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NIĊĊELEBRAW FI DJARNA  

IR-RABA’ ĦADD TAL-AVVENT 
 

 

Ilqgħu lil Alla tagħkom!  
(Luqa 1:26-38) 
 
 
 
 

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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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 
 

F’dan iż-żmien qaddis tal-Avvent, fi spirtu ta’ 

talb aħna nħejju biex niskopru mill-ġdid id-don 

kbir li Kristu hu għalina. 
 

Issa l-Mulej hu tassew fil-qrib. 

Nithennew nisimgħu l-aħbar tat-tnissil  

ta’ Ġesù. 
 

It-tama tagħna tikber. 

Inħejju qlubna bħala post xieraq, 

għax Alla tagħna hu fil-qrib. 
 

Mixegħla tar-Raba’ Xemgħa tal-Avvent 
 

Mulej Ġesù Kristu, 

aħna nafu li int tinsab fi triqtek biex issalvana. 
 

Inti l-Kewkba ta’ Filgħodu li ma tgħib qatt. 

Int Alla Setgħan u Prinċep tal-Paċi. 
 

Int Kunsillier tal-Għaġeb  

u Għerf ta’ Alla. 
 

Int il-Missier tad-dinja 

u mexxej tal-poplu tiegħek. 
 

Int it-Tama li timliena bil-kuraġġ 

u Wegħda tas-Salvazzjoni. 
 

Int il-Mulej, is-sewwa tagħna, 

u Paċi sakemm idum il-qamar. 
 

Int Xemx tal-Ġustizzja u Sid il-Ħolqien. 

Int Fejqan tal-poplu tiegħek,  

u Ħellies tal-foqra. 
 

Int Għimmanuel, Alla magħna. 

Ejja, twieled fina mill-ġdid, 

erġa’ tlaħħam fina, 

 
 

 

għammar fostna mill-ġdid, 

ħa nagħrfu l-milja tal-imħabba ta’ Alla. 
 

Ħa tfakkarna din ix-xemgħa fil-preżenza tiegħek. 

Aħna u ninġabru madwar dan iċ-ċirku ta’ dawl,  

ħa titlaħħam fina l-Kelma tiegħek, 

u tmantnina aħna u nistennew. 
 

Meta tinxtegħel ix-xemgħa, kulħadd jgħid: 

Maranatha, Ejja, Mulej Ġesù! 
 

Il-Qari tal-Vanġelu – Luqa 1:26-38 
 

F’dak iż-żmien, Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f’belt 

tal-Galilija, jisimha Nazaret, għand xebba, 

mgħarrsa ma’ raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta’ 

David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu 

daħal għandha u qalilha: “Sliem għalik, mimlija 

bil-grazzja, il-Mulej miegħek”. 
 

Hi tħawdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb 

bejnha u bejn ruħha x’setgħet qatt tfisser din it-

tislima. Iżda l-anġlu qalilha: “Tibżax, Marija, għax 

int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, int se tnissel 

fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù. Hu jkun 

kbir, u jkun jissejjaħ Bin l-Għoli. Il-Mulej Alla 

jagħtih it-tron ta’ David missieru, u jsaltan għal 

dejjem fuq dar Ġakobb, u ma jkunx hemm tmiem 

għas-saltna tiegħu”. 
 

Iżda Marija qalet lill-anġlu: “Kif ikun dan, ladarba 

ma nagħrafx raġel?”. Wieġeb l-anġlu u qalilha: “L-

Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa tal-Għoli 

tixħet id-dell tagħha fuqek. U għalhekk dak li 

jitwieled minnek ikun qaddis, u jissejjaħ Bin Alla. 

Ara, l-qariba tiegħek Eliżabetta, fi xjuħitha, hi 

wkoll nisslet iben fil-ġuf, u ġa għandha sitt xhur 

dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, 

għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir”. 
 

Imbagħad qalet Marija: “Ara, jien il-qaddejja tal-

Mulej: ħa jsir minni skont kelmtek!”. U l-anġlu 

telaq minn quddiemha. 

 

Riflessjoni 
 

Il-festa kbira tal-Milied kważi waslet. Bħalma jiġri 

dejjem fl-Avvent, dak li ġie mwiegħed fl-ewwel 

qari jasal fil-milja tiegħu fil-qari tal-Vanġelu. Aħna 
 



 
bdejna l-Avvent b’karba, “Ejja, Mulej Ġesù”. Se 

ntemmuh b’għajta ta’ ferħ: “Alla magħna!”. 
 

Fl-Ewwel Qari s-Sultan David irid jibni dar (tempju) 

għal Alla, imma Alla jgħidlu li, minflok, hu se 

jagħmel minn David u nislu dar kbira. Alla mhux 

jibni t-tempji għalih innifsu jrid, jew għamajjar 

magħmula mill-injam jew il-ġebel. Alla jrid jibni 

daru fil-ġisem tal-bnedmin. Alla wasal biex jibni 

poplu li minnu u fih hu jista’ jgħix.  
 

Fil-Vanġelu, Marija taċċetta l-istedina ta’ Alla biex 

issir hi l-għamara fejn Alla jgħix, billi tilqa’ ġo 

fiha stess lil Kristu u hekk Alla jinżel jgħammar 

fil-ġisem uman. Permezz tagħha, Alla ġie jgħix 

għal dejjem mal-bnedmin. 
 

Dan hu li aħna wkoll imsejħa għalih – li nagħmlu 

minna nfusna post fejn jgħammar Kristu. Id-don 

kbir ta’ Ġesù lid-dinja ma kienx maħsub biex 

jibqa’ mwaħħal fi żmien wieħed. Permezz tagħna, 

dak id-Don isir preżenti f’kull żmien tal-istorja 

biex permezz tagħna Kristu jista’ jibqa’ jmiss, 

iħaddan u jfejjaq lid-dinja. 

 

 

 
 
 

 

Avvent 1: Ishru!  

Avvent 2: Ħejju!  

Avvent 3: Ifirħu! 
 

Avent 4: Ilqgħu! 
 

L-Avvent hu vjaġġ minn  

Maranatha! Ejja, Mulej Ġesù! 
għal  

Għimmanuel! Alla magħna! 
 

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-Aħħar 
 

Mulej Alla, 

aħna rroddulek ħajr għal dan il-ħin ta’ talb 

flimkien. Fit-tjieba u l-imħabba tiegħek ftakar 

fil-poplu tiegħek. Int bgħatt lil Ibnek fid-dinja 

biex iġib l-fejqan u d-dawl. 
 

Ħa nkunu aħna issa d-dawl u l-imħabba 

tiegħek, speċjalment f’dan il-mument ta’ 

ħtieġa. Bi Kristu Sidna.  

Amen. 

 

Barka 
 

Il-Mulej iberikna, 

iħarisna minn kull deni, 

u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  
Amen. 
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