
l-akbar ħabib tagħna

PAĠNA GĦALL-FAMILJA

L-GĦAN TAL-PAĠNI GĦALL-FAMILJA
It-tfal jitgħallmu ħafna mill-imġiba tal-adulti ta’
madwarhom. Fuq kollox hija r-responsabbiltà tal-ġenituri
li jgħinu lit-tfal jikbru fil-fidi. Dawn il-paġni jgħinu biex 
intom il-ġenituri timxu id f’id mal-katekisti u tgħinu lit-
tfal jibnu ftit ftit ir-relazzjoni tagħhom ma’ Ġesù.

Din il-paġna tingħata qabel ma tibda l-unità. Fiha ser 
ikun hemm tagħrif dwar it-temi tal-laqgħat u wkoll 
kif intom tistgħu ssostnu dak li t-tfal bdew fil-laqgħat 
mal-katekisti, fid-dar ukoll. Intom mħeġġa li tistaqsu 
lit-tfal dwar dak li jkunu tgħallmu u jaqsmu magħkom 
xi esperjenzi tagħhom. Fejn tixtiequ aktar għajnuna 
l-katekisti dejjem lesti li jgħinu fejn hemm bżonn.

KOTBA U DVDS
Is-Segretarjat għall-Katekeżi għandu librerija b’ħafna 
riżorsi. Minbarra riżorsi li jistgħu jintużaw minn katekisti 
u għalliema, hemm ukoll DVDs u kotba li huma addattati 
għat-tfal. Biex ikollkom aktar tagħrif dwar kif wieħed 
jista’ jissellef dawn ir-riżorsi, u wkoll dwar il-ħinijiet ta’ 
ftuħ, ċemplu lil-librar Albert Mercieca fuq 22039406 jew 
ibagħtu email fuq: albert.mercieca@maltadiocese.org

XI WEBSITES JEW APPS LI TISTGĦU TUŻAW
https://www.bible.com/kids

https://www.symbaloo.com/mix/catholicsitesforkids

http://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/saints/saints-stories-for-all-ages

http://catholicmom.com/

http://www.fathersforgood.org/en/index.html

segretarjat għall-katekeżi

secretariat for catechesis
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Unità 1: Alla ħallieq

Skop tal-unità

Fil-ġimgħat li ġejjin it-tfal ser jaraw li Alla hu l-ħallieq ta’ kollox. Hu ħalaq id-dinja, lilna u lin-nies ta’ 
madwarna, speċjalment lil dawk viċin tagħna. Hu ħalaq dan kollu għax lilna jħobbna ħafna u jixtieq 
jarana ferħanin.

Temi f’din l-unità
1.1 Għalfejn qed niltaqgħu
 It-tfal isiru jafu lill-katekist/a u lil xulxin. Isiru jafu wkoll l-iskop għalfejn qed jattendu għal dawn 

il-laqgħat: flimkien qegħdin jimxu wara Ġesù, il-ħabib tagħhom.
1.2 Alla ħalaq id-dinja u lili
 Alla li tant iħobbna, ħalaq id-dinja. It-tfal isiru familjari mar-rakkont tal-ħolqien. Alla kompla 

joħloq lin-nies u ħalaq lilna wkoll. Lilna Alla għamilna speċjali.
1.3 Alla tani ħafna nies li jħobbuni
 Ser naraw li minħabba li aħna lkoll speċjali għal Alla, hu ma jħalliniex waħedna. Alla jagħtina nies 

li jħobbuna u jieħdu ħsiebna. Dawn in-nies huma importanti ħafna għalina. F’din il-laqgħa ser 
tissemma l-magħmudija.

1.4 Dan kollu għax Alla jħobbni
 Alla ħalaq id-dinja u nies li jħobbuna għax iħobbna kif aħna. Aħna nagħmlu wkoll parti mill-

familja kbira ta’ Alla. Minbarra nies, Alla tana wkoll l-anġlu kustodju biex jieħu ħsiebna.

Flimkien id-dar
F’din l-unità ser nitgħallmu:
 » Inroddu s-salib
 » Nitolbu t-talba tal-Anġlu Kustodju 
 » Flimkien mat-tfal ngħidu talb qasir ta’ ringrazzjament lil Alla għal .... (insemmu ismijiet ta’ nies li 

jħobbuna u ħolqien, inkluż xi pets li għandna).

Importanti li dan it-talb nitolbuh flimkien bħala familja.

Attivitajiet flimkien:
 » Jekk għad ma għandniex Bibbja tat-tfal, tajjeb li nixtru waħda. Fil-Bibbja tat-tfal insibu l-ġrajja 

tal-ħolqien, narawha flimkien u nitkellmu dwarha
 » Inkunu fil-kampanja jew ħdejn il-baħar, nitkellmu dwar il-ġmiel tan-natura u ngħinuhom jindunaw 

li huma wkoll iridu jieħdu ħsieb tal-ambjent ta’ madwarna, allura naraw li nħallu nadif warajna u 
li ma ssirx ħsara fejn inkunu.

 » Nitkellmu mat-tfal dwar il-magħmudija tagħhom, nuruhom ir-ritratti u/jew DVDs, ngħidulhom 
min huma l-parrini tagħhom.

 » Tajjeb li fil-kamra tagħhom, jekk mhux diġà għandhom, nagħmlulhom stampa jew statwa tal-
anġlu kustodju u ngħidu t-talba magħhom qabel ma jorqdu u meta jqumu.

 » Inkunu għadejjin minn quddiem knisja jew kappella tal-adorazzjoni nidħlu flimkien mat-tfal u 
ngħidu ‘hello’ lil Ġesù.

 » It-tfal ser jitħejjew biex jiċċelebraw l-Ewwel Tqarbina, tajjeb li t-tfal jakkumpanjawna għall-
quddiesa tal-Ħadd. Ħafna parroċċi jkollhom quddies li huma indirizzati għall-familji, it-tfal ser 
iħossuhom aħjar f’ambjent bħal dan.
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Unità 2: Marija Omm Ġesù

Skop tal-unità

F’din l-unità ser naraw li Alla għażel lil Marija biex tkun omm Ġesù. It-tfal jitgħallmu li bħal Marija aħna 
rridu ngħidu ‘iva’ lil Alla għal dak li jrid minna. Naraw ukoll li Ġesù ġie fid-dinja biex iġibilna l-ferħ. 

Dalwaqt jasal il-Milied. Ser nibdew inħejju għalih permezz tal-Avvent. 

Temi f’din l-unità
2.1 Min hi Marija
 It-tfal isiru jafu li Marija kienet persuna bil-għaqal, tħobb tgħin u tobdi lill-ġenituri tagħha u 

kienet tħobb titlob. Alla għażel lil Marija biex tkun Omm Ġesù.
2.2 It-tħabbira tal-anġlu
 Ser naraw kif Alla bagħat lill-Anġlu Gabrijel biex jgħid lil Marija li kellha ssir omm Ġesù. Marija 

qalet ‘iva’ għax hi kienet tħobb lil Alla.
2.3 Ġej il-Milied
 Flimkien ser insiru nafu dwar xi ġrajjiet ta’ qabel it-twelid ta’ Ġesù.
2.4 It-twelid ta’ Ġesù
 It-tfal ser jisimgħu l-ġrajja tat-twelid ta’ Ġesù u li Alla sar bniedem biex nerġgħu nsiru ħbieb 

miegħu.

Flimkien id-dar
F’din l-unità ser nitgħallmu:
 » Is-sliema u l-qaddisa
 » Nistgħu nitolbu wkoll permezz tal-kant, fil-ktieb it-tfal għandhom numru ta’ innijiet. Insibu ħin 

inkantawhom magħhom.

Importanti li dan it-talb nitolbuh flimkien bħala familja.

Attivitajiet flimkien:
 » Matul l-Avvent nibdew inżejnu d-djar tagħna, naraw li l-presepju u l-Bambin ikollhom post 

ċentrali fid-dar. Meta narmaw il-presepju ma noħorġux il-pasturi kollha f’daqqa. L-Avvent huwa 
żmien ta’ tħejjija u stennija, allura meta ma narmawx kollox f’daqqa nkunu qegħdin inwasslu 
dan il-messaġġ ukoll. Nistgħu noħorġuhom ftit ftit u dak in-nhar nitkellmu dwar dak il-pastur 
partikolari u l-parti li kellu fil-ġrajja tal-Milied. Inħallu lit-tfal jitkellmu wkoll. Nistgħu nkantaw xi 
innu tal-Milied li għandhom fil-Ktieb tal-Attivitajiet.

 » Inkunu l-Knisja, noħduhom quddiem ix-xbieha tal-Madonna u ngħidu s-sliema u l-qaddisa flimkien 
u forsi anke ngħinuhom jgħidu xi talba żgħira lil Madonna li hija l-omm ta’ Ġesù u tagħna wkoll.
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Skop tal-unità

Fil-laqgħat li jmiss ser nitkellmu dwar it-tfulija ta’ Ġesù. Naraw li kien tifel żgħir bħat-tfal tagħna. 
Meta kiber beda jgħallem u kellu ħbieb speċjali li kienu jissejħu Appostli. Ġesù jħobb lil kulħadd u 
anke għamel mirakli.

Temi f’din l-unità
3.1 Ġesù bħala tifel
 Ġesù twieled bħalna, kien jgħix bħala tifel ma’ Marija u Ġużeppi u kien jitgħallem fis-Sinagoga.
3.2 Ġesù u l-ħbieb
 Ġesù ried li kulħadd isir jaf li Alla jħobbhom. Kien jgħallem lil kulħadd dwar dan. Hu kellu ħbieb 

speċjali: l-Appostli. Kien jgħaddi ħafna ħin magħhom.
3.3 Ġesù għalliem
 Ġesù kien ħabib ma’ kulħadd, anke ma dawk li mhux kulħadd riedhom bħala ħbieb, pereżempju, 

nies bħal Żakkew. Ġesù kien jgħallem ħafna bl-istejjer u għallimna kif nitolbu wkoll.
3.4 Ġesù u l-mirakli
 Ġesù dejjem għamel il-mirakli biex jgħin lil ħaddieħor u mhux biex jidher li hu aqwa mill-oħrajn. 

F’din l-unità u f’ta’ warajha ser nitkellmu dwar xi wħud minn dawn il-mirakli.

Flimkien id-dar
F’din l-unità ser nitgħallmu:
 » It-talba tal-Glorja
 » It-talba tal-Missierna

Importanti li dan it-talb nitolbuh flimkien bħala familja.

Attivitajiet flimkien:
 » Flimkien mat-tfal infittxu fuq l-internet u naraw xi stampi dwar l-istil ta’ ħajja, ikel u xogħlijiet fiż-

żmien ta’ Ġesù. Nistgħu nikkomparawhom maż-żminijiet li qed ngħixu aħna llum.
 » Mill-Bibbja naqraw flimkien mat-tfal il-ġrajjiet ta’ meta Ġesù kien tifel, meta għażel lill-Appostli, 

il-laqgħa ma’ Żakkew (Luqa 19, 1-10) u l-parabbola tas-Samaritan it-tajjeb (Luqa 10, 25-37). Xi 
mirakli li ser jissemmew waqt il-laqgħat mat-tfal huma: it-tieġ ta’ Kana (Ġwann 2, 1-12), l-għama 
ta’ Ġeriko (Luqa 18, 35-43), it-tifla ta’ Ġajru (Mattew 9, 18-26) u l-fejqan tal-għaxar lebbrużi 
(Luqa 17, 11-19). Nistgħu nerġgħu naqrawhom mat-tfal, jew insibuhom bħala clips fuq Youtube 
jew DVDs u narawhom flimkien. 

 » Nirrepetu b’mod regolari t-talb li tgħallmu sa issa.

Unità 3: Min hu Ġesù
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Skop tal-unità

Fil-laqgħat li jmiss ser naraw li meta jien ma nagħmilx bħal Ġesù, inkun qed nikser il-ħbiberija tiegħi 
miegħu. Il-messaġġ ta’ dan ser jitwassal permezz tal-parabboli tal-Iben il-Ħali u n-Nagħġa l-Mitlufa. 
Dan ser iwassal biex nitkellmu dwar is-sagrament tal-rikonċiljazzjoni (il-qrar). Importanti li l-messaġġ li 
jitwassal lit-tfal huwa li meta jidispjaċina, Ġesù dejjem jaħfrilna. 

Temi f’din l-unità
4.1  X’kien jagħmel Ġesù?
 It-tfal isiru jafu aktar dwar Ġesù, dwar dak li kien jagħmel u dwar il-ħbieb tiegħu.
4.2  Nagħmel bħal Ġesù
 It-tfal ser jaraw kif huma jistgħu jġibu ruħhom bħalma għamel Ġesù.
4.3  Meta ma nagħmilx bħal Ġesù
 Ser niltaqgħu ma’ eżempji ta’ meta nġibu ruħna b’mod li ma jixtieqx Ġesù. It-tfal jaraw ukoll 

x’jistgħu jagħmlu meta ma jġibux ruħhom sew.
4.4  Ngħidu le lil Ġesù?!
 Meta ma nagħmlux kif jixtieq Ġesù, inkunu qegħdin niksru l-ħbiberija tagħna miegħu. It-tfal 

jitgħallmu li meta jindunaw li għamilu ħażin, irridu jgħidu “sorry” u jerġgħu jsiru ħbieb ma’ Ġesù. 
It-tfal ser jisimgħu l-parabbola tal-Iben il-Ħali.

4.5  Ċelebrazzjoni: In-Nagħġa l-mitlufa
 L-għan ta’ din iċ-ċelebrazzjoni hija biex turi lit-tfal li Alla jħobbna ħafna u dejjem lest li jaħfrilna.

Flimkien id-dar
F’din l-unità ser nitgħallmu:
 » Is-sagramenti
 » Kif nagħmlu qrara tajba

Importanti li dan it-talb nitolbuh flimkien bħala familja.

Attivitajiet flimkien:
 » Niftakru li t-tfal jitgħallmu ħafna minn kif inġibu ruħna aħna l-kbar. Issa li resqu għas-sagrament 

tal-qrar, tajjeb li jaraw li aħna wkoll immorru nqerru. Importanti wkoll li bħal dejjem neżaminaw 
l-imġiba tagħna. Għalxejn nitkellem dwar il-maħfra ta’ Alla jekk aħna ma naħfrux, ma nistgħux 
nistennew lit-tfal jgħidu ‘sorry’, jekk aħna ma nitolbux skuża ta’ dak li għamilna ħażin, 
pereżempju jekk ikkoreġejniehom u wara nsibu li huma ma kellhomx tort. Naraw ukoll il-pariri li 
nagħtuhom meta jgħidulna li kellhom xi nuqqas ta’ ftehim ma’ sħabhom.

 » Is-sagrament tal-qrar huwa ċelebrazzjoni ta’ mħabba u ħniena. Lit-tfal noqogħdu attenti kif 
inkellmuhom, niftakru li Ġesù dejjem jaħfer u dejjem jibqa’ jħobbna. Dnub huwa dak li nagħmlu 
b’mod liberu u b’għarfien sħiħ li hu ħażin. Dak li jsir bi żball jew mhux intenzjonalment, ma 
huwiex dnub. Ma ntaqqlux lit-tfal bi ħsibijiet żejda u li forsi anke jġagħluhom ikunu ansjużi meta 
jersqu għal dan is-sagrament.

 » Waqt il-laqgħat ser nitkellmu dwar is-sagramenti. Flimkien mat-tfal naraw ritratti u/jew DVDs 
tal-magħmudija tagħhom, taż-żwieġ tagħna, tal-ewwel tqarbina u griżma tagħna u ta’ ħuthom 
akbar.

Unità 4: Nagħmel bħal Ġesù
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Skop tal-unità

F’din l-aħħar unità, it-tfal ser isiru jafu dwar it-twaqqif tal-Ewkaristija fl-Aħħar Ċena. Jitgħallmu li 
Ġesù jiltaqa’ magħna ta’ kuljum fit-tqarbin, u se jkollhom spjegazzjoni dwar il-quddiesa.

Temi f’din l-unità
5.1  Ġesù jibqa’ magħna
 It-tfal ser jaraw kif Ġesù baqa’ jidher lill-appostli wara li qam mill-mewt, imma meta wasal iż-

żmien li jitla’ fis-sema wegħedhom li jibqa’ magħhom dejjem. Din il-wedgħa jagħmilha magħna 
wkoll.

5.2  L-aħħar Ċena
 F’din il-laqgħa t-tfal ser isiru jafu dwar il-grajja tal-Aħħar Ċena. Jaraw kif f’din l-ikla Ġesù biddel 

il-ħobż u l-inbid fil-ġisem u d-demm tiegħu.
5.3  Ġesù jibqa’ magħna fl-Ewkaristija
 It-tfal jaraw li waqt il-quddiesa aħna nkunu qegħdin nagħmlu dak li għamel Ġesù fl-Aħħar Ċena. 

Il-qassis huwa minflok Ġesù u aħna minflok l-appostli. Waqt l-offertorju ntellgħu l-ħobż u l-inbid li 
mbagħad isiru l-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù. Ġesù jiġi fina meta nitqarbnu.

5.4  Spjega tal-quddiesa
 It-tfal ser ikollhom tifsira sempliċi tal-partijiet differenti tal-quddiesa.
5.5  Niċċelebraw il-quddiesa
 Għalkemm mhux ser ikun hemm ċelebrazzjoni tal-quddiesa, it-tfal ser jaraw kif tkun il-quddiesa 

biex meta jmorru għall-quddies jifhmu aktar dak li qed isir u jkunu jistgħu jipparteċipaw aħjar. 

Flimkien id-dar
F’din l-unità ser nitgħallmu:
 » It-talba ta’ wara t-tqarbin
 » It-talba ‘Mulej tiegħi, Alla tiegħi’

Importanti li dan it-talb nitolbuh flimkien bħala familja.

Attivitajiet flimkien:
 » Mill-Bibbja naqraw mat-tfal il-miraklu tal-ħames ħobżiet u żewġ ħutiet (Mattew 14, 13-21) u 

l-ġrajja tal-Aħħar Ċena (Mark 14, 12-26), nistgħu wkoll insibu xi video mill-internet jew DVD li 
juru dawn il-ġrajjiet. 

 » Il-quddiesa tal-Ħadd ser tkun ippreżentata bħala ikla speċjali bejn il-ħbieb, naraw li l-ikla tagħna 
tal-Ħadd nagħmluha wkoll aktar speċjali, li nkunu miġbura flimkien, il-mejda tkun imħejjija tajjeb 
u sabiħ, li nitkellmu flimkien.

Unità 5: L-Ewkaristija


