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NIĊĊELEBRAW FI DJARNA  

L-EWWEL ĦADD TAL-AVVENT 
 

 

Ishru! (Mark 13:33-37) 
 
 
 
 
 
 

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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NIĊĊELEBRAW FI DJARNA  

L-EWWEL ĦADD TAL-AVVENT 
 
 

 

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 
 

Nibdew dan iż-żmien qaddis tal-

Avvent billi fit-talb inħejju biex 

niskopru mill-ġdid id-don kbir li hu 

għalina Kristu. 
 

Nimtlew bi stennija ta’ tama, 

b’sens ta’ urġenza. 
 

Nitolbu lil Alla tagħna:   
“Ċarrat is-smewwiet u inżel ħa ssalvana!” 

 

Aħna t-tafal, int il-fuħħari, Mulej. 

Kompli għaġinna fis-sura u x-xbieha tiegħek.  

 

Tberik tal-Girlanda tal-Avvent 
 

Nitolbu l-barka ta’ Alla fuqna u fuq din il-

girlanda, simbolu ta’ tama, imħabba u wegħda. 
 

Alla ta’ dejjem, bierek dan iċ-ċirku 

ħadrani, ta’ stennija kollha tama, 

bla bidu jew tmiem, għax iħaddan 

iż-żminijiet li għaddew u għad iridu 

jiġu, u jfakkarna li mħabbtek 

għalina hi bla tmiem.  
 

Dan nitolbuhulek fl-isem tal-Missier 

u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.  
Amen. 

 

Il-mixegħla tal-ewwel xemgħa  
 

Mulej, int Missierna, ‘il-Feddej tagħna’ hu l-isem 

antik tiegħek. Int ċarratt is-smewwiet u nżilt 

għandna fi Kristu, Ibnek.

 
 

 

Nitolbu li d-dawl ta’ Kristu 

jiddi bil-qawwa fina hekk li d-dinja kollha 

timxi lejn il-milja tal-verità u tas-sliem. 
 

Hija u tinxtegħel ix-xemgħa, kulħadd jgħid:  
Maranatha, Ejja Mulej Ġesù! 

 

Talba tal-Bidu 
 

Missier Etern, 

il-jum tas-salvazzjoni tagħna hu fil-qrib. 

Id-dawl tal-Kelma tiegħek qed jikber madwarna 

biex jinfed id-dalma ta’ ħsibijietna u biex isaħħan 

lil qlubna bi mħabbtek. 
 

Bid-dawl u l-kelma erġa’ sawwarna, kabbar 

fina x-xenqa għal Kristu l-Feddej tagħna u 

welled lil Ibnek f’ħajjitna biex ikompli jagħti l-

ħajja lid-dinja, u hekk aħna nistgħu nithennew 

fil-preżenza tiegħu għax hu l-Mulej għal dejjem 

ta’ dejjem.  
Amen. 

 

Qari tal-Vanġelu – Mark 13:33-37 
 

Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Kunu għajnejkom 

miftuħa, ishru, għax ma tafux meta se jasal il-

waqt. Jiġri bħal meta bniedem ikun siefer u telaq 

mid-dar, iħalli kollox f’idejn il-qaddejja tiegħu, 

kull wieħed fuq xogħlu, u lil tal-bieb jordnalu biex 

jibqa’ jishar. Mela ishru, għax ma tafux meta jiġi 

Sid id-dar, jekk hux filgħaxija, jew f’nofs il-lejl, 

jew xħin jidden is-serduk, jew inkella mas-sebħ, li 

ma jmurx jiġi għal għarrieda u jsibkom reqdin. U 

dak li qiegħed ngħid lilkom, qiegħed ngħidu għal 

kulħadd: ishru!”. 

 

Riflessjoni 
 

Il-vjaġġ tagħna tal-Avvent jibda llum. “Il-qari tal-

Avvent jinseġ arazz għani ta’ xbihat li jduru madwar 

il-verità li Alla ġie f’nofsna. Fl-Avvent aħna ma 

nippretendux li qed nistennew lil Ġesù jitwieled fi 

stalla tal-annimali. Dak ġara darba fl-istorja u mhux 

sa jerġa’ jiġri. Niftakru f’dak it-twelid kif niftakru 

 
 



 
f’għeluq sninna. Alla li ġie fostna għadu fostna. L-

istedina tal-Avvent hi li nsiru iktar konxji mill-

preżenza ta’ Ġesù li rxoxta, kullimkien, bħala l-

Għimmanu-El – Alla magħna”. (Break Open the Word. 

The Liturgical Commission, Brisbane.) 

 

Il-Vanġelu ta’ din il-ġimgħa jsejħilna ‘Ishru’, biex 

ngħassu u nkunu għajnejna miftuħa ħalli ma 

nitilfux il-mument li fih Alla jidħol mill-ġdid fl-

istorja tagħna l-bnedmin. Alla li ġie fostna għadu 

fostna. Fl-Avvent aħna nħarrġu lil għajnejna biex 

naraw is-saltna ta’ Alla iżjed ċar u nistgħu 

nħossuna parti sħiħa mill-azzjoni ta’ Alla fid-

dinja. 

 

Aħna ngħixu ‘bejn’ iż-żmien – bejn l-ewwel u l-

aħħar miġja ta’ Ġesù. Din is-silta mill-Vanġelu 

tħeġġiġna nibqgħu mqajma, attenti, għassa u lesti 

mhux biss għall-‘jum tal-miġja tal-Mulej’ fl-aħħar 

taż-żmien, imma wkoll għal meta l-preżenza ta’ 

Alla tidħol f’ħajjitna u fid-dinja. 

 

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 li 

għaddejna flimkien fit-talb. Fit-tjieba kbira 

tiegħek ftakar fil-poplu tiegħek. Int bgħatt lil 

Ibnek fid-dinja biex iġib fejqan u dawl. Ħa 

nagħrfu 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. 

 

 

Żmien l-Avvent 
 

Il-kelma “avvent” tfisser dehra, wasla, miġja. L-Avvent hu ż-żmien li fih il-Knisja tħejji għaċ-ċelebrazzjoni tar-rigal li tana Alla 

f’Ibnu. Il-liturġija tagħna tiġbor it-temi kbar tal-Avvent: it-tama, l-istennija, it-tħejjija. Matul l-Avvent niftakru fil-miġja ta’ Kristu 

f’Betlehem u nħarsu ’l quddiem lejn it-tieni miġja tiegħu fl-aħħar taż-żmien. L-Avvent hu żmien l-istennija hienja. 
 

Il-lewn predominanti fl-Avvent hu l-vjola. B’differenza mir-Randan, l-Avvent mhux żmien penitenzjali. Il-lewn vjola 

jirrappreżenta t-tama, l-istennija u l-fejqan. Hu wieħed mill-kuluri tar-rejiet. Qed inħejju biex nilqgħu lis-Sultan, ix-“xemx tal-

ġustizzja” li se “jiddi b’dija li tfejjaq” (Mal 3:20). 
 

Id-drawwa tal-Girlanda tal-Avvent bdiet fil-Ġermanja fis-seklu 16. Tissimbolizza l-ħafna snin li n-nies ta’ Iżrael għaddew 

jistennew fid-dalma għall-miġja tal-Feddej imwiegħed. Id-dawl tal-girlanda dejjem jikber iktar tul it-talb tagħna fl-Avvent. 
 

L-Avvent fih żewġ partijiet. L-ewwel żewġt iĦdud jiffukaw fuq it-tħejjija għar-ritorn ta’ Ġesù fl-aħħar taż-żmien. It-tieni żewġt 

iĦdud jiffukaw fuq it-tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni tal-anniversarju tat-twelid ta’ Ġesù. 
 

Il-Vanġeli tal-Ħdud tal-Avvent għandhom erba’ movimenti kbar: 1. Ishru! 2. Ħejju! 3. Ifirħu! u 4. Ilqgħu! 
 

L-Avvent hu vjaġġ mill-Maranatha! Ejja, Mulej Ġesù! għal Għammianu-El. Alla magħna!  
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