Novena tal-Milied għall-Parroċċi 2020

L-Iskola ta’ Betlem – kitba ta’ San Ġorġ Preca
16 ta’ Diċembru - L-ewwel jum tan-novena

San Ġorġ Preca kien isejjaħ il-grotta ta’ Betlem “Skola” li kull min jidħol fiha bi spirtu tajjeb
kapaċi joħroġ minnha b’tagħlim sabiħ li jiswa għall-ħajja.
Aħna din is-sena ser nagħmlu din il-mixja. Matul in-novena, nidħlu kuljum fil-grotta-skola,
nisiltu tagħlima li jagħtina Dun Ġorġ, nisimgħu kelma ta’ Ġesù u nitolbu talba flimkien.
It-tagħlima li ser nisiltu llum hi dwar

Il-faqar

Silta mill-kitba ta’ Dun Ġorġ dwar il-faqar:
Infatti: Ġesù Kristu, id-Dominatur assolut ta’ kollox, jidħol fid-dinja li permezz tiegħu din
saret, jidħol fiha Salvatur tagħha, għadu tal-pompi, tal-kburija u tar-rikkezzi: u b’għaqda li
ma tinħallx jidher fostna mgħarras mal-faqar. il-palazz irjali tiegħu hu għar tal-annimali u ssodda indurata tiegħu maxtura tagħhom: ċaħda tal-kumdità il-purtieri tiegħu. L-Iben t’Alla
inkarnat ġie adurat mill-Anġli fi dħul tiegħu fid-dinja u b’ħerqa kbira jagħti lezzjoni lillbnedmin li jgħożżu l-faqar li minnu tant u tant ġid spiritwali jiġi fil-bniedem.
Sentenza ta’ Ġesù fuq s-siwi tal-faqar fil-ħajja tan-nisrani

‘Imberkin il-foqra tal-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-sema.’
Talba

Agħtina, Mulej, qalb ħanina biex ma norbtux qalbna ma’ dak li jgħaddi u naqsmu minn dak
li rċevejna ma’ min hu fil-bżonn.
Nitolbu: Ismagħna nitolbuk Mulej.

17 ta’ Diċembru - It-tieni jum tan-novena
San Ġorġ Preca kien isejjaħ il-grotta ta’ Betlem “Skola” li kull min jidħol fiha bi spirtu tajjeb
kapaċi joħroġ minnha b’tagħlim sabiħ li jiswa għall-ħajja.

Aħna din is-sena qed nagħmlu din il-mixja. Matul in-novena, nidħlu kuljum fil-grotta-skola,
nisiltu tagħlima li jagħtina Dun Ġorġ, nisimgħu kelma ta’ Ġesù u nitolbu talba flimkien.
It-tagħlima li ser nisiltu llum hi dwar

Il-manswetudni/ il-ħlewwa u l-maħfra

Silta mill-kitba ta’ Dun Ġorġ dwar din it-tagħlima :
Infatti: Ġesù Kristu deher fid-dinja biex isalvana u mhux biex jiġġudikana, b’xhud tal-Anġli li
assiguraw lir-ragħajja li fil-belt ta’ David twieled is-Salvatur tal-bnedmin. U min kienu dawn
il-bnedmin? Għedewwa t’Alla; kien jisħoqqilhom il-korla ta’ Alla minħabba d-dnub oriġinali.
U Alla nnifsu jindaħal biex isalva mit-telfien ta’ dejjem u jqiegħed fi tgawdija eterna lil dawn
l-għedewwa tiegħu mingħajr ma jistmerr faqar, umiljazzjoni u tbatija, f’eċċess ta’ karità lejn
il-bnedmin kollha. ... O kbira manswetudni ta’ Alla tagħna!
Sentenza ta’ Ġesù fuq s-siwi tal-manswetudni fil-ħajja tan-nisrani
‘Aħfru u lilkom ikun maħfur.’
Talba
Agħtina, Mulej, spirtu ta’ maħfra biex meta nirċievu xi azzjoni ħażina ma nibqgħux
inżommu f’qalbna iżda naħfru bil-qalb bħalek.
Nitolbu: Ismagħna nitolbuk, Mulej.

18 ta’ Diċembru - It-tielet jum tan-novena

San Ġorġ Preca kien isejjaħ il-grotta ta’ Betlem “Skola” li kull min jidħol fiha bi spirtu tajjeb
kapaċi joħroġ minnha b’tagħlim sabiħ li jiswa għall-ħajja.

Aħna din is-sena qed nagħmlu din il-mixja. Matul in-novena, nidħlu kuljum fil-grotta- skola,
nisiltu tagħlima li jagħtina Dun Ġorġ, nisimgħu kelma ta’ Ġesù u nitolbu talba flimkien.
It-tagħlima li ser nisiltu llum hi dwar

L-ubbidjenza

Silta mill-kitba ta’ Dun Ġorġ dwar din it-tagħlima :
Infatti: Ġesù Kristu, twieled taħt l-okkażjoni tal-ubbidjenza billi Ġużeppi u Marija t-tnejn
ubbidjenti għall-editt tal-Imperatur Ċesare Awgustu, li kien ordna li s-sudditi tiegħu
jinkitbu kull wieħed f’dak il-post li minnu kien ġej in-nisel tiegħu, kienu niżlu f’Betlem għax
kienu min-nisel tas-Sultan David. Alla bagħat fid-dinja l-Iben Waħdieni tiegħu biex imut
għall-fidwa tal-bnedmin, u l-ubbidjenza libbsitu l-laħam tal-bnedmin u qegħditu seftur ta’
ħutu. Fi twelidu l-Anġli ippritkaw li l-bnedmin jekk ma jimitawx fl-ubbidjenza lil dan lImgħallem Divin tal-bnedmin ma għandhomx għaliex jistennew f’qalbhom il-vera paċi Glorja ‘l Alla fl-ogħla tas-smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba!
Sentenza ta’ Ġesù fuq s-siwi tal-ubbidjenza fil-ħajja tan-nisrani.
‘Mhux min jgħidli Sinjur Sinjur jidħol fis-saltna tas-smewwiet iżda min jagħmel ir-rieda ta’
Missieri li hu fis-smewwiet, dan jidħol fis-saltna tas-smewwiet.’
Talba:

Agħtina Mulej, qalb li lesta tisimgħek u tagħmel dak li inti tgħidilha permezz tal-Kelma
tiegħek u tat-tagħlim tal-Knisja.
Nitolbu: Ismagħna nitolbuk Mulej.

19 ta’ Diċembru - Ir-raba’ jum tan-novena

San Ġorġ Preca kien isejjaħ il-grotta ta’ Betlem “Skola” li kull min jidħol fiha bi spirtu tajjeb
kapaċi joħroġ minnha b’tagħlim sabiħ li jiswa għall-ħajja.

Aħna din is-sena qed nagħmlu din il-mixja. Matul in-novena, nidħlu kuljum fil-grotta - skola,
nisiltu tagħlima li jagħtina Dun Ġorġ, nisimgħu kelma ta’ Ġesù u nitolbu talba flimkien.
It-tagħlima li ser nisiltu llum hi dwar

is-silenzju

Silta mill-kitba ta’ Dun Ġorġ dwar din it-tagħlima :
Infatti: Ġesù Kristu wara disa’ xhur magħluq fil-ġuf verġinali ta’ Marija Santissima f’silenzju
l-aktar kbir, ħareġ mit-tabernaklu immakulat, f’post minnu stess magħżul, imwarrab millħsejjes tas-sentimenti tad-dinja u midfun f’silenzju profond. “Twieled barra mil-belt għax
post ma kienx hemm fil-lukanda”. U mhux biss il-post iżda l-ħin ukoll Hu ffissa bis-sapjenza
tiegħu li fih innifsu hu kollu silenzju – “U f’nofsillejl Marija tat id-dinja l-Iben tagħha”. Lewwel lezzjoni li Kristu ta lid-dinja hija s-silenzju li bih is-saltna t’Alla tidħol fil-qalb talbniedem.
Sentenza ta’ Ġesù fuq s-siwi tas-silenzju fil-ħajja tan-nisrani

‘Ikun kliemkom iva, iva u le, le, għax dak li huwa iżjed minn hekk huwa mill-ħażen.’
Talba:
Mulej għinna ngħożżu s-silenzju u niksruh biss għal xi ħaġa aħjar.
Nitolbu: Ismagħna nitolbuk Mulej.

20 ta’ Diċembru - Il-ħames jum tan-novena

San Ġorġ Preca kien isejjaħ il-grotta ta’ Betlem “Skola” li kull min jidħol fiha bi spirtu tajjeb
kapaċi joħroġ minnha b’tagħlim sabiħ li jiswa għall-ħajja.

Aħna din is-sena qed nagħmlu din il-mixja. Matul in-novena, nidħlu kuljum fil-grotta- skola,
nisiltu tagħlima li jagħtina Dun Ġorġ, nisimgħu kelma ta’ Ġesù u nitolbu talba flimkien.
It-tagħlima li ser nisiltu llum hi dwar

Ġesù hu veru Alla

Silta mill-kitba ta’ Dun Ġorġ dwar din it-tagħlima :
Infatti: Ġesù Kristu ma kienx jasal biex jifdi lill-bnedmin mill-Ġustizzja infinita ta’ Alla kieku
tassew ma kienx Alla wkoll, għalhekk Huwa sar bniedem, twieled u deher fostna biex
permezz Tiegħu tingħata l-paċi fl-art lill-bniedem. ‘Glorja lil Alla fl-ogħla tas-smewwiet u
paċi fl-art lill-bnedmin ta’ volonta tajba.’ Kif jista’ jkun li jiġi milħuq il-fini jekk ma jkunux
proporzjonati l-mezzi? Kif jista’ fqajjar iħallas djun li r-rikkezzi kollha tad-dinja ma jaslux
biex jissodisfaw?
Sentenza ta’ Ġesù fuq s-siwi tal-fidi fiH bħala Alla u Sidna fil-ħajja tan-nisrani
‘Jien u l-Missier, aħna ħaġa waħda.’
Talba

Għinna Mulej Ġesù biex ma’ Tumas l-Appostlu spiss intennu: Mulej tiegħi u Alla tiegħi u
nagħtuk l-imħabba kollha ta’ qalbna.
Nitolbu: Ismagħna nitolbuk Mulej.

21 ta’ Diċembru - Is-sitt jum tan-novena

San Ġorġ Preca kien isejjaħ il-grotta ta’ Betlem “Skola” li kull min jidħol fiha bi spirtu tajjeb
kapaċi joħroġ minnha b’tagħlim sabiħ li jiswa għall-ħajja.

Aħna din is-sena qed nagħmlu din il-mixja. Matul in-novena, nidħlu kuljum fil-grotta- skola,
nisiltu tagħlima li jagħtina Dun Ġorġ, nisimgħu kelma ta’ Ġesù u nitolbu talba flimkien.
It-tagħlima li ser nisiltu llum hi dwar

Ġesù hu veru bniedem

Silta mill-kitba ta’ Dun Ġorġ dwar din it-tagħlima :
Infatti: Ġesù Kristu malli twieled ġie nfaxxat fil-ħrieqi u mqiegħed f’maxtura. Kieku ma
kellux ġisem veru u sostanzjali ma kienx jista’ jkun infaxxat, lanqas San Ġużepp ma kien
ikollu raġun jaħseb li Marija Santissma, l-għarusa safja tiegħu, saret vera omm biex jagħmel
ħsieb li jħalliha. Veru bniedem huwa min jitwieled minn veru bniedem. Kristu immela huwa
veru bniedem ukoll għax dixxendenti minn Adam, mill-ġenbejn tas-Sultan David skont ilkliem tal-Arkanġlu Gabrijel “La tibżax o Marija għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara li inti
ssir omm u jkollok tifel u ssemmih Ġesù. Dan ikun kbir u jissejjaħ l-Iben tal-Aktar Għoli, u sSinjur Alla jagħtih it-tron ta’ David missieru u jsaltan għal dejjem fid-dar ta’ Ġakobb: u tmiem
ma jkollhiex is-saltna tiegħu”.
Sentenza ta’ Ġesù` fuq s-siwi tal-fidi fiH bħala Bniedem fil-ħajja tan-nisrani.
‘Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi iżda biex jaqdi u jagħti ħajtu fidwa għal bosta.’
Talba :

Agħtina Mulej, spirtu ta’ radd il-ħajr lejn il-Misteru tal-Inkarnazzjoni, li fih, inti sirt bniedem
bħalna biex tgħix magħna u tifdina.
Nitolbu: Ismagħna nitolbuk Mulej.

22 ta’ Diċembru - Is-seba’ jum tan-novena

San Ġorġ Preca kien isejjaħ il-grotta ta’ Betlem “Skola” li kull min jidħol fiha bi spirtu tajjeb
kapaċi joħroġ minnha b’tagħlim sabiħ li jiswa għall-ħajja.

Aħna din is-sena qed nagħmlu din il-mixja. Matul in-novena, nidħlu kuljum fil-grotta-skola,
nisiltu tagħlima li jagħtina Dun Ġorġ, nisimgħu kelma ta’ Ġesù u nitolbu talba flimkien.
It-tagħlima li ser nisiltu llum hi dwar

L-Umilta`

Silta mill-kitba ta’ Dun Ġorġ dwar din it-tagħlima :
Infatti: Ġesù Kristu Alla veru, li lilu kollox iservi u li ta’ kollox għandu setgħa assoluta,
jindenja ruħu jiċċekken b’mod li wlied Adam u Eva li Hu stess ifforma mit-trab tal-art,
igħodduh b’wieħed minn ħuthom. ... Forsi dehret miegħu fid-dħul tad-dinja xi farka tassuppervja xħin b’omm u b’missier putattiv għażel żewġ kreaturi tassew umli? xħin għażel
post umli biex fih jitwieled? xħin il-ħin tal-ewwel dehra tiegħu fid-dinja kien bogħod minn
kull osservazzjoni? xħin bl-ewwel sħab tiegħu sejjaħ nies umli, ir-ragħajja ta’ Betlem? U lfini li għalih twieled ma jgħaġġibx għall-umiltà ’l kull kreatura intellettwali xħin ir-re divin
jilbes ta’ seftur u jmut għas-seftur?
Sentenza ta’ Ġesù fuq s-siwi tal-umiltà fil-ħajja tan-nisrani:

‘Min ikun għolla ruħu jkun umiljat, u min ikun umilja ruħu jkun mgħolli.’
Talba

Mulej għinna nżommu f’moħħna s-sentenza ta’ Dun Ġorġ : ‘Min ma jimpurtahx u la min
unuri u anqas minn tmaqdir issib li għandu f’qalbu paci kbira.’ Żommna fl-umiltà u fil-paċi
tal-qalb.
Nitolbu: Ismagħna nitolbuk Mulej.

23 ta’ Diċembru - It-tmien jum tan-novena

San Ġorġ Preca kien isejjaħ il-grotta ta’ Betlem “Skola” li kull min jidħol fiha bi spirtu tajjeb
kapaċi joħroġ minnha b’tagħlim sabiħ li jiswa għall-ħajja.

Aħna din is-sena qed nagħmlu din il-mixja. Matul in-novena, nidħlu kuljum fil-grotta- skola,
nisiltu tagħlima li jagħtina Dun Ġorġ, nisimgħu kelma ta’ Ġesù u nitolbu talba flimkien.
It-tagħlima li ser nisiltu llum hi dwar

Il-paċenzja

Silta mill-kitba ta’ Dun Ġorġ dwar din it-tagħlima :
Infatti: Ġesù Kristu, malli deher fid-dinja, ried jimpressjona lill-bnedmin bl-eżempju tiegħu
fuq il-ħtieġa tal-paċenzja li mit-twelid tagħna sal-mewt hija sieħba tagħna li ma tħallina
qatt. Il-bard tal-istaġun, il-maxtura tal-annimali, il-għar għall-beraħ, iċ-ċaħdiet l-oħra talkumditajiet jingħaqdu biex imissu ’l dik it-tenera tarbija, li rmiet taħt saqajha, fis-Sapjenza
Divina tagħha, id-delizzji tal-palazzi, tas-sodod indurati u rotob, il-kotra tas-sefturi u lħlewwiet l-oħra ta’ din id-dinja u ħaddnet is-salib tal-paċenzja. Ried bħallikieku jgħid bilkelma li ħadd ma huwa meħlus mill-eżerċizzju tal-paċenzja ...
Sentenza ta’ Ġesù fuq s-siwi tal-pacenzja fil-ħajja tan-nisrani:
‘Bil-paċenzja tagħkom issalvaw ruħkom.’
Talba

Għallimna, Mulej, biex bħalek napprezzaw u ngħixu l-virtù tal-paċenzja għax nafu li tant hi
għażiża għalik. Kun magħna fil-mument tal-prova.
Nitolbu: Ismagħna nitolbuk Mulej.

24 ta’ Diċembru - Id-disa’ jum tan-novena

San Ġorġ Preca kien isejjaħ il-grotta ta’ Betlem “Skola” li kull min jidħol fiha bi spirtu tajjeb
kapaċi joħroġ minnha b’tagħlim sabiħ li jiswa għall-ħajja.

Aħna din is-sena qed nagħmlu din il-mixja. Matul in-novena, nidħlu kuljum fil-grotta - skola,
nisiltu tagħlima li jagħtina Dun Ġorġ, nisimgħu kelma ta’ Ġesù u nitolbu talba flimkien.
It-tagħlima li ser nisiltu llum hi dwar

Il-Providenza t’Alla

Silta mill-kitba ta’ Dun Ġorġ dwar din it-tagħlima :
Infatti: Ġesù Kristu huwa l-mezz uniku li Alla ta lilna bnedmin għal dan il-fini tassalvazzjoni eterna tagħna: deher fostna Salvatur kif ukoll stqarrew l-Anġli fi twelidu:
“Għaliex twieled illum għalikom is-Salvatur li Hu Kristu Mulej, fil-belt ta’ David”. Min ma jarax
il-vera ħerqa u l-vera kura li għandu Alla biex jsalvana mit-telfien biex permezz tiegħu lbniedem jasal fil-fini li għalih ġie maħluq, jiġifieri biex dan jagħraf, iħobb u jservi ’l Alla u
b’hekk isalva ruħu? U ħalli jnissel fina fiducja sħiħa ħajjarna biex meta nitolbu xi ħaġa lillMulej insejħulu Missier.
Sentenza ta’ Ġesù fuq s-siwi tal-fidi fil-Providenza t’Alla fil-ħajja tan-nisrani

‘Jekk Alla jieħu ħsieb it-tajr tal-ajru u l-ġilji tal-għalqa, kemm iżjed immela jieħu ħsieb
tagħkom, nies ta’ fidi żgħira!?’
Talba:

Għinna Mulej biex induru lejk b’fiduċja li l-providenza tiegħek mhi qatt ser tonqosna għax
int Missierna u tħobbna bħala wliedek għeżież.
Nitolbu: Ismagħna nitolbuk Mulej

