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NIĊĊELEBRAW FI DJARNA 

IT-TIELET ĦADD TAL-AVVENT 
 

 

Ifirħu! Il-Mulej qorob  
(Ġwanni 1:6-8,19-28) 
 
 
 
 

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 

IT-TIELET 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 
 

F’dan iż-żmien qaddis tal-Avvent aħna 

nħejju fi spirtu ta’ talb għall-miġja ta’ Alla 

tagħna.  

Nimtlew biċ-ċertezza hienja li Alla ġej biex 

isalvana. 
 

Il-midluk tal-Mulej ġej biex iwassal il-Bxara t-

Tajba lill-fqajrin; idewwi l-qlub miksura; ixandar 

il-ħelsien lill-imjassrin; iħabbar sena tal-grazzja 

tal-Mulej. 
 

Mixegħla tat-tielet xemgħa tal-Avvent 
 

Ix-xemgħa ta’ lewn roża li se nixegħlu llum 

tirrifletti l-istennija hienja li nħossu għax nafu li l-

Kelma eterna tal-imħabba tal-Missier tinsab fi 

triqtha biex issalvana. 
 

Mulej Ġesù Kristu, 

lissen il-kelma tiegħek mill-ġdid fi qlubna. 
 

Fit-tbatija u l-uġigħ, fin-niket u s-saram: 

semmgħalna l-Bxara t-Tajba tiegħek 

u dewwi l-qlub miksura bil-paċi tiegħek. 
 

Fl-inġustizzja u l-biża’; f’kulma jżommna 

marbuta 

għidilna kliem ta’ libertà u ħelsien. 
 

Meta nindubjaw imħabbet il-Missier għalina, 

xandar mill-ġdid is-sena tal-grazzja tal-Mulej. 

Ħa tfakkarna din ix-xemgħa fil-preżenza tiegħek. 

Mitmugħa bil-Kelma tiegħek f’dan iċ-ċirku ta’ 

dawl, saħħaħna biex inkunu profeti ta’ tama u 

aħbar tajba għad-dinja. 
 

Meta tinxtegħel ix-xemgħa, kulħadd jgħid: 

Maranatha, Ejja, Mulej Ġesù! 

 

 

Il-Qari tal-Vanġelu – Ġwanni 1:6-8,19-28 
  

Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni. 
Dan ġie bħala xhud, biex jixhed għad-dawl, biex bih 
kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma 
ġie biex jixhed għad-dawl. 
 
Ix-xhieda ta’ Ġwanni kienet din, meta l-Lhud ta’ 
Ġerusalemm bagħtu għandu xi qassisin u Leviti biex 
jistaqsuh: “Int min int?”. Hu stqarr bla ma ċaħad: 
“Jien m’iniex il-Messija”. Huma reġgħu staqsewh: 
“Mela min int? Elija?”. “M’iniex”, qalilhom. “Int il-
Profeta?”. “Le”, weġibhom. Imbagħad qalulu: “Mela 
min int? Biex nagħtu tweġiba lil dawk li bagħtuna. 
Min tg ħid li int?”. U hu wieġeb kif qal il-profeta 
Iżaija: “Jiena l-leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: 
Wittu t-triq tal-Mulej”. 
 
Issa dawk il-messaġġiera kienu min-naħa tal-Fariżej. 
Huma staqsewh: “Mela kif qiegħed tgħammed la 
m’intix il-Messija, u la Elija u lanqas il-Profeta?”. 
“Jiena ngħammed bl-ilma”, weġibhom Ġwanni, 
“imma f’nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx, 
u li ġej warajja; jien anqas ma jistħoqqli nħoll il-
qafla tal-qorq tiegħu”. 
 
Dan ġara f’Betanja, in-naħa l-oħra tal-Ġordan, fejn 
Ġwanni kien jgħammed. 
 

Riflessjoni 
 

Dan hu Ħadd il-Ferħ. L-isem ġej mill-ewwel 

kelma tal-Antifona tad-Dħul, Gaudete, li tfisser, 

‘Ifirħu’. It-test sħiħ tal-antifona hu: Ifirħu dejjem 

fil-Mulej, nerġa’ ngħidilkom, ifirħu! Għax tassew, 

il-Mulej hu fil-qrib. 
 

Dan hu għaliex qed nifirħu: għaliex Alla hu qrib 

tagħna. Din il-qrubija narawha fil-preżenza ta’ 

Ġesù, li twieled żmien twil ilu, u fil-preżenza 

kontinwa tiegħu permezz tal-Ispirtu s-Santu 

f’ħajjitna llum.  

 

Nifirħu li Alla dejjem kien magħna, sew jekk 

intbaħna bih u sew jekk le. Alla qatt ma telaqna. 
 



 
L-Avvent jiġi biex niskopru mill-ġdid il-

preżenza u l-grazzja ta’ Alla f’ħajjitna, f’dan iż-

żmien tal-istorja tagħna. 
 

Dan hu li se niċċelebraw ukoll nhar il-Milied. 

Kristu hu r-rigal il-kbir ta’ Alla għall-familja tal-

bnedmin. Il-Milied jiċċelebra mhux biss it-twelid 

ta’ Ġesù f’mument partikulari tal-istorja tal-

bnedmin, imma t-twelid kontinwu tiegħu fina 

biex jista’ jkun preżenti f’kull mument tal-istorja 

tagħna. 
 

Aħna u nistennew l-aħħar miġja ta’ Ġesù, bħal 

Ġwanni l-Battista aħna msejħin inkunu xhieda 

tad-Dawl. Dan nagħmluh l-aħjar billi nagħmlu 

tagħna l-missjoni tal-profeta fl-Ewwel Qari, l-

istess kif għamel Ġesù. Il-Mulej dilinka biex 

inwasslu l-Bxara t-Tajba lill-fqajrin, indewwu l-

qlub miksura, inxandru l-ħelsien lill-imjassrin, 

neħilsu lil dawk li huma fil-ħabs u nniedu sena 

tal-grazzja tal-Mulej. Alla jafdana biex nagħmluh 

dan. Il-Knisja bil-Magħmudija tagħna ħallietilna 

f’idejna din il-missjoni. 
 

Il-fidi tagħna fi (jiġifieri r-relazzjoni ħajja tagħna 

ma’) Kristu rridu ngħixuha b’mod miftuħ, 

ġeneruż u twajjeb, għall-qadi ta’ ħutna fid-dinja 

billi nkunu preżenza ħajja ta’ Ġesù fi żmienna. 
  
 
 
 

 

Avvent 1: Ishru!  

Avvent 2: Ħejju!  

Avvent 3: Ifirħu! 
 

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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