
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
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Unità 1: Niskopru l-Knisja

Skop tal-unità

Wara li Ġesù qam mill-mewt baqa’ jiltaqa’ għal xi żmien mal-appostli tiegħu, iżda meta tela’ s-sema 
l-appostli ħassewhom waħedhom. Qabel ma’ tela’ s-sema, Ġesù wegħedhom li jibqa’ magħhom 
sal-aħħar taż-żmien, u bagħtilhom l-Ispirtu s-Santu. Din kienet il-bidu tal-Knisja: waħda, qaddisa 
u kattolika. Ġesù qiegħed magħna wkoll, u niltaqgħu b’mod speċjali miegħu meta nkunu flimkien 
magħquda f’komunità.

Temi f’din l-unità
1.1 Flimkien ma’ Ġesù
 Alla ma ħalliniex waħedna. Tana nies li jħobbuna u jieħdu ħsiebna, u dawn in-nies huma 

importanti ħafna għalina. It-tfal ser jitgħallmu li minbarra li huma parti minn din il-familja, huma 
parti wkoll minn familja ħafna akbar: il-Knisja.

1.2 Alla għandu stedina għalina
 Fil-magħmudija nsiru parti mill-familja ta’ Alla u aħwa ta’ Ġesù. It-tfal ser jitgħallmu li aħna 

kollha mistiedna biex flimkien, bħala Knisja waħda, inkunu dixxipli ta’ Ġesù. Ser jaraw ukoll li 
l-knisja, bħala bini, hija post sagru.

1.3 Niltaqgħu ma’ Ġesù u l-ħbieb tiegħu
 It-tfal ser jifhmu li aħna parti mill-Knisja u jekk ma nibqgħux magħqudin ma’ Ġesù ma nistgħux 

ngħixu fil-vera paċi.
1.4 Niltaqgħu flimkien f’Jum il-Mulej
 It-tfal ser jitgħallmu li għalkemm huwa tajjeb li wieħed jitlob waħdu, importanti li nitolbu 

flimkien bħala komunità, speċjalment waqt il-quddiesa.

Flimkien id-dar
F’din l-unità ser nitgħallmu:
 » Il-Kredu
 » Jitolbu Salm 118 (ara paġna 15 tal-ktieb, Nikbru flimkien)

Importanti li dan it-talb nitolbuh flimkien bħala familja. 

Tajjeb ukoll li nfakkruhom it-talb li tgħallmu s-sena ta’ qabel (Ir-radd tas-salib, It-talba tal-Anġlu 
Kustodju, Il-Missierna, Sliema u Glorja, L-attijiet il-qosra, L-att tal-indiema)

Attivitajiet flimkien:
 » Naqraw is-silta ta’ meta Ġesù tela’ s-sema (Atti tal-Appostli 1, 1-14) u ta’ Għid il-Ħamsin, il-miġja 

tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli (Atti 2, 1-11). Dawn is-siltiet jimxu id f’id. Qabel ma’ tela’ s-sema 
Ġesù wegħdna li mhux ser iħallina waħedna, hu kien jaf li għandna bżonn il-kuraġġ u qawwa 
speċjali biex ngħixu kif jixtieqna hu. Għalhekk jagħtina l-Ispirtu s-Santu li jagħtina dak li għandna 
bżonn biex ngħixu ta’ nsara tajba.

 » Immorru flimkien mat-tfal il-knisja u nħalluhom jispjegawlna dwar l-oġġetti li naraw: l-altar, 
l-ambone, il-fonti, eċċ. Noħduhom ukoll ħdejn l-istatwa tal-qaddis/a li għalih/a hija ddedikata 
l-Knisja.

 » It-tfal ser ikollhom spejgazzjoni tal-quddiesa, flimkien mat-tfal nistgħu naraw il-clips qosra dwar 
il-partijiet differenti ta’ din iċ-ċelebrazzjoni li nsibu: http://www.laikos.org/FMB_Quddiesa.htm
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Unità 2: L-Ewkaristija

Skop tal-unità

F’din l-unità it-tfal ser jitgħallmu dwar l-importanza tal-Ewkaristija fil-ħajja tagħna. Din hija 
ċelebrazzjoni li nieħdu sehem attiv fiha u dak li smajna rridu npoġġuh fil-prattika.

Temi f’din l-unità
2.1 Il-ħajja ta’ kuljum
 It-tfal ser jifhmu li huma ser jiltaqgħu ma’ għażliet, ser jitgħallmu kif jagħmlu għażliet bil-għaqal.
2.2 Imħabba lejn l-oħrajn
 It-tfal jitgħallmu t-tifsira tal-kliem: ‘Morru fil-paċi ta’ Kristu’ fl-aħħar tal-quddiesa; jiġifieri li 

l-Ewkaristija tkompli meta noħorġu barra l-knisja.
2.3 Inħobb lil Ġesù
 It-tfal ser jifhmu li biex inħobbu lil Ġesù, irridu nagħmlu dak li qalilna: “Ħobbu lil xulxin, kif 

ħabbejtkom jien.” Huma jaraw li dan mhux dejjem faċli li tagħmlu.
2.4 L-istorja ta’ Mosè u l-poplu Lhudi
 It-tfal ser jitgħallmu kemm hu importanti li nirċievu l-Ewkaristija. Fit-Testment il-Qadim, Alla ta 

l-manna lill-poplu tiegħu.

Flimkien id-dar
Attivitajiet flimkien:
 » Flimkien mat-tfal naqraw il-ġrajja tal-aħħar ċena (Mattew 26, 26-29; Luqa 22, 15-23; Mark 14, 

22-25 jew 1 Kor 11, 23-26). Naraw ukoll is-silta fl-evanġelju ta’ San Ġwann (13, 1-15) fejn l-enfasi 
qiegħed fuq il-bżonn li naqdu lill-oħrajn.

 » F’waħda mil-laqgħat it-tfal ser jisimgħu l-ġrajja ta’ meta l-Madonna marret għand il-kuġina 
tagħha, Eliżabetta. It-tfal ser ikunu mħajra li jagħmlu kartolina għal xi ħadd li hu waħdu u/jew 
marid. Nistgħu bħala ġenituri nkomplu fuq din l-inizjattiva u nieħdu t-tfal għand xi qraba jew 
ħbieb li jgħixu waħedhom u li mhux soltu nżuruhom, jew bħala familja noffru s-servizz tagħna f’xi 
dar tal-anzjani jew tfal orfni.

 » Naraw flimkien il-film, The Prince of Eygpt, li juri li Alla dejjem ħa ħsieb il-poplu tiegħu; meta 
l-poplu Lhudi ma kellux x’jiekol, Alla pprovda l-manna. Bl-istess mod Alla jagħtina l-Ewkaristija 
bħala ikel għalina.
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Skop tal-unità

F’din l-unità t-tfal ser jaraw li Ġesù kien jgħix dak li jgħallem u għalhekk ħafna nies kienu jmorru 
jisimgħuh. Ġesù għażel tnax-il appostlu biex ikomplu x-xogħol tiegħu. Illum ukoll għadu jsejjaħ nies 
biex jimxu warajh f’diversi għażliet tal-ħajja differenti.

Temi f’din l-unità
3.1 Ġesù jgħix dak li għallem
 It-tfal ser jisimgħu kif in-nies għażlu li jisimgħu lil Ġesù u mhux lill-għalliema oħra, għax Ġesù 

kien jgħix dak li jgħallem.
3.2 Alla jħallina nagħżlu
 It-tfal jaraw li ser jiltaqgħu ma’ sitwazzjonijiet fejn iridu jagħmlu għażla, tajjeb li jagħmlu għażla 

bil-għaqal.
3.3 Ġesù jsejjaħ l-Appostli
 F’dawn il-laqgħat it-tfal ser jiltaqgħu aktar mill-qrib mal-appostli, li komplew ix-xogħol ta’ Ġesù 

wara li hu tela’ s-sema.
3.4 Ġesù għadu jsejjaħ
 It-tfal issa ser jiltaqgħu ma’ Ġesù li għadu jagħmel sejħiet anke illum. Lit-tfal isejħilhom b’mod 

speċjali biex jagħmlu d-doveri tagħhom sew. Meta jikbru hemm diversi vokazzjonijiet li jistgħu 
jkunu msejħa għalihom: miżżewġin, qassisin, sorijiet, soċji tal-MUSEUM, katekisti,

Flimkien id-dar
Attivitajiet flimkien:
 » Minbarra stejjer dwar għażliet tajbin u le, it-tfal ser jisimgħu l-ġrajja ta’ Samwel (1 Samwel 3, 

1-21), kif ukoll dwar Mosé u s-sejħa li għamillu Alla biex jeħles lill-poplu Lhudi. Sejħiet oħra huma 
ta’ Żakkew (Luqa 19, 1-10) u Mattew (Mattew 9, 9-13). Dawn aċċettaw is-sejħa li saritilhom, 
għamlu għażla tajba. Oħrajn sabu din l-għażla diffiċli u ma għoġbithomx, għalhekk ma aċċettawx 
is-sejħa li saritilhom; fost dawn insibu lil Sawl fit-Testment il-Qadim (1 Samwel 15)  u liż-
żgħażugħ għani (Mark 10, 17-22).

Unità 3: Alla jagħżel poplu speċjali
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Skop tal-unità

F’din l-unità ser nitkellmu aktar dwar l-għażliet, b’mod partikolari dwar għażliet li niltaqgħu magħhom 
fil-ħajja ta’ kuljum.

Temi f’din l-unità
4.1  Kif se nimxi wara Ġesù
 It-tfal ser jitgħallmu x’iridu jagħmlu biex jimxu wara Ġesù.
4.2  Irrid ngħid il-verità
 It-tfal jaraw li meta nimxu wara Ġesù rridu ngħidu l-verità.
4.3  Irrid nobdi
 Biex nimxu wara Ġesù rridu nobdu u ngħinu lil min hu batut.
4.4  Irrid naħfer lill-oħrajn
 Biex nimxu wara Ġesù, irridu wkoll naħfru u ma nieħdux dak li mhux tagħna.

Flimkien id-dar
F’din l-unità ser nitgħallmu:
 » F’din l-unità it-tfal ser ikollhom spjegazzjoni tat-talba tal-Missierna, b’enfasi fejn tissemma 

l-maħfra u ser jissemmew ukoll, l-Opri tal-Ħniena:
 - Itma’ lil min hu bil-ġuħ
 - Isqi lil min hu bil-għatx
 - Libbes lill-għarwien
 - Ilqa’ lil min hu bla dar
 - Żur il-morda
 - Żur il-ħabsin
 - Idfen lill-mejtin
 - Ħares l-ambjent ta’ madwarek (fl-2016, Papa Franġisku żied din l-Opra tal-Ħniena)

Attivitajiet flimkien:
 » It-tfal ser jisimgħu dwar il-ħajjiet ta’ Bernardette Soubirous, Massimiljanu Kolbe, Dolores Hart, 

San Martin De Porres, San Nikola ta’ Bari u Pier Giorgio Frassati. Ser jissemmew ukoll nies li 
ħafru bħal San Stiefnu, Santa Marija Goretti u San Ġwann Marija Vianney u Papa Ġwanni XXIII li 
kien iżur il-ħabsin biex jurihom li Alla ried jaħfrilhom. Fis-sezzjoni fejn it-tfal jitgħallmu li mhux 
biss ma għandix nisirqu, imma għandna minflok nagħtu minn dak li għandna, huma ser jisimgħu 
dwar San Franġisk Saverju u Mons Gużeppi de Piro.

 » F’din l-unità ser jissemmew ir-raba’ (meta tissemma l-ubbidjenza), is-seba’ (la tisraqx) u t-tmien 
kmandament (irridu ngħidu l-verità)

 » Ser jissemma ukoll il-film Lion King, il-parti fejn Simba ma jobdix minn missieru u jmur ma’ Nala 
fil-post fejn jgħixu l-hyenas. Jaraw il-konsegwenzi ta’ meta wieħed imur kontra x-xewqa ta’ dak li 
jixtieqlu l-ġid.

Unità 4: Kif nimxu wara Ġesù
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Skop tal-unità

It-tfal ser jitgħallmu li bil-mod il-mod aħna nibnu relazzjonijiet ma’ nies differenti. Dawn 
ir-relazzjonijiet jistgħu jkunu tajba jew ħżiena. It-tfal ser jitgħallmu wkoll dwar ir-relazzjonijiet 
li kellu Ġesù.

Temi f’din l-unità
5.1  X’inhi relazzjoni?
 It-tfal ser jitgħallmu xi tfisser ‘relazzjoni reċiproka’.
5.2  Ir-relazzjonijiet li kellu Ġesù
 F’din it-taqsima, it-tfal ser jaraw li anke Ġesù kellu ħafna relazzjonijiet ma’ nies diversi.
5.3  Ir-relazzjonijiet tagħna
 It-tfal jaraw li aħna jkollna relazzjonijiet differenti ma’ nies differenti, bħal pereżempju mal-

ġenituri, ħbieb, għalliema, nies li ma tantx naqblu magħhom.
5.4  Kif nibni relazzjoni tajba
 Mhux bil-fors ir-relazzjonijiet kollha huma tajba. It-tfal ser jiġu mgħejjuna biex jindunaw meta 

relazzjoni hija tajba u kif jistgħu jżommu relazzjoni b’saħħitha.

Flimkien id-dar
Attivitajiet flimkien:
 » Mat-tfal, mill-Bibbja naqraw il-parabbola tas-Samaritan it-tajjeb (Luqa 10, 25-37)

 » Bħala eżempji ta’ kif Ġesù ġab ruħu ma’ oħrajn, it-tfal ser jisimgħu l-ġrajja ta’ meta ntilef fit-
tempju (Luqa 2, 41-52), meta ltaqa’ mas-Samaritana ħdejn il-bir (Ġwann 4, 1-26), meta jagħżel 
lill-appostli, meta jiltaqa’ mal-mara midinba (Ġwann 8, 1-30).

Unità 5: Relazzjonijiet


