
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: Jibnini fis-sod!

Skop tal-unità

F’din l-unità t-tfal jagħrfu li qegħdin f’dinja fejn kontinwament iridu jagħmlu għażla biex jagħrfu bejn 
it-tajjeb u l-ħazin u li bosta drabi din l-għażla titlob sagrifiċċju.Biex jagħrfu bejn it-tajjeb u l-ħażin u 
jagħżlu t-tajjeb, iridu jkun nies ta’ karattru sod, fejn akkost ta’ kollox jimxu kontra l-kurrent u fl-istess 
ħin ikunu nies li jġibu differenza fil-ħajja ta’ ħaddieħor. Għalhekk f’din l-unità, it-tfal jitgħallmu dwar 
kif jibnu l-karattru tagħhom.

Temi f’din l-unità
1.1 Nagħraf lili nnifsi u l-identità tiegħi
 Fl-ewwel laqgħat, it-tfal ser jaraw min huma, il-gosti tagħhom, u li dawn jistgħu jkunu differenti 

minn tal-oħrajn. Il-fatt li aħna differenti, tagħmel il-ħajja aktar interessanti u tagħtina ċ-ċans li 
nikbru u nitgħallmu affarijiet ġodda mingħand l-oħrajn.

1.2 Alla tani l-libertà biex nagħżel
 Alla jħallina fil-libertà biex nagħżlu bejn it-tajjeb u l-ħażin. Din il-libertà ġġib magħha 

konsegwenzi. 
1.3 Għaliex jeżisti l-ħażen?
 It-tfal ser jifhmu li madwarna jeżisti kemm dak li hu tajjeb, kemm dak li hu ħażin, bħal gwerer, 

faqar u sitwazzjonijiet ta’ bullying.
1.4 Kif nibni karattru sod
 F’din it-taqsima, it-tfal ser ikollhom introduzzjoni għall-virtù tal-qawwa. Se jaraw xi tfisser li tkun 

ta’ karattru u x’jagħmel persuna ta’ karattru sod.

Flimkien id-dar
F’din l-unità ser nitgħallmu:
 » Il-beatitudnijiet (Mattew 5, 1-12 u l-ktieb Ġesù mudell għalija, paġni 12-13).

Importanti li dan it-talb nitolbuh flimkien bħala familja.

Attivitajiet flimkien:
 » Meta t-tfal ser ikunu qed jitgħallmu dwar il-libertà tal-għażla, bħala eżempju minbarra l-ħrafa 

ta’ Little Red Riding Hood, ser ikollhom il-ġrajja ta’ Adam u Eva. Ser jissemma wkoll il-film Patch 
Adams, il-parti meta Patch jagħżel li jidħol fis-sala tat-tfal u jgħaddi ftit tal-ħin magħhom u 
jaljenahom mill-mard tagħhom.

 » Mill-Bibbja naqraw il-parabbola tal-qamħ u s-sikrana (Mattew 13, 24-43). Nitkellmu mat-tfal u 
naraw dak li ddiskutew flimkien fil-laqgħa meta qraw din il-parabbola.
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Unità 2: Alla joħloq storja speċjali

Skop tal-unità

F’din l-unità it-tfal ser jitgħallmu dwar erba’ virtujiet li għandna bżonn biex nibnu karattru sod.

Temi f’din l-unità
2.1 Il-ħajja rigal ta’ Alla
 It-tfal ser jifhmu li l-ħajja hija rigal mingħand Alla u rridu nużawha bl-aħjar u bl-isbaħ mod 

possibbli.
2.2 L-għaqal: bejn blat u ramel
 It-tfal jitgħallmu dwar il-virtù tal-għaqal u kif nistgħu nikbru f’dan il-virtu.
2.3 Il-ġustizzja: l-għani u Lazzru
 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 Il-qawwa: kontra l-kurrent
 F’dawn il-laqgħat it-tfal ser jitgħallmu kif jistgħu ma jimxux mal-kurrent u ma jċedux għal dak li 

hu ħażin.
2.5 Il-qies: kif insib il-bilanċ
 It-fal ser jisimgħu dwar l-importanza li fil-ħajja jsibu bilanċ f’dak li jagħmlu.

Flimkien id-dar
F’din l-unità ser nitgħallmu:
 » l-virtujiet kardinali: Għaqal, Ġustizzja, Qawwa, Qies

Importanti li dan it-talb nitolbuh flimkien bħala familja.

Attivitajiet flimkien:
 » Flimkien mat-tfal naqraw il-parabbola taż-żewġ bennejja (Mattew 7, 24-27) biex nifhmu aktar il-

virtù tal-għaqal. 
 » Il-parrabola tal-għani u Lazzru li nsibu fl-evanġelju ta’ San Luqa (16, 19-31) hija eżempju li juri 

l-virtù tal-ġustizzja. F’din il-parabbola Ġesù rid jurina li meta aħna ngħinu lil min hu fil-bżonn, 
inkunu wkoll qegħdin innaqsu l-inġustizzji. Madre Tereża ta’ Kalkutta, hija eżempju tajjeb ta’ 
persuna li ħadmet ħafna biex jonqsu l-inġustizzji, u x-xogħol tagħha qiegħed jitkompla anke llum 
mis-sorijiet tagħha. Ta’ min jgħid li Malta wkoll għandna s-sorijet ta’ Madre Tereża. Jgħixu Bormla 
u jagħmlu ħafna ġid ma’ familji fil-bżonn. 

 » Meta jkun ippreżentat il-virtù tal-qawwa, it-tfal ser jisimgħu dwar Nelson Mandela, id-diffikultajiet li 
ltaqa’ magħhom u l-għażliet li spiċċa għamel u deċiżjonijiet li ħa.

 » Il-ħajja u għażliet ta’ Ġesù ser ikunu ppreżentati meta t-tfal jiddiskutu dwar il-virtù tal-qies. Ġesù 
kien iqassam il-ħin u jirnexxilu jagħmel ħafna affarijiet: kellu ħin ta’ talb, ħin biex jgħallem lin-nies u 
ħin biex jgħallem lill-appostli, kien jgħin lill-oħrajn, kien imur jiekol mal-ħbieb u anke festi u tiġijiet 
kien jattendi.
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Skop tal-unità

F’din l-unità t-tfal ser jaraw li Alla għażel lil David għax fih ra xewqa ġenwina li jkun tajjeb. Ma għażlux 
għax kellu dehra sabiħa jew għax kien b’saħħtu aktar mill-oħrajn imma għażlu għax kien bniedem li 
xtaq jikber fil-virtù. Bl-istess mod, Alla jrid jagħzel lilna għax iħobbna u jaf li hemm ħafna tajjeb fina. 
Permezz ta’ dawk ta’ madwarna, Alla jgħinna nikbru u nsiru persuni aħjar.

Temi f’din l-unità
3.1 Alla jħares fil-fond ta’ qalbna
 Meta Alla għażel lil David, għamel dan għax it-tfajjel kellu karattru sod, kien sinċier u kien 

kuraġġuż.
3.2 Qalb kuraġġuża
 It-tfal ser jisimgħu l-ġrajja ta’ David u Gulija. Il-ħażin ħafna drabi jidher akbar mit-tajjeb u diffiċli 

li jingħeleb. Imma David kellu l-qawwa ta’ Alla miegħu.
3.3 Qalb mimlija ħbiberija
 It-tfal ser ikomplu jisimgħu aktar ġrajjiet mill-ħajja ta’ David. Din id-darba ser jiltaqgħu ma’ 

Ġonatan, il-ħabib ta’ David.

Flimkien id-dar
Attivitajiet flimkien:
 » L-għażla ta’ David insibuha fit-Testment il-Qadim, fl-ewwel ktieb ta’ Samwel (1 Samwel 16, 1-13). 

F’paġna 43, tal-ktieb Ġesù mudell għalija, hemm xi mistoqsijiet li t-tfal iddiskutew waqt il-laqgħa 
tagħhom.

 » David u Gulija, naqraw il-ġrajja flimkien (1 Samwel 17, 1-58) jew naraw xi DVD li jirrankonta dan 
l-episodju. F’paġna 46, tal-ktieb Ġesù mudell għalija, hemm xi mistoqsijiet li ddiskutew it-tfal.

 » F’paġna 51, tal-ktieb Ġesù mudell għalija, hemm illustrazzjonijiet dwar il-ħbiberija ta’ David u 
Ġonatan. Narawhom flimkien mat-tfal u nisimgħu x’għandhom jgħidu dwarhom.

 » It-tfal ser ikunu ppreżentati bl-Ewkaristija, bħala l-akbar eżempju ta’ ħbiberija. Ġesù qiegħed 
joffrilna dan ir-rigal ta’ kuljum, għax irid ikun qrib tagħna dejjem. Nagħmlu ftit eżami tal-
kuxjenza. Kif inhi l-attitudni tagħna meta nkunu qed inħejju ruħna biex imorru l-quddies? Kif 
inġibu ruħna waqt din iċ-ċelebrazzjoni? X’eżempju qed ngħaddu lit-tfal?

Unità 3: Inħalli f’idejh
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Skop tal-unità

F’din l-unità ser nitkellmu aktar dwar l-għajnuna li nirċievu mingħand Alla. Għal Alla aħna speċjali. 
Hu dejjem lest li jgħinna anke meta aħna min-naħa tagħna ma nagħtux kasu. Kemm David kif ukoll 
Pietru għal mument ġralhom l-istess u warrbu lil Alla. Iżda hu xorta kien hemm għalihom. Kien lest li 
jistenniehom, jindunaw bih u jersqu lura lejh.

Temi f’din l-unità
4.1  Mumenti ta’ dgħufija
 Fl-unità ta’ qabel, it-tfal raw lil David bħala bniedem għaqli, issa ser jiltaqgħu miegħu f’mument 

meta għamel għażliet ħżiena. It-tfal jitgħallmu li jekk inkunu egoisti, aktar hemm ċans li nagħmlu 
għażliet u nieħdu deċizzjonijiet ħżiena.

4.2  Nerġgħu lura fit-triq it-tajba
 It-tfal jaraw li Alla ma jħallix lil David waħdu. Jibgħatlu lil Natan.
4.3  L-iżball ta’ Pietru
 F’dawn il-laqgħat li jmiss, it-tfal ser jisimgħu dwar iċ-ċaħda u l-indiema ta’ Pietru. 
4.4  Kif jikkomunika magħna Alla?
 It-tfal ser jitgħallmu l-modi differenti kif Alla jikkomunika magħna ta’ kuljum, primarjament 

permezz tal-Kelma tiegħu li nsibuha fil-Bibbja, permezz tal-Ewkaristija u anke juża lil nies oħra 
biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Jekk hemm komunikazzjoni tfisser li hemm tal-anqas tnejn. It-
tfal ser jaraw li huma jridu jwieġbu għal dak li jgħidilhom Alla.

Flimkien id-dar
Attivitajiet flimkien:
 » Fil-ktieb Ġesù mudell għalija hemm numru ta’ illustrazzjonijiet u mistoqsijiet li t-tfal ser ikunu 

ddiskutew flimkien waqt il-laqgħat tagħhom. Nerġgħu narawhom flimkien magħhom id-dar u 
nħallu lit-tfal jgħallmu lilna. Il-paġni ta’ din l-unità huma minn 56 sa 71.

Unità 4: Speċjali għalih
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Skop tal-unità

F’ħajtu Ġesù ltaqa’ ma’ ħafna nies differenti. Kien hemm min kien miexi fit-triq it-tajba u Ġesù għenu 
jsir dixxiplu aħjar filwaqt li kien hemm min kien qabad triq ħażin u bl-għajnuna tiegħu kkonverta. Kull 
fejn kien, Ġesù ġab differenza fil-ħajja tan-nies u llum għadu jagħmel l-istess. Jekk inħalluh, Ġesù 
jista’ jagħmel differenza kbira f’ħajjitna wkoll. Il-laqgħat tal-katekeżi, il-qari mill-Bibbja u fuq kollox 
l-Ewkaristija huma biss ftit mill-modi kif Ġesù jidħol f’ħajjitna llum.

Temi f’din l-unità
5.1  Min fostkom hu bla dnub
 Il-personaġġ ewlieni f’din l-unità hija Marija Madalena li tinbidel meta tiltaqa’ ma’ Ġesù.
5.2  Bniedem ta’ ħniena
 F’din it-taqsima, it-tfal ser jisimgħu l-ġrajja tal-mara, li dilket saqajn Ġesù biż-żejt ifuħ u wkoll 

ma’ Żakkew.
5.3  L-ewwel xhud!
 It-tfal ser jisimgħu aktar dwar Marija, li issa titlaqa’ ma’ Ġesù wara l-qawmien tiegħu u tmur 

twassal l-aħbar lil sħabha. It-tfal se jkunu megħjuna jaħsbu kif huma wkoll jistgħu jwasslu 
l-messaġġ ta’ Ġesù għand l-oħrajn.

5.4  Il-leħen fost ħafna ilħna
 Fil-laqgħat ta’ qabel it-tfal tkellmu dwar kif jagħrfu l-missjoni li Ġesù għandu għalihom, issa ser 

jidħlu aktar fil-fond dwar dan is-suġġett.

Flimkien id-dar
Attivitajiet flimkien:
 » Il-ġrajja tal-ewwel laqgħa ta’ Marija Madalena ma’ Ġesù, nsibuha fl-evanġelju skont San Ġwann 

(8, 1-11). Naqraw din il-ġrajja mill-Bibbja flimkien mat-tfal u nistgħu nsegwu wkoll mill-ktieb, 
Ġesù mudell għalija, paġna 75. Aħna wkoll niżbaljaw, imma permezz tal-qrar u l-Ewkaristija, 
aħna nsiru persuni aħjar. Imma ma nistgħux nersqu għal dawn is-sagramenti f’xi okkażżjoni 
speċjali biss. Biex nikbru ftit ftit u nsiru aħjar, irridu nitqarbu u nqerru b’mod regolari.

 » F’xi kitbiet u fit-tradizzjoni tal-Knisja nsibu li Marija Madalena, il-mara li tidlek saqajn Ġesù u 
Marija oħt Lazzru, huma l-istess persuna. Ma huwiex l-iskop ta’ din l-unità biex nistħarġu fil-
fatt minn kienet din il-mara li tisemma. Il-messaġġ qiegħed fil-bidla li saret f’din il-mara meta 
ltaqgħet ma’ Ġesù, u li allura, bagħqet miegħu anke sa taħt is-salib, u tkun waħda minn tal-ewwel 
li tiltaqa’ ma’ Ġesù wara l-qawmien tiegħu. 

 » Flimkien mat-tfal nistgħu naqraw il-ġrajja tad-dlik ta’ saqajn Ġesù mill-evanġelju skont San Luqa 
(7, 36-50) u nsegwu mill-ktieb, Ġesù mudell għalija, paġna 79. Niddiskutu modi kif aħna nistgħu 
nuru li nħobbu lil Ġesù, aħna ma nistgħux nidilkulu saqajh, imma dak li nagħmlu ma’ ħaddieħor, 
inkunu qegħdin nagħmluh miegħu. 

 » Il-ġrajja ta’ Żakkew insibuha wkoll fl-evanġelju skont San Luqa (19, 1-10) u f’paġna 81 ta’ Ġesù 
mudell għalija.

Unità 5: Miegħu ma jonqosni xejn


