Ii kienet Alla. 
Madwar iċ-ċkejken, b’għajnejh jinfetħu u jingħalqu malli jteptep id-dawl 
tal-musbieħ, kien hemm xena Ii l-kliem ta’ tifel bħali m’għandux ħila 
jfisser. Kien hemm il-ferħ, li jafu jifirħu l-fqajrin. 
 
Ħa ngħidilkom ftit. Il-wiċċ ta’ Ġużeppi kien jilma bil-hena, flimkien mal-
biżgħa li qalb ta’ fqajjar bħalu m’hiex se tiflaħ għal din il-ħlewwa, x’ħin 



beda jħares lejn it-tarbija tiegħu. Minn taħt il-għajn kien jara l-wiċċ 
bajdani, imma ferħan, tal-maħbuba martu waqt li tħares lejn iċ-ċkejken 
Ġesu’. 
 
Din il-ġrajja turina li l-Milied minn dejjem kien fosta sempliċi, hekk li min 
hu kburi u ma jaqbillux li jbaxxi rasu ma jistax jidħol u jara lil Ġesu’. lrid 
isir umli, iqim lit-tarbija li hemm mistrieħa fuq maxtura, ‘il fuq mill-art 
maħmuġa. Irnma mm resaq maġenb Ġesu’ kien qed jara l-Ġenna fiċ-
ċokon, tidher f’għajnejh qishom żewġ kwiekeb sbieħ, jiċċaqalqu fuq il-
wiċċ ħelu tiegħu. 
 
Minn dak il-Miled sal-lum, għaddew mal-elfejn sena, u d-dinja għadha 
ma fehmitx li trid tbaxxi rasha, tinsa’ l-kburija, twarrab il-mibegħda. 
Kemm kien ikun aħjar li l-bnedmin għamlu bħar-ragħajja twajba! Milied 
wara ieħor ġew mistiedna mill- kalendarju; deher il-bambin rieqed fil-
grotta, mill-gradenza ħarġu Ġużeppi u Marija biex jitqiegħdu fil-
presepju,... imma d-dinja baqgħet l-istess. Għad hawn min jobgħod, min 
jaħqar u jiġġieled. Mhemmx li jiġi Milied li jbiddilna għall-aħjar! 
 
Xejn ma jiswa li fil-presepju hemm Ġesu’, mogħti r-rigali mill-Maġi. 
Għalxejn nagħdru l-faqar tiegħu, jekk f’qalbna m’hemmx dik ix-xewqa li 
ninbidlu f’nies sempliċi; aħna min aħna, u nilqgħu dan il-messaġġ: li l-
Milied hu festa sempliċi. 
 
Xi ngħidu jekk tiġi aħbar bħal din: “Ġesu’ reġa’ ġie... imma qiegħed ġo 
dar imsejkna, fejn il-missier hu marid, l-omm għandha x’tagħmel, u ma 
ġietx biex tismagħni għax uliedha jħabbtuha l-ħin kollu. 
 
Tmorru tarawh? Tidħlu f’din id-dar fqira? Imma Ġesu’ tassew li jinsab fil-
qlub magħsurin bin-niket, fil-baxx tal-ħajja. Ġesu’ Bambin jidher fit-
tarbija li m’hix liebsa bħat-trabi tagħkom, qiegħed fit-tifel li jilgħab 
b’kaxxa tal-injam, mal-art,.. għax dik għandu. Ġesu’ qiegħed hemm, 
jiġbed il-kaxxa miegħu,... qiegħed hemm jibki li m’għandux ikla sabiħa fil-
Milied. Għal Ġesu’, din hi familja li jrid jgħix magħha, għax iddejqu l-
kburija, u dawk ii jgħaddu l-Milied fil-ħela u fil-festi. 
 



M’inix qed nistedinkom tibdlu ‘l darkom, u tagħżlu oħra maħmuġa u 
nieqsa minn kollox, imma nitlobkom li ma tħarsux bil-kburija lejn min hu 
inqas minkom. 
 
Waqt li terġgħu tisimgħu il-Vanġelu tal-Milied, araw kemm hi storja 
ħelwa, sempliċi u ħafifa. Hekk twieled Ġesu’, hekk għex Ġesu’, u hekk 
jeħtieġ li ngħixu aħna, biex tixirqilna t-tislima ta’ “Insara twajbin”. 
 
Viva Ġesu’ Bambin! 
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Il-Milied reġa' magħna u lkoll ninsabu ferħanin li qed nieħdu sehem f'din 
il-festa li ġġib f’qalbna l-hena ta' Ġesu' Bambin. 
 
Aħna hawn Malta għandna x-xorti tajba li sa minn meta nkunu żgħar 
niltaqgħu ma' min jgħidilna l-istorja tat-twelid tal-Messija, storja li tibqa' 
f’moħħna għal ħajjitna kollha. Għad hawn nies f’naħat oħra tad-dinja li l-
ġrajja ta' Betlem għad ma jafux biha, jew għad ħadd m'għallimhom 
x'inhu għalihom Ġesu'. 
 
Hija ġrajja li jirrakkuntaw fil-Vanġelu tagħhom San Luqa u San Mattew, 
ġrajja li tismagħha kemm tismagħha, tibqa' tiggustaha. Il-Vanġelu 
jgħidilna li l-Imperatur ta' dak iż-żmien, Ċesare Awgustu, ried li jgħodd 
lin-nies kollha li jikkmanda. Biex imorru jinkitbu fil-belt tagħhom, 
Ġużeppi u Marija riedu jimxu ħafna, għax il-belt tagħhom kienet Betlem 
u huma kienu joqogħdu f’Nazaret tal-Lhudija. 
 
Obdew il-kmand ta' l-Imperatur, b'qalbhom mimlija tama li f’Betlem se 
jsibu lil xi ħadd li jdaħħalhom għandu; għax minn Nazaret għal Betlem 
hemm il-bogħod, u Marija ma kinitx tiflaħ għal triq hekk twila. Marija u 
Ġużeppi telqu lejn Betlem. 
 
Wara mixja ta' tbatija waslu fil-belt, li kienet mimlija bin-nies. Ġużeppi 
beda jfittex post għalih u għal Marija. Il-lukanda kienet mimlija bin-nies u 



ma kienx hemm post għalihom. Ġużeppi ħabbat għand ħafna nies, 
jillobhom bil-hniena jdaħħluh għandhom biex hu u Marija jgħaddu l-lejl 
taħt xi saqaf, imma ħadd ma fetħilhom. FI-aħħar sabu post fejn ir-
ragħajja kienu jżommu l-annimali tagħhom, post fqir, grotta fid-dlam, 
bit-tiben imxarrab 'l hemm u 'l hawn. 
 
Imma hawnhekk saret ħaġa kbira: fnofs ta' lejl li qatt ma jintesa', twieled 
Ġesu'! U fil-waqt li l-għar imtela’ bid-dawl u bil-kant tal-anġli, Marija 
qiegħdet lit-tarbija fil-maxtura. 
 
Mhux 'il bogħod mill--grotta kien hemm xi ragħajja, nies foqra u minsijin; 
kienu għassa man-nagħaġ tagħhom fuq l-għoljiet. Malli raw id-dawl u 
semgħu il-kant tal-anġ li, bdew jgħidu lil xulxin: "Immorru sa' Betlem u 
naraw il-lejla x'ġara!" U marru jgħaġġlu lejn il-grotta fejn sabu lil Marija u 
lil Ġużeppi, u lit-tarbija Ġesu' mimdud fil-maxtura. Kienu huma l-ewwel 
nies li raw it-tarbija ta' Marija, il-Messija li n-nies kienu tant ilhom 
jistennew. 
 
U llum ahna qed nagħmlu t-tifkira ta' meta l-Mulej ġie fostna, meta Alla 
sar bniedem bħalna, Verbum Dei caro factum est, il-miġja tal-mixtieq 
Messija. 
 
L-ewwel tagħlima li nixtieq nieħdu magħna f’dal-Milied hi li għandna 
nagħmlu dak li Alla jrid minna. Jigri x'jiġri fuqna għandna nieħduh minn 
idejn Alla. Inħarsu lejn Ġużeppi u Marija: kienu kuntenti bid-dar 
tagħhom ta' Nażaret; Ġużeppi l-mastrudaxxa jsammar u jaħdem l-injam 
fil-ħanut tiegħu u Marija ssajjar u tagħmel il-faċendi tad-dar. Xejn ma 
kellhom qalb jagħmlu vjaġġ twil bħal dak, imma obdew mingħajr tgergir. 
U kif kienu Betlem seħħet il-profezija ta' ħafna snin qabel li kienet tgħid 
li l-Messija kellu jitwieled f’Betlem. "U int, Betlem, belt ta’ Ġuda, m'intix 
l-iżgħar fost l-ibliet, għax minnek għad jitwieled il-Messija." 
Ħuti, Alla jmexxi kollox b'għerf li l-moħħ ċkejken tagħna ma jistax jifhem. 
Għalhekk f’kulma jiġri lilna u madwarna, naraw Alla xi jrid jgħidilna. 
Tiltaqa' ma' nies li jiskantawk: qatt m'huma kuntenti b'dak li jiġri 
f’ħajjithom. Jilmentaw imqar jekk tagħmel ix-xita jew għax tkun xi ftit 



tas-sħana. Qatt m'huma marbuta mar-rieda t'Alla. Aħna għandna 
nilqgħu bil-qalb dak li Alla jixtieq isir fina. 
 
Il-tieni tagħlima neħduha x'ħin nitfgħu ħarsitna fuq il-Bambin li hawn 
quddiemna. Kemm hu ħelu, u gustuż! Għajnejh iħarsu bil-ħlewwa, riġlejh 
żgħar jiċċaqilqu bħalkieku jrid jgħidilna: "Għeżież tiegħi, nixtieq li kull 
wieħed u waħda minnkom iħobbuni tassew minn qalbhom." U 
mbagħad, b'idejh miftuħin donnu jistedinna nersqu lejh ħalli nsibu l-
faraġ li kull qalb hi mxennqa għalih. Jgħidilna: "Ejjew għandi intom ilkoll 
li tinsabu mdejqin u jiena nferraħkom." 
 
Ħuti, ejjew nilqgħu issa stess l-istedina ta' Ġesu' u nersqu lejh b' tama 
kbira li jħaddanna miegħu. Min jaf, mill-ewwel Milied sal-lum, kemm 
nies kienu mbiegħda minnu; imsaħħrin mid-dija tal-maxtura u milquta 
mill-ilħna tal-qniepen idoqqu ferrieħa, ma kellhomx il-ħila li jgħidu le 
għas-sejħa ta' Ġesu'. Ħafna niżlu għarkubbtejhom quddiemu u 
b'imħabba kbira, qalulu: "Ġesu' Bambin, aħfrilna." Ħassew il-gost tal-
maħfra nieżel f’qalbhom u baqgħu ħbieb tiegħu għal ħajjthorn kollha. 
 
Aħna wkoll nistgħu insiru aħjar milli konna. Dan hu li qed jitlobna Ġesu' 
f’dan il-Milied. Jista' jkun li għad fadal xi nies li m'għandhomx il-ħila li 
jiġu ħdejn Ġesu' għax jaħsbu li tbiegħdu wisq minnu. Dawn għandhom 
jiftakru li fil-presepju, maġenb it-tarbija Ġesu', hemm ommu Marija, li n-
nies ta' Betlem ma laqgħuhiex fi djarhom, ħallewha tiġġerra barra fid-
dlam u fil-kesħa, u kellha tmur tistkenn ġo għar tal-annimali, tistrieħ fuq 
is-sirda ta' l-art iebsa. Imma ħaditha kontrihom? Ċanfrithom? Le! Xejn 
minn dan! Baqgħet magħhom f’Betlem, tifraħ x'ħin turihom it-Tarbija 
biex iħarsu lejh, imissuh u jiggustawh. Jekk Marija għamlet dan ma' min 
għalaq il-bieb għaliha u għal Ġużeppi, sejra tgħid le lil dawk li jixtiequ 
jersqu lejn Ġesu', ilhom kemm ilhom 'iI bogħod minnu?  
 .  
Dawn it-tagħlimiet li Ġesu' għallimna mill-maxtura tiegħu inżommuhom 
f’qalbna filwaqt li ngħidulu grazzi. Ġesu', inti kollox għalina, mingħajrek 
m'aħniex ferħanin. Berikna lkoll, bierek lill-ġenituri tagħna u lil dawk li 
jgħallmuna, bierek lill-morda u lit-tfal li qed ibatu minħabba l-gwerra li 
għadha sejra f'pajjiżhom. 



 
Viva Ġesu’ Bambin! 
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Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen. 
 
Jekk xi ħadd jistaqsini x’inhu l-Milied għalija, ngħidlu li l-Milied hu aħbar 
tajba,... aħbar Ii tferraħ Iil min jagħtiha u Iil min jirċeviha. Għax f’kuII 
Milied niftakru fI-iżjed aħbar tajba Ii qatt waslet fI-istorja tal-bnedmin: it-
twelid ta’ Ġesu’. 
 
AlIa kien ilu jixtieq Ii jagħti IilI-bnedmin din l-ahbar tajba sa’ milI-bidu tal-
ħolqien. Wara Ii lesta dinja sabiħa, Alla ħalaq lill-bnedmin ħalli jgħixu fI-
imħabba tiegħu. Kienu Adam u Eva. 
 
Ma kien jonqoshom xejn. Mhux għax kellhom ġnien sabiħ mimli bil-fjuri; 
mhux għax setgħu jieklu milI-frott ta’ ħafna siġar; mhux għax I-annimali 
ta’ kull xorta kienu ħbieb tagħhom; mhux għax I-għasafar bil-għana 
tagħhom kienu jqajmuhom kuII fil-għodu... Kienu ferħanin għax AIla kien 
ħdejhom. AlIa kien kollox għalihom. Kienu jafu Ii Hu kuntent bil-ferh 
tagħhom. Għax hu hekk ried. Għalhekk ħalaqhom. 
 
Imma darba ġew biex jagħżlu bejn dak Ii hu tajjeb u dak Ii hu ħazin; bejn 
dak Ii jrid AIla u dak Ii jogħġob Iilhom biss; bejn AlIa u d-dnub. 
 
Sa’ dak inhar Ii obdew Iii AIla u għamlu dak Ii Hu stenna minnhom, I-
ewwel bnedmin kienu qed jgħixu ferħana. II-ħajja ta’ madwarhom kienet 
għalihom post sabiħ u Ii ta’ min jibqa’ fih. Imma ħallew Ii jirbaħ iI-ħażin. 
Meta ndunaw bl-iżball Ii għamlu, raw kemm hu aħjar Ii tagħmel dak Ii 
AIIa jrid. 
 
Imma għalkemm b’għajnejhom miftuħa wieġbu ‘le’ Iil AIIa, Huwa baqa’ 
jħobbhom bħal qabel u ta’ Missier ħanin xtaq Ii jerġa’ jagħmilhom ħbieb 
tiegħu. Jagħtihom il-ferħ u I-paċi Ii tilfu. Dan ried jagħmlu billi Ibnu stess 



isir bniedem, jitwieled fil-faqar u jieħu sehem mill-ħajja tal-bnedmin. 
B’hekk ikun jista’ jurihom it-triq Ii minnha jridu jgħaddu biex jaslu 
għandu mill-gdid. 
 
Biex ilesti għall-miġja tal-Feddej fost il-bnedmin, AIla nqeda bil-profeti, Ii 
kienu jħabbru ħwejjeġ sbieħ ta’ tama għall-bnedmin: dalwaqt se jkun 
hawn fostna il-Feddej u se jeħlisna mid-dwejjaq Ii ġab id-dnub fid-dinja. 
ln-nies qaddisa Ii Alla għażel biex iferrħu lin-nies b’dan il-kliem kienu 
jġibu t-tama fost il-poplu Ii kien jistenna lill-Messija. ll-Messija kellu 
jeħles lid-dinja mill-ħtija Ii għamlu n-nies tal-bidu ll-profeti kienu jitolbu 
bil-qalb: “Intom, smewwiet, xerrdu n-nida tagħkom biex issaqqi l-qlub 
bix-xita tal-grazzja.” 
 
U Alla, Ii ħabb minn dejjem lill-bniedem, dan Ii xtaq: Iistedina tal-
bnedmin. Huwa laqa’ din it-talba u meta wasal iż-żmien wettaq dak Ii 
kien wiegħed lil Adam u Eva, l-ewwel ġenituri tagħna. Bagħat lil lbnu fid-
dinja, u dan sar fi ġrajja Ii baqgħet tissemma’ sal-lum u Ii aħna nsejħulha 
iI-Milied. 
 
Kienu għaddew ħafna snin mill-ħolqien tad-dinja meta kien jikkmanda l-
lmperatur Cesare Awgustu. Dan l-lmperatur ried ikun jaf kemm għandu 
nies u ġid taħt idejh. Biex jasal għal dan ordna Ii kulħadd imun jinkiteb 
fil-belt jew fir-raħal minn fejn ġejja il-familja tiegħu. Fost l-oħrajn, naġel 
u mara minn Nazaret, Ġużeppi u Manija, obdew il-kmand ta’ I--
Imperatur. Ħallew id-dar tagħhom u telqu Iejn Betlem, il-belt ta’ David, 
għax għalkemm foqra, it-tnejn kienu ġejjin mill-familja tar-re ta’ Iżrael. 
Gużeppi u Marija waslu Betlem wara vjaġġ twil u ta’ tbatija. 
 
Il-lejl kien daħal ġmielu u t-tnejn xtaqu Ii jsibu x’imkien fejn fejn 
jistkennu, l-aktar Marija Ii kienet waslet biex ikollha tanbija. Għalkemm 
nawhom fdin it-tbatija, ħadd ma fetħilhom id-dar tiegħu. Ħadd ma 
daħħal għandu Iil omm u missier il-Messija, għaliex ma kienux jafu Ii t-
Tarbija Ii se titwieled hi Dak Ii kienu ilhom jistennew. Ġuzeppi u Marija 
kellhom johorġu mill-belt u jsibu kenn f’għar tal-annimali. Hemmhekk, 
f’nofs ta’ lejI, fuq ftit tiben f’maxtura twieled Gesu’, indukrat mit-twajjeb 
Ġuzeppi, mistnieħ fi ħdan il-Vergni Marija Ii tagħtu lid-dinja bhala l-



Messija mixtieq. Din kienet ir-rieda t’Alla, Ii lbnu jitwieled fil-faqar, ‘il 
bogħod mill-folla, fejn l-inqas Ii n-nies kienu jistennew. Zgur Ii ħadd ma 
ġieħ f’rasu Ii jmur ifittex lill-Messija f’għar ta’ l-annimali, imgeżwer fil-
ħrieqi, jibki fuq it-tiben imxarrab tal-maxtura. 
 
Dak il-ħin, meta Manija ħarset ‘I isfel u rat iI-Ġenna, id-dlam tal-lejl 
inbidel f’dawl u l-anġli fuq l-għoljiet tal-qnib kantaw glorja fil-għoli tas-
smewwiet u paċi fl-art lil min  se jagħżel Iil Alla bħala l-ferħ ta’ qalbu. 
Dak il-ħin il-bnedmin reġgħu saru ħbieb ta’ Alla. 
 
Aħna wkoll ħadna sehem f’din iI-ħbiberija u għalhekk it-twehid ta’ Ġesu’ 
għandu jferraħ lilna wkoll. Għal mm tbiegħed xi ftit mit-tajjeb, hemm iċ-
ċkejken Ġesu’ jistennih b’idejh miftuħa. Għandu jagħmel iI-qalb għax jaf 
Ii hemm xi ħadd Ii jħobbu ħafna u jridu ħdejh. Jifirħu l-foqra Ii jaħsbu Ii 
huma minsijin, għax fil-għar ta’ Betlem hemm familja Ii għażlet il-faqar, 
għalkemm it-tarbija tagħhom kien jixirqilha titwieled ta’ l-inqas bħat-
trabi I-oħra. Lil kull wieħed u waħda Ii qed tisimgħuni, ma’ l-anġli Ii 
kantaw glorja fl-ewwel Milied, ngħidilkom: ‘Aħbar ta’ ferħ ġejt 
nagħtikom għax twieled għalikom il-Feddej!” 
 
U nħajjarkom Ii mmorru nittawlu Iill-Bambin fil-grotta, narawh jitbissem 
u jifraħ bina; għajnejh ħelwin jinfetħu u jingħalqu qishom żewg kwiekeb 
fis-sema tal-Milied; jgħidulna Ii Hu qed jistenniena biex jimla’ lil qalbna 
b’ferħ qaddis meta minflok ġo maxtura ta’ għar minsi fl-għoljiet ta’ 
Betlem narawh fil-Ġenna fejn il-ferħ tagħna ma jispiċċa qatt. 
 
Viva Ġesu’ Bambin! 
 


