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Ċelebrazzjoni tal-Kelma - 8 
Jum il-Vokazzjonijiet ... Ġw 10, 27-30 
 
Ħsibijiet ta’ Dun Kalċ Vassallo 
Skema mibgħuta mill-Parroċċa tal-Iklin 
 

1. Intronizzazzjoni tal-Bibbja. 
2. Kant 
3. Qari u ħin ta’ talb fis-skiet.  
4. Riflessjoni  

• Il-Kelma li għandna llum  tkellimna dwar ‘leħen’, il-leħen ta’ Ġesù ...  
• U Ġesù jqabbel lilu nnifsu ma’ Ragħaj 
• Illum m’għadniex naraw ragħajja, imma fi żmien Ġesù kien komuni. 
• Niftakar fi tfuliti ... ragħajja b’merħliet kbar jagħraf in-nagħaġ tiegħu u 

n-nagħaġ tiegħu jagħrfu lilu. Jekk iltaqgħu żewġ merħliet, jitħalltu 
flimkien. . ... meta jsir il-ħin, kulħadd imur mar-ragħaj tiegħu bla ebda 
tfixkil. 

• Ir-Ragħaj  jaf kemm għandu nagħaġ, jafhom waħda waħda, huma 
jagħrfu leħnu. 

• Naraw kif Ġesù juża realtà li n-nies kienu jifhmu ...  u dan biex 
ifissrilhom ir-relazzjoni tiegħu magħhom. 

• Ir-ragħaj imexxi, jipproteġi u jżomm l-għaqda. 
• Dawn huma tliet affarijiet li Ġesù jixtieq jagħmel fil-ħajja tagħna; 
• IMEXXINA ... bil-leħen u bil-gwida tiegħu. 

i. Allura jagħtina l-KELMA tiegħu li NISIMGĦU fil-Vanġelu: 
1. Fil-Quddies nhar ta’ Ħadd  
2. Fl-Omelija  
3. F’xi prietka, eċċ. 
4. Meta naqraw personalment. 

ii. Illum għandna bżonn nisimgħu l-leħen ta’ Ġesù, fit-talb u fil-
qari tal-Kelma t’Alla. 

1. Għax illum nisimgħu ħafna ilħna ġewwa fina u 
madwarna ...   eżempju: pattihielu, israq, ivvendika, 
skarta fuq ix-xogħol, agħmel kif għamlulek, u din billi 
neħodha min se jkun jaf?, eċċ. 

2. Ilħna wkoll barra minna: 
a. x’jgħidulek il-ħbieb, ġenituri, sħabek tax-xogħol ...  
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b. x’jgħidu l-gazzetti, il-media soċjali bħal facebook, 
eċċ. 

c. hawn kulħadd jgħid tiegħu 
3. Liema hija l-vera vuċi?  

a. L-ewwel nett tkun trid tisma l-verità !! 
b. Jista’ jkun tlajt f’mentalità li kulma jgħid A huwa 

dejjem u kollu tajjeb, u kulma jgħid B hu kollu u 
dejjem ħażin; 

c. allura ma tkunx kapaċi tanalizza u tgħarbel.  
d. Ma tkunx kapaċi tgħid:  “avolja nżomm ma’ A, 

imma hawn qed jiżbalja; ma nżommx ma’ B, imma 
hawn għandu raġun” 

4. Hemm bżonn noħorġu minn dan l-għamad li għandna li 
ma nfittxux il-verità, imma nemmen skont min qed 
jitkellem u nibla’ dak li jgħidli. 

iii. Ġesù jrid jurini l-verità, mhux tax-xjenza, jekk id-dinja hiex 
ċatta jew tonda,  imma l-verità dwar min hu Alla, minn fejn ġej 
jien,  fejn sejjer, allura min hu l-bniedem. 

iv. Mingħajr Ġesù, il-verità dwar Alla u l-bniedem ma ssibx il-milja 
tagħha. 

• Ir-ragħaj JIPPROTEĠI l-merħla 
i. mil-lupu li jiġi biex jattakka ... 
ii. il-lupu li dejjem jipprova jnissel id-dubbju  
iii. f’moħħ il-bniedem li Alla ma jħobbokx,  
iv. allura jrid ikisser il-Knisja. 
v. Għalhekk inkunu qrib Ġesù biex jipproteġina. 
vi. Inkun qrib tiegħu fit-talb, Sagramenti, speċjalment Qrar u 

Tqarbin. 
vii. Aħna wkoll għandna nitgħallmu nipproteġu lil xulxin u mhux 

nattakkaw lil xulxin ... attenti għax nistgħu nkunu lupu minn 
ġewwa stess meta nattakkaw lil xulxin, meta nkisser ħbiberija 
jew inkisser żwieġ ... hawn inkun alleat tax-xitan. 

• Ir-Ragħaj iżomm il-merħla magħquda.  
i. Din tiddependi ħafna mill-bniedem biex isseħħ, allura nitolbu 

għall-għaqda fil-Knisja.  
ii. Ċelebrazzjoni u emfasi tista’ tkun differenti, imma l-FIDI dejjem l-

istess.. 
iii. Fil-prattika għandna ħafna xi jfixkel l-għaqda: 

1. firdiet bejn għaqda u oħra, 
2. parroċċa u oħra, 
3. festa u oħra,  
4. fil-familja, 
5. fi gruppi reliġjużi, eċċ. 
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• Vokazzjonijiet: 
i. Saċerdot / Reliġuż 
ii. Miżżewweġ / a 
iii. Ġuvni / Xebba 


