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Ċelebrazzjoni tal-Kelma - 1 
“Mur bigħ li għandek u ejja warajja” Mk 10,17-30 
 
Ħsibijiet ta’ Dun Kalċ Vassallo 
Skema mibgħuta mill-Parroċċa tal-Iklin 
 

1. Intronizzazzjoni tal-Bibbja. 
2. Kant 
3. Qari tal-Kelma, Mk 10, 17-30. 

• Il-Kelma ta’ Alla dejjem tiġi biex tkellmek fis-sitwazzjoni li tkun fiha dak 
il-ħin ... 

• Nisma’ l-istess kliem, imma l-istorja tiegħi nbidlet.  
• Allura llum, issa, x’qed tgħidli l-Kelma? 
• X’laqatni? Xi tħoss li qed tgħidlek?  
• Xi kelma li laqtitek; jew xi mistoqsija. 

4. Ħin biex jitkellmu l-parteċipanti  
5. Ħsieb:  

• Raġel sinjur, ma jonqsu xejn imma qed ifittex.  
• “X’għandi nagħmel?”  
• Jistaqsi b’umiltà u rispett. 
• Imma ried IŻID ma’ li kellu. 
• Kellu l-flus u magħhom ried iżid il-ħajja ta’ dejjem. 
• Issa hu kien jaf x’tgħid il-liġi fl-Eżodu 20,3: “Ma jkollokx Allat oħra għajri” 

u Dewt. 6,5 “Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek 
kollha u b’saħħtek kollha.” 

• Fil-verità r-raġel kellu alla ieħor, il-ġid, u allura “telaq b’qalbu sewda”. 
• Ma ninsewx li meta Ġesù qallu biex jeħles mill-alla “ġid”, qallu hekk bi 

mħabba. Tant hu hekk li, li kieku sema’ minnu, ir-raġel kien se jkollu, 
f’din id-dinja stess, għal mitt darba iżjed djar, aħwa, subien u bniet, 
ommijiet, ulied u għelieqi. (v 30) 

• Dan kollu kien se jirċevih f’din id-dinja, jiġifieri flimkien mas-slaleb u d-
diffikultajiet tal-ħajja. 

6. Ħin ta’ skiet ... ipprova ara x’laqtek b’mod personali. 
7. Barka (Il-Kelma t’Alla saret bniedem). 
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Ċelebrazzjoni tal-Kelma - 2 
“L-armla fqira offriet aktar minn kulħadd” Mk 12, 38-44 
 
Ħsibijiet ta’ Dun Kalċ Vassallo 
Skema mibgħuta mill-Parroċċa tal-Iklin 
 

1. Intronizzazzjoni tal-Bibbja. 
2. Kant 
3. Qari tal-Kelma  Mk 12, 38-44 

• Il-Kelma t’Alla qed tasal għandek illum, fis-sitwazzjoni tiegħek. 
• Innutajt xi ħaġa?  Qanqlitlek xi mistoqsija? 
• Tħoss li qed tgħidlek xi ħaġa? 

4. Ħin biex jitkellmu l-parteċipanti. 
5. Ħsieb:   

• Ġesù fit-Tempju quddiem il-kaxxi tal-offerti: kien ikun hemm 13-il kaxxa 
tal-injam, imma bi speċi ta’ lembut tal-metall in-naħa ta’ fuq. 

• Dak iż-żmien kien hemm l-idea li l-ġid li jkollok kien sinjal ta’ spiritwalità, 
speċi Alla jpattilek talli qed tgħix tajjeb. 

• Dak iż-żmien kellhom muniti tal-metall mhux karti, allura skont il-ħoss 
tikkalkula x’tefgħu. 

• Id-deċmi suppost kienu 10%. 
• Ġesù jinnota s-sinjuri jitfgħu ħafna u armla tefgħet biċċtejn żgħar u 

jgħid li tefgħet aktar minnhom kollha. 
• Ġesù jara l-qalb u mhux dak li jidher; u dan jgħodd għal kollox, kull 

azzjoni li nagħmlu, kull għajnuna, kull imħabba. 
• Mela mhux kemm, imma kif jew skont kemm tista’. 
• Ma ninsewx, jien ma nista’ nagħti xejn lil Alla għax Hu ma jonqsu xejn. 

L-għotja tiegħi turi kemm nistmah jew kemm inħobbu, kemm lest 
niċċaħħad milli għandi. 

• Kemm toffri huwa sinjal tal-fidiuċja tiegħek fih. 
• Ġesù kemm-il darba semma d-deċmi: 

i. Lk 11, 42: Qed jgħid lill-Fariżej, “intom tħallsu d-deċmi fuq in-
nagħniegħ u l-fejġel u fuq kull xorta ta’ ħxejjex, u mbagħad għal 
dik li hi ġustizzja u mħabba ta’ Alla, tħallu kollox għaddej. Dawn 
kien imisskom tħarsu, mingħajr ma tħallu lill-oħrajn barra.”  

ii.  “Ma tafux li min iservi fit-tempju jiekol mit-tempju, 
u dawk li jservu l-artal jaqsmu mal-artal? Hekk ukoll il-Mulej 
ordna li dawk li jxandru l-Evanġelju jgħixu mill-Evanġelju.”  
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• Issa llum smajna lil Ġesù “din l-armla fqira tefgħet aktar minn dawk 
kollha li tefgħu fit-teżor.” 

• Għaliex? “Għax dawk kollha tefgħu miż-żejjed tagħhom, imma hi, fil-
faqar tagħha, tefgħet kulma kellha, dak kollu li kellha biex tgħix.” 

• Mela, meta tagħti karità, jekk qed tagħti biex tidher, jew biex ifaħħruk, il-
ħlas tkun qed tieħdu mingħand in-nies stess.  

• Ġesù jkellimna ċar dwar dan: “Qisu li l-għemil tajjeb tagħkom ma 
tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru quddiemhom, għax inkella ma 
jkollkomx ħlas mingħand missierkom li hu fis-smewwiet.” (Mt 6, 1) 

• Ġesù mhux qed jikkundanna l-ġid... 
• Li takkwistah b’mod illeċtu hu ħażin. 
• Li tużah biex tidher jew biex in-nies ifaħħruk hu ħażin. 
• Żewġ mistoqsijiet personali: 

i. Jien ma’ min inqis lili nnifsi, sinjur jew fqir? 
ii. Meta nagħti karità, miż-żejjed inkun qed nagħti? 

• Alla jevalwa l-għotja minn kemm għandi mhux minn kemm nagħti! 
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Ċelebrazzjoni tal-Kelma - 3 
“Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla” Lq 3, 1-6 
 
Ħsibijiet ta’ Dun Kalċ Vassallo 
Skema mibgħuta mill-Parroċċa tal-Iklin 
 

1. Intronizzazzjoni tal-Bibbja. 
2. Kant 
3. Qari tal-Kelma,  Lq 3, 1-6 

• Din l-istess silta kienet proklamata 3 snin ilu... 
• Min jaf minn xiex għaddejt f’dawn it-tliet snin? 
• Illejla, issa, xi tħoss li qed tgħidlek il-Kelma t’Alla? 

4. Ħin ta’ riflessjoni 
5. L-Avvent mhux żmien ta’ penitenza bħar-Randan imma huwa żmien ta’ 

stennija. 
6. San Ġwanni Pawlu II, f’Nov, ’78: “L-ewwel realtà jisimha ‘Alla’, it-tieni ‘il-

bniedem’. Il-Kristjaneżmu jinbet minn relazzjoni reċiproka partikolari bejn Alla 
u l-bniedem.” 

7. Il-Kristjaneżmu jgħix il-misteru tal-miġja reali ta’ Alla lejn il-bniedem, u b’din ir-
realtà tħabbat u ttektek b’mod kostanti.   

8. Din hija sempliċiment il-ħajja nfisha tal-Kristjaneżmu.  
9. Mhux ta’ b’xejn li Ġesù darba qal: “Jekk ma ssirux bħat-tfal, ma tidħlux fis-

saltna tas-smewwiet” (Mt 18,3). 
10. L-Avvent – bħala żmien liturġiku tas-sena tal-Knisja – jeħodna lura għall-bidu 

tar-Rivelazzjoni. U propju        fil-bidu niltaqgħu minnufih mar-rabta 
fundamentali ta’ dawn iż-żewġ realtajiet: Alla u l-bniedem. 

11. Iżda rridu ninnutaw li fil-bidu tar-Rivelazzjoni – fl-istess ktieb tal-Ġenesi – u 
dan diġà fl-ewwel kapitolu, insibu    l-verità fundamentali dwar il-bniedem, li 
Alla (Elohim) joħloq “xbieha u xebh” tiegħu. Infatti naqraw: “Alla qal: nagħmlu 
l-bniedem xbieha tagħna, xbieha tagħna” (Ġen1,26), u wara: “Alla ħalaq il-
bniedem xbieha tiegħu; xbieha ta’ Alla ħalqu; maskju u femmina ħalqu” 
(Ġen1,27). 

12. Mela l-Avvent idaħħalna f’sitwazzjoni ta’ stennija ta’ tliet miġjiet: 
• Il-miġja li seħħet 2021 sena ilu. Ġesù ġie, għex ħajja bħalna, ma 

rreżista qatt għall-ħażen u spiċċa msallab. 
• Ġesù jerġa’ jiġi fl-aħħar tad-dinja biex kulħadd jagħti kont ta’ għemilu. 
• Ġesù jiġi llum f’qalbna ... stennija ta’ 4 ġimgħat. 

13. Jiġifieri din hija l-verità li l-bniedem il-ġdid il-ħin kollu jdur ġo fiha ...  ir-
relazzjoni Alla - bniedem... il-bniedem jistenna lil dak li ġej. 
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14. L-Evanġelju tal-lum jagħtina tagħrif storiku (jiġifieri affarijiet li seħħew): 
ĊESARI kien fil-fatt Imperatur  ta’ Ruma u Pilatu kien Gvernatur tal-Lhudija. 

15. Allura Ġwanni kien ukoll persuna storika, kuġin ta’ Ġesù u tamparu. 
16. Hawn Luqa jikkwota lill-Profeta Iżaija, kap. 40, vers 3 sa 5 fejn jitkellem minn 

prekursur li kellu jwitti t-triq għal Ġesù. 
17. Iżaija twieled għall-ħabta tas-sena 765 Q.K. u rċieva s-sejħa profetika fis-sena 

740 Q.K. meta kellu 25 sena. 
18. Hawn Ġesù jsejjaħ għall-indiema, dispjaċir mid-dnubiet u magħmudija għall-

maħfra tad-dnubiet. 
19. Hija kelma ta’ inkuraġġiment: “Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla”. 
20. Allura sejħa lili u lilek biex naraw li l-bnedmin li għandna x’naqsmu magħhom 

isiru jafu lil Ġesù. 
21. Ħaġa prattika: kif tista’ tgħin biex toħloq tbissima fuq wiċċ martek / żewġek 

matul din il-ġimgħa?         



 
 

1 
 

 
 

 
Ċelebrazzjoni tal-Kelma - 4 
Il-Magħmudija tal-Mulej. (Lq 3, 15-16.21-22)  
 
Ħsibijiet ta’ Dun Kalċ Vassallo 
Skema mibgħuta mill-Parroċċa tal-Iklin 
 

1. Intronizzazzjoni tal-Bibbja 
2. Kant 
3. Qari tal-Kelma,  Lq 3, 15-16.21-22 

• Il-Kelma t’Alla tasal għandna fis-sitwazzjoni li nkunu fiha dak il-ħin li 
qed tinqara. 

• Illejla, issa, xi tħoss li qed tgħidlek il-Kelma t’Alla? 
4. Ħin ta’ riflessjoni 
5. L-identità ta’ Ġwanni 
6. Il-poplu kien qed ifittex Messija, i.e. min isalvah. 
7. Il-Messija huwa dak li jaqelgħek mit-tajn, minn fejn teħel. 
8. Issa, f’għajnejn il-Lhud, il-Messija kellu jkun politiku, jiġifieri  ħelsien mir-

Rumani, jew spiritwali, jirrepeti l-mirakli l-kbar ta’ żmien Mosè: il-ħruġ mill-
Eġittu; il-qsim tal-baħar l-aħmar; eċċ. 

9. Jiġifieri l-Lhud ta’ żmien Ġwanni kienu poplu li jħossu mjassar u qed jistenna l-
ħelsien. 

10. Aħna ... llum ukoll qed infittxu l-ħelsien mit-tbatija li għaddejjin minnha,  eż.  
fiż-żwieġ, fuq ix-xogħol, fis-solitudni, fil-mard.  

11. Mela nfittex ‘Messija’ biex jeħlisni: 
• Mis-saħħara ... biex tgħidli xortija (fortune telling) 
• Għaddej minn diffikultajiet fiż-żwieġ, u sibt persuna li tagħtini l-wens. 
• Għaddej minn kriżi finanzjarja ... u sibt mezz kif nisraq / inkun korrot. 
• Ikollok żmien ta’ solitudni u tħossok waħdek ... allura biex ittaffi, tixrob, 

tfittex il-pornografija jew il-masturbazzjoni. 
• Allura, mal-bżonn li jiena ninqala’ mill-jasar tiegħi, infittex min jista’ 

jeħlisni ... hawn ix-xitan jagħmel festa bina: 
i. X’jiġifieri ma tistax tmur ma’ mara oħra? 
ii. X’jiġifieri ma tistax takkwista erba’ soldi jekk ġietek okkażjoni? 

• Hemm tentazzjoni oħra, it-tentazzjoni li kellu l-Battista jekk kienx hu l-
Messija ... 

• Jiġifieri tentazzjoni li taħseb li tista’ ssalva lill-oħrajn bil-ħila tiegħek. 
12. ALLURA:  

• min xiex nixtieq ninħeles? 
• f’min qed inpoġġi l-fiduċja tiegħi li jista’ jeħlisni? 
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• Oħrajn ipoġġu l-fiduċja tagħhom fija u allura nista’ nkun ittentat li jiena 
biss, b’ħilti, nista’ nkun il-Messija tagħhom. 

13. Il-Battista kien umli, “MHUX  jien il-Messija!”, ġej wieħed aqwa minni. 
14. ĦADD, ebda qaddis / Madonna ma hu Salvatur . . . Kristu BISS . . . l-uniku 

tama u salvatur 
15. Ġesù hu dak li jirċievi l-Ispirtu biex jagħti l-Ispirtu, u jirċevih waqt li qed jitlob: 

“waqt li kien qiegħed jitlob...” 
16. Allura NITOLBU biex nimtlew bl-Ispirtu t’Alla ... 
17. Tant għandna bżonn din ir-relazzjoni ma’ l-Ispirtu s-Santu, u tant ma 

nemmnux fih! 
18. Huwa l-Ispirtu s-Santu li jaħdem fina, bħalma ħadem f’Marija meta twassal 

fiha Ġesù … huwa l-qawwa tal-imħabba t’Alla. 
19. Aħna l-Insara, din li tiddistingwina, mhux li nkunu qalbna tajba… tista’ tkun 

ateju u tkun qalbek tajba. 
20. Devozzjonijiet oħra jistgħu jgħinuna biex insibu lil Ġesù, għax HU BISS is-

salvatur. 
21. Fil-Magħmudija jiġi fina l-Ispirtu s-Santu, jgħammar Alla, m’hemm għalfejn 

tmur imkien aktar ... 
22. Allura Ġesù JIRĊIEVI l-Ispirtu s-Santu u JAGĦTI l-Ispirgtu s-Santu. 
23. Ġwanni l-Battista jurina lil Ġesù: 

• Dak li jeqred il-ħażen ta’ ġo fina u 
• Dak li jimliena bl-Ispirtu s-Santu. 

24. Naraw ukoll il-bżonn tat-TALB 
25. Issib min jirraġuna: jien ma nagħmel xejn ħażin ta… ma naqlibhiex lill-mara, 

ma nisraqx, ma nagħmel ħsara lil ħadd, eċċ...  imma ma nitlobx... 
26. Huwa raġunament ta’ min għadu ma ltaqax ma’ Kristu, għax li ma tobgħodx 

ma jfissirx li tħobb... 
27. Hemm xi Messija, Salvatur, falz f’ħajti? 
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Ċelebrazzjoni tal-Kelma - 5 
“Telqu kollox u marru warajh”  Luqa 5, 1-11 
 
Ħsibijiet ta’ Dun Kalċ Vassallo 
Skema mibgħuta mill-Parroċċa tal-Iklin 
 

1. Intronizzazzjoni tal-Bibbja. 
2. Kant 
3. Qari tal-Kelma Lq 5, 1-11  

• Din l-istorja f’San Luqa biss insibuha. 
• Fil-ħajja tiegħek illum, tħoss li din il-Kelma qed tgħidlek xi ħaġa? 
• Inżommu quddiem għajnejna li hawn ma niġux biex nitgħallmu, 

imma biex ninbidlu.  
• Allura mument ta’ talb fis-skiet biex inħallu l-Kelma t’Alla tinżel f’qalbna 

u forsi l-Mulej jagħtina l-grazzja nidħlu aktar fir-rieda tiegħu. 
4. Ħin ta’ riflessjoni.  
5. In-nies irossu fuq Ġesù ... 

• Ġeneralment biex ifiqu. 
• Dawn affarijiet li għadhom jiġru llum ... Redentur u Duluri... 
• Illum “irossu fuq Ġesù” biex jisimgħuh... mela n-nies madwar Ġesù biex 

ifiqu u biex jisimgħuh. 
• Ġieli tixxennaq biex tisimgħu lil Ġesù? 
• Jien ġieli ngħid: “Kemm nixtieq nisimgħu!” ħalli nara x’se jgħidli? 
• Ġesù llum ikellimni permezz tal-Kelma tiegħu, u permezz tal-

Ispirtu. 
6. Kif ikellimna l-Ispirtu: 

a. Permezz tal-Knisja 
i. Għax l-Ispirtu s-Santu jaħdem fil-Knisja kull darba li l-Knisja 

tgħallimna xi ħaġa ...  
ii. Huwa l-Ispirtu s-Santu li jkellimni. 
iii. Ma nifirdux il-Kelma t’Alla mit-tagħlim tal-Knisja, għax il-Knisja 

hija ispirata mill-Ispirtu s-Santu.  
iv. Fi kliem sempliċi: dak li tgħidilna l-Knisja huwa l-vuċi tal-Ispirtu s-

Santu fil-ħajja tagħna. 
b. Permezz tal-profeti. 

i. Il-profeta huwa l-vuċi t’Alla li jagħti kelma lil xi individwu li tkun 
għal min qed jisma’. 

ii.  Meta tħoss li l-Mulej qed ikellmek ... 
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iii. “Din għalija!”,  allura kienet kelma profetika. 
c. Permezz tat-tnebbiħ fil-qalb ... Ispirazzjoni. 

i. Meta nkun qrib Alla b’ħajja ta’ talb u aċċettazzjoni tar-rieda 
tiegħu ...  

ii. Alla jpoġġi ċertu tnebbiħ f’qalbna.  
iii. Ħsibijiet li jiġuna bl-aktar mod naturali u f’ħinijiet 

normali ... qed issuq jew qed issajjar 
iv. Dan mhux kumbinazzjoni. 
v. Jiswa ħafna li jkolli l-għatx għal dak li qed jgħidli Ġesù ... 

x’qed jgħidli? 
7. Naraw x’ġara lill-Appostli. 

• Kien lejl ta’ ħidma ... imma ta’ xejn. 
• Xmun u sħabu, sajjieda tal-mistier ħadmu bla ma qabdu xejn. 
• Ġesù jitlob lil Xmun ikala x-xbiek. 
• Probabbli kien għajjien, ħsiebu biex jitlaq lejn id-dar ħalli jorqod u 

jistrieħ. 
• It-tweġiba ta’ Xmun: “Mgħallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma 

qbadna xejn. Imma, la qiegħed tgħid int, ħa nkala x-xbiek.” 
• Hawnhekk għandna l-Ubbidjenza kontra l-Intelliġenza, x’qed jgħidli 

moħħi. 
• Xi ħadd qiegħed jitlobni nagħmel xi ħaġa kontra dak li qed jgħidli moħħi 

...  
i. eż. tħoss ġibda għad-dnub, 
ii. titlob maħfra lir-raġel/mara 
iii. tieħu paċenzja b’xiħ/xiħa 

• Kull meta moħħi jgħidli “ta xejn”, jew m’għandekx aptit, obdi dak li 
tgħidlek l-fidi. 

8. Forsi kieku Xmun irraġuna bħali, kien jgħidlu lil Ġesù: “Jiena sajjied, inti 
predikatur, ejja nżommu postna!” 

9. Ninnutaw it-tliet (3) kwalitajiet meħtieġa biex inkun dixxiplu tal-Mulej: 
• Biża’ ġejja minn qima. 

i. Xmun inxteħet quddiemu u qallu: “...jiena raġel midneb”, għax 
baqa’ mbellah. 

ii. Żgur li f’moħħu Xmun qal: “Kif jista’ jkun!” 
iii. Quddiem Ġesù, Xmun induna kemm  ma  hu xejn ... kemm ma 

jistħoqqlux, kemm mhux bil-ħila tiegħu li ġara. 
iv. Jien ninduna kemm jiena dgħajjef. 
v. It-tweġiba ta’ Ġesù ... TIBŻAX 
vi. Mhux naqqaslu, imma żiedlu r-responsabbiltà, tant li qallu “tibda 

taqbad in-nies”. 
• Impenn ta’ iżjed ħidma.  

i. Ġesù għandu pjan għalik ... 
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ii. Jixtieqek timla ħajtek b’iżjed ħidma ta’ valur etern, jiġifieri li 
jgħodd għall-ħajja li ġejja. 

iii. Basta tobdi x’turik il-Kelma tiegħu. 
iv. Xmun obda x’qallu Hu, mhux x’qallu moħħu. 

• Iċċedi kompletament. 
i. Telqu KOLLOX u marru warajh. 
ii. Ġieli ħallejt kollox f’idejh?  
iii. Din hija xi ħaġa diffiċli ħafna għalina, għax marbutin wisq ma’ 

dak li għandna. 
iv. Ħafna drabi jiena nkun spettatur ... nafu lil Ġesù, narah, 

nisimgħu, eċċ, imma mhux dixxiplu. 
10. Minn din is-silta nistgħu naraw ukoll kif Ġesù jsejjaħ: 

• Isejjaħ lil Xmun u sħabu kif kienu waqt xogħolhom, mhux skont kif xtaq 
ikun min hu msejjaħ. Fil-fatt Xmun qallu: “tbiegħed minni, jiena midneb”. 

• Ninnutaw li Ġesù ma qallux biex l-ewwel jitlob maħfra u jerġa’ jiġi ... 
isejjaħlek kif isibek. Hu sejjaħlek, allura se jara li tkun tista’ twieġeb għal 
dik is-sejħa. 

• Id-dnub u n-nuqqas ta’ ħila mhumiex ostaklu għas-sejħa t’Alla.... 
i. Mosè (Eżodu 3, 10-13)sejjaħlu biex joħroġ il-Lhud mill-Eġittu u 

Mosè ma ħassux kapaċi. Alla: “jien inkun miegħek.” 
ii. Iżaija (Iż 6, 1-6) “Jaħasra għalija! Mitluf jien.” Wara li kellmu Alla, 

Iżaija wieġeb: “Hawn jien! Ibgħat lili.” 
iii. Ġeremija (Ġer 1, 6-8) “Ma nafx nitkellem.” Alla jgħidlu: “La 

tibżax, għax jien miegħek.” 
11. Nistaqsi: ġieli nirreżisti s-sejħa t’Alla għax ma nifhimhiex b’moħħi?... għax 

tkun tfisser li rrid noħroġ miż-żona komda tiegħi? 
12. Il-missjoni ta’ Ġesù ma toqgħodx tistenna li l-imsejjaħ ikun lest ...  

Is-sejħa ssir xħin issir minkejja li ma nħossnix tajjeb jew għandi x’nagħmel. 
Dak li jgħid lil Xmun jgħidu lili u lilek: TIBŻAX ... din hija l-missjoni tiegħi 
(Ġesù) mhux tiegħek ... Tibżax għax jien se nkun miegħek.  
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Ċelebrazzjoni tal-Kelma - 6 
“Ġesù mġarrab mix-xitan.”  Lq 4, 1-13 
 
Ħsibijiet ta’ Dun Kalċ Vassallo 
Skema mibgħuta mill-Parroċċa tal-Iklin 
 

1. Intronizzazzjoni tal-Bibbja. 
2. Kant 
3. Qari tal-Kelma  Lq 4, 1-13  

• Illum qed nibdew ir-Randan Imqaddes, 
• Tħoss li din il-Kelma qed tgħidlek xi ħaġa fil-ħajja tiegħek? 
• Allura ħin ta’ talb fis-skiet biex nirriflettu u naħsbu fuq din il-Kelma. 

4. Xi ħsieb jew riflessjoni li laqtitna. 
5. L-ewwel nett, kelma dwar ir-Randan. 

• Huwa żmien ta’ grazzja (għajnuna minn Alla) 
• żmien fejn tiftaħ qalbek għall-imħabba ta’ Alla,  
• żmien li jurini li Alla jħobbni kif jien, allura huwa żmien biex niskopri 

mill-ġdid l-imħabba t’Alla. 
• Il-qofol tar-Randan hu li jien maħbub minn Alla, 
• Id-‘dnub tiegħi’ mhuwiex ‘jien’. 
• Allura niftaħ qalbi għal Ġesù.  
• Għajnuniet kbar li l-Knisja tagħtina huma: 

i. L-EŻERĊIZZI ... illum nisimgħu ħafna l-kelma ‘healthy’, 
speċjalment għall-ikel.L-eżerċizzi jgħinuna nkunu ‘healthy’ 
spiritwalment. 

• F’dan iż-żmien Ġesù jagħtina 3 għajnuniet kbar biex nerġgħu niskopru 
l-imħabba tiegħu: It-Talb, is-Sawm u l-Karità (Mt 6:2-6,16-18). 

i. TALB: tiftaħ qalbek għal Alla biex tinduna kemm iħobbok. 
1. Mhux titlob biex il-Mulej jgħid: “kemm hu tifel tajjeb / hi 

tifla tajba”. 
ii. Sawm: Niċċaħħad minn dak kollu li jimblukkani mill-imħabba 

t’Alla. 
1. Nieħu kontroll fuq qalbi ħalli nkun kapaċi ngħid le lix-xitan. 
2. Allura nsum mid-dnub tiegħi ... eżempju Tħobb tħares 

żejjed jew tara l-pornografija? Għakkes għajnejk. 
iii. Karità: hija effett tat-talb u s-sawm. 
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1. Wara li titlob u tiċċaħħad, ngħidu aħna mill-kliem żejjed, 
allura agħti kelma tajba lil min iħossu waħdu. 

6. It-Tieni nett, f’dawn it-tentazzjonijiet, ix-xitan qed jissuġġerixxi li bilfors hemm 
xi ħaġa ħażina: Jekk Ġesù kien verament l-Iben għażiż tal-Missier, kif se 
jħallih daqshekk bil-ġuħ? 

• Fl-imgħoddi l-poplu Lhudi ħadu l-ġuħ fid-deżert u Alla bagħtilhom il-
ħobż mis-sema. 

• It-tentazzjonijiet ta’ Ġesù huma l-istess tentazzjonijiet li x-xitan għamel 
i. lill-Adam fil-Ġenna tal-Art u  
ii. lill-Poplu Lhudi fid-Deżert 

• Huma wkoll l-istess tentazzjonijiet tiegħi. 
• Ġesù kien imġarrab biex jaljena moħħu, biex jaħrab mir-realtà konkreta 

tiegħu, biex ma jiħux f’idejh il-ħajja kif tahielu Alla, biex jaħrab mir-
realtà: 

• TAL-ĦOBŻ  (Lq 4, 3-4) 
i. Hija t-tentazzjoni tal-pjaċiri tas-sensi ... 
ii. Għaliex għandek tbati?  

1. L-istess tentazzjoni fil-Ġnien ta’ Eden ...għaliex 
m’għandekx tiekol mis-siġra? 

2. It-tentazzjoni tal-poplu Lhudi fid-deżert ...għaliex manna 
biss, għaliex mhux laħam? 

3. Hija t-tentazzjoni tiegħi u tiegħek ... 
4. Ma taċċettax l-istorja tiegħek, allura trid issa biex tbiddel 

l-istorja tiegħek (ara l-poplu fid-deżert ried l-ilma u Eva 
tiekol mis-siġra) 

5. Jien irrid issa, ma nistenniex: Għaliex għandi nbati? 
a. M’għandix flus? Nisraq. 
b. Mara dejqitni? Nibdilha.  
c. Nara tfajla? Nużaha kif irrid. 
d. Xi ħadd qed idejjaqni? Neħles minnu. 

6. Kif wieġeb Ġesù? 
a. “Mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem ...” 
b. Mhux billi tbiddel l-istorja tiegħek; mhux billi teħles 

mit-tbatija tiegħek. 
7. Allura ħu f’idejk ħajtek, mhux x’tixtieq jew x’għandek 

aptit, imma kif inhi, u għixha mill-aħjar li tista’. 
• Wrieh is-saltniet (Lq 4, 5-8) 

i. Il-kilba għall-poter, għall-ġid ...“kollox ikollok, ma jkun jonqsok 
xejn.” 

ii. Jien lil min qed nadura?  
iii. Fejn jew fiex qed infittex il-kuntentizza tiegħi? 
iv. Lil min qed inpoġġi fl-ewwel post f’ħajti? 
v. Kif wieġeb Ġesù? 
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1. “Lill-Mulej Alla tiegħek biss tadura u lilu biss taqdi?” 
2. Ara ftit, hemm xi ħaġa jew xi ħadd li f’ħajtek jiġi qabel 

kulħadd? 
3. Jista’ jkun il-mobile. Għax jekk iċempel it-tifel/tifla!?!? 
4. Jista’ jkun partit li jiġi fl-ewwel post. Jgħid x’jgħid il-partit 

huwa vanġelu. 
• Aqbeż minn hawn fuq.  (Lq 4, 9-12) 

i. L-Anġli jweżnuk ... u n-nies jemmnu fik bla ma tieħu l-battikata 
tal-passjoni, ma hemmx għalfejn toqgħod taħdem u tbati. 
Għaliex għandek tbati?  

ii. Għaliex taħdem?  
iii. Allura israq. Ara kif takkwista bla ma tbati. 
iv. Hija t-tentazzjoni biex tbiddel l-istorja tiegħek ... allura tfittex 

dak li jissodisfak dak il-ħin bla ma tħabbel rasek dwar il-ġejjieni.  
v. Kif wieġeb Ġesù : “Iġġarrabx il-Mulej Alla tiegħek.” 

1. Fi kliem ieħor: Tabbużax mill-ħniena t’Alla. 
2. Ġesù dejjem dar fuq Alla u sejjaħlu. 
3. Ma qagħadx jirraġuna max-xitan. 

vi. Jien ukoll, meta mġarrab mix-xitan, insejjaħ lil Ġesù biex 
jiddefendini Hu.                  
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Ċelebrazzjoni tal-Kelma - 7 
“Il-Passjoni tal-Mulej”   Luqa 22, 14-23, 56  
 
Ħsibijiet ta’ Dun Kalċ Vassallo 
Skema mibgħuta mill-Parroċċa tal-Iklin 
 

1. Intronizzazzjoni tal-Bibbja 
2. Kant 
3. Qari siltiet mill-Kelma  
4. Ħin ta’ talb fis-skiet. 
5. Meta taħseb dwar il-passjoni ta’ Ġesù, x’jiġik f’moħħok? 

a. Il-misteru tat-tbatija 
i. Ġesù mnikket, qed ibati... (Lq 22,39-46) 
ii. Imma hawn tbatija spiritwali ... l-imħabba t’Alla għall-bniedem, lil 

Ġesù swietlu ħafna, swietlu d-demm. 
iii. Għaliex? ... id-dnub, il-le għal Alla. 
iv. Id-dnub fl-Eden kien le għal Alla u kull dnub huwa hekk. 
v. Allura kull dnub għandu l-konsegwenzi tiegħu  ... tinqata’ minn 

Alla, mhux jiġġieled miegħek Alla,  imma l-midneb ikun 
qed jinqata’ minn Alla. 

vi. Alla l-Imbierek ħalaqni biex nidħol f’intimità miegħu ... meta 
nidneb inkun qed ngħidlu li ma rridx, jiġifieri nitlef dak li Alla 
ħalaqni għalih, l-intimità tiegħi ma’ Alla ... 

vii. Fi kliem ieħor, bid-dnub nitlef l-iskop ta’ ħajti.   
viii. Bil-passjoni, Ġesù ħa fuqu l-konsegwenza tad-dnub. U din 

kienet l-akbar tbatija ta’ Ġesù, li ħass il-firda tiegħu minn Alla 
Missieru ... Alla abbandunah.  

ix. Fi kliem ieħor, fil-Ġnien taż-Żebbuġ, Ġesù kien qed iħoss it-
tbatija kiefra tal-bniedem maqtugħ minn Alla, kien qed iħoss l-
effett tad-dnub. 

x. Ġesù, fil-Ġnien taż-Żebbuġ, kien qed jgħix it-tbatija kbira tal-
bniedem maqtugħ minn Alla, meta Alla kien ħalaq il-
bniedem xbieha tiegħu.  

xi. Fl-istess ħin, waqt li Ġesù kien għaddej minn din it-tbatija, l-
appostli, minflok ħassew miegħu, raqdu. 

xii. F’dan il-mument intimu ta’ tbatija kbira, meta Ġesù tant xtaqhom 
ikunu miegħu, l-appostli jorqdu. 
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xiii. L-appostli nistgħu nkunu aħna, quddiem it-tbatija ta’ tant nies, li 
għax m’għandhomx lil Alla f’ħajjithom minħabba d-dnub, 
għaddejjin minn tant tbatija.  

xiv. Ħaġa żgħira biex inkunu aljenati, moħħna f’affarijiet oħra, u ma 
nkunux konxji mill-kruha tad-dnub li jaqtgħek minn Alla. 

xv. Ġesù quddiemna qiegħed ibati, fil-ġisem mistiku tiegħu, u 
aħna aljenati, ma nagħtux kas, norqdu. 

xvi. Staqsi lilek innifsek: permezz ta’ min Ġesù qiegħed jgħidlek 
“ishar miegħi” ... 

1. min qed ibati qrib tiegħek? 
2. min jinsab imdejjaq qrib tiegħek? 

xvii. Ġesù mhux qiegħed jgħidlek: “solvilu l-problemi” 
xviii. Qed jgħidlek “kun miegħu/magħha”. 
xix. It-tbatija vera ta’ Ġesù tidher fit-tbatija tan-nies illum mhux fl-

istatwi u l-wirjiet. 
xx. Ħaġa żgħira biex inkun “qrib” l-istatwi/wirjiet, imma bogħod minn 

Ġesù li qed ibati fin-nies. 
xxi. Il-purċissjonijiet, il-vari u l-wirjiet huma affarijiet sbieħ, imma 

għandhom jgħinuna biex naraw lil Ġesù li qed ibati fin-nies 
madwarna. 

b. Pietru jiċħad lil Ġesù.  (Lq 22, 54-62) 
i. Ninnutaw li lil Pietru Ġesù fetaħlu għajnejh minn qabel ma kien 

se jiċħdu. 
ii. Imma Pietru, fl-entużjażmu tiegħu, ma basarx li jasal biex jiċħdu. 
iii. Nista’ nkun jien li qatt ma nobsor li nista’ niżbalja u niċħad lil 

Ġesù, 
iv. Għax ħadd minna ma jista’ jkun ċert minnu nnifsu, għax aħna 

dgħajfin ... u allura: 
1. Ma nibżgħux mid-dgħufija tagħna 
2. Ma nkunux prużuntużi u naħsbu li qatt ma nistgħu 

niżbaljaw. 
3. Inkunu UMLI, u nammettu d-dgħufija ...  
4. Ħaġa żgħira biex niċħad lil xi ħadd. 
5. Inkun ingrat. 
6. Inwarrab mill-ħbiberija. 
7. Ma nsellimx, eċċ. 

c. It-Tradiment ta’ Ġuda (Lq 22,47-48) 
i. Niċċelebraw il-passjoni ta’ Ġesù kif suppost jekk inpoġġu jdejna 

fuq il-pjagi ta’ Ġesù illum ... 
ii. Kemm naraw esperjenzi ta’ tradiment !! 
iii. Ngħidu aħna tradiment fiż-żwieġ, li sar ħaġa ta’ kuljum.  

1. it-tradiment tal-imħabba bejn ħbiebi 
2. tradimenti fuq il-post tax-xogħol. 
3. tradimenti fuq il-mezzi soċjali. 
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4. tradimenti bil-pornografija bejn ‘maħbubin’. 
d. Ridikulaġni u żebliħ (Lq 23, 11) 

i. … libbsuh il-porpora, beżqulu f’wiċċu, eċċ.  
ii. kemm naraw nies imwaqqgħin għaċ-ċajt,  
iii. minħabba kulur tal-ġilda, reliġjon  
iv. differenti jew orjentazzjoni sesswali?  
v. Li tirridikola jew twaqqa’ għaċ-ċajt sar lil Kristu u għadu jsir illum. 
vi. Il-passjoni ta’ Ġesù għadha sejra fil-ġisem mistiku ta’ Kristu. 



1 
 

 
 

 
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 
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Ċelebrazzjoni tal-Kelma - 9 
“Il-miġja tal-Ispirtu s-Santu fil-Knisja 
(Ġw 14, 15-16. 23b-26) 
 
Ħsibijiet ta’ Dun Kalċ Vassallo 
Skema mibgħuta mill-Parroċċa tal-Iklin 
 

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

• Il-Kelma t’Alla llum tkellimna dwar Ruħ il-Qodos, l-Ispirtu s-Santu. 
• Huwa l-għajn ta’ kull tiġdid fil-ħajja tal-bniedem  -  miżżewweġ jew 

saċerdot, l-Ispirtu s-Santu li jġedded kollox. 
• Importanti ħafna li nifhmu li l-Ispirtu s-Santu huwa PERSUNA. 
• Nisimgħu ħafna diskors dwar l-Ispirtu s-Santu ...  
• Nisimgħu kif jirreferi għalih Ġesù: Ġw 16, 13: “Meta jiġi Hu ...” 
• Jirreferi għalih bħala PERSUNA daqs il-Missier u daqs l-Iben.  
• Għalina l-Kattoliċi l-Ispirtu s-Santu qisu t-tifel iż-żgħir tat-Trinità 

Qaddisa ... mentri huwa wieħed mill-persuni tat-Trinità qaddisa li huma 
ndaqs fil-kobor u Alla wieħed. 

• Allura attenti minn żball kbir li nistgħu nagħmlu ... li nirriduċu l-Ispirtu s-
Santu għal devozzjoni, bħal Via Sagra, Ħniena Divina, Demm jew pjagi 
ta’ Ġesù, eċċ. Jiġifieri ngħidu xi talb u daqshekk. 

• L-affarijiet importanti tal-fidi tagħna xi kultant nagħmluhom 
devozzjoni. 

• Id-devozzjonijiet mhumiex skop fihom infushom ... huma jgħinuna 
biex ngħixu l-misteru ta’ Ġesù.  

• Allura attenti li l-Ispirtu s-Santu ma jsirx devozzjoni, i.e. ngħidu xi talba 
u daqshekk 

• Ħafna drabi d-devozzjonijiet ikunu biss drawwa ... ngħid talba jew 
nagħmel xi ħaġa kuljum. 

• Dak kollu li jagħmel in-Nisrani mhux biex ikun devot imma  biex 
jinbidel, biex jikkonverti. 

• L-għan ta’ dak kollu li nagħmlu bħala Nsara hu li nirċievu l-Ispirtu 
qaddis; fi kliem ieħor biex ngħixu magħqudin ma’ Alla l-Imbierek. 

• Min hu l-Ispirtu s-Santu? 
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i. Huwa PERSUNA, mhux kwalità 
1. Rum 8, 14-17 ... jinterċedi għalina 
2. Ef 4, 30 - 31... jista’ jkun imnikket 
3. Atti 5, 3 ... tista’ tigdiblu 
4. Naraw li qed nitkellmu dwar persuna.  

ii. Huwa ALLA, mhux attribut ta’ Alla. 
1. Kif jgħid San Pawl lill-Korintin: “l-Ispirtu s-Santu jaf 

kollox,” u aħna nafu li Alla biss jaf kollox. 
2. Mela l-Ispirtu s-Santu huwa Alla u għalhekk jinsab 

kullimkien  Salm 139, 7-8.  
3. Huwa persuna Divina u jista’ jgħinna. 
4. Mela nitolbuh jgħinna: 

a. Ġw 15, 26: jixhed dwar Ġesù, 
b. Ġw 16, 6-8: jurina x’inhi d-dinja, 
c. Ġw 16, 13: jurina l-verità. 

iii. Issa naraw ftit x’jagħmel l-Ispirtu s-Santu: 
1. Ikellimna  Apok 2, 7 
2. Jgħinna meta bla ħila Rum 8, 26a 
3. Jitlob għalina  Rum 8, 26b 
4. Jgħallimna   Ġw 14, 26 
5. Jixhed għal Ġesù  Ġw 15, 2 
6. Imexxina  Ġw 16, 13 
7. Jiggwida lil min jaħdem fl-għalqa tal-Mulej  Atti 16, 6-7 
8. Isejjaħ għall-ħidma fl-għalqa tal-Mulej u jgħidilhom 

x’jagħmlu  Atti 13, 2 
9. Jgħin lil min jemmen Atti 9, 31 

• Dawn huma xi ftit mill-attivitajiet tal-Ispirtu s-Santu. 
• Jiġi għandek skont kemm tixtiequ, skont kemm tkun tridu jiġi għandek. 
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