Prayer Session for Children
Introduzzjoni: aħna ilkoll msejjħa biex nagħmlu differenza fid-dinja,
anki jekk zgħira. Dan huwa x-xogħol ta’ missjunarju. Kull tifel u tifla fiddinja għandu jħossu maħbub, għaliex din l-imħabba ġejja minn Alla.
Issa pinġi stampa li tiddeskrivi l-imħabba mingħajr ma tuża ssimbolu ta’ qalb.
Preparazzjoni: Wara stieden lit-tfal biex jispjegaw x’pinġew. Wara
iġbor l-istampi u waħħalhom x’imkien madwar mappa tad-dinja.
Quddiem il-mappa – lesti ħames xemgħat, waħda ħamra, waħda
ħadra, waħda safra, waħda blu u waħda bajda. Lesti kuruna tar-ruzarju
missjunarju u iftaħ il-Bibbja fuq Gw 4:43
Leader: illum ser niftakkru fit-tfal li qegħdin fl-artijiet tal-missjoni. Tfal
li qed ibatu mill-ġuħ, mill-mard, inġustizzja u faqar. Din hija ġurnata
speċjali fejn it-tfal jiftakkru fit-tfal oħra fid-dinja. Alla jħobb lit-tfal
kollha u jridna inkunu lkoll ferħanin. Ġesu ukoll ħabb lill-oħrajn. Aħna
lkoll nsejjħin biex inħobbu għax aħna lkoll familja waħda. Aħna
għandna d-dmir li nħobbu speċjalment lil dawk li huma għaddejjin
minn xi tbatija, fqar u morda. Illum niftakkru fit-talb:

It-tfal tal-Afrika ( poġġi x-xemgħa l-ħadra fejn il-mappa)
It-tfal tal-Asja (poġġi x-xemgħa s-safra fejn il-mappa)
It-tfal tal-Ewropa (poġġi x-xemgħa l-bajda fejn il-mappa)
It-tfal fl-Oċeanja (poġġi x-xemgħa l-blu fejn il-mappa)
It-tfal fl-Amerika (poġġi x-xemgħa l-ħamra fejn il-mappa)

Qari mill-Evanġelu skond San Ġwann.
Wara
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il-Galilija; għax Ġesù stess xehed li profeta
ma għandux ġieħ f'pajjiżu. Mela meta wasal il-Galilija, il-Galilin
laqgħuh tajjeb billi lkoll raw kull ma kien għamel f'Ġerusalemm
f'jum il-festa, għax huma wkoll kienu marru għall-festa. U raġa' ġie
f'Kana tal-Galilija, fejn kien biddel l-ilma fi nbid. Issa f'Kafarnahum
kien hemm uffiċjal tas-sultan u kellu lil ibnu marid. Meta sama'
li mil-Lhudija Ġesù kien ġie fil-Galilija, mar għandu jitolbu jinżel u
jfejjaqlu lil ibnu, għax kien wasal fl-aħħar. U Ġesù qallu: "Jekk ma
tarawx sinjali u għeġubijiet ma temmnux!" Qallu l-uffiċjal: "Inżel
Mulej, qabel ma jmutli t-tifel!" Qallu Ġesù: "Mur, ibnek ħaj." Irraġel emmen il-kelma li qallu Ġesù u telaq. Huwa u nieżel,
iltaqgħu miegħu l-qaddejja tiegħu u qalulu: "Ibnek ħaj." Hu
staqsiehom xħin kien meta beda jaqleb għall-aħjar, u huma qalulu:
"Ilbieraħ fis-seba' siegħa telqu d-deni." Il-missier intebaħ li dak
kien il-ħin meta Ġesù qallu: 'Ibnek jgħix,' u emmen hu u l-familja
kollha tiegħu. Dan kien sinjal ieħor, it-tieni wieħed, li għamel Ġesù
meta ġie l-Galilija mil-Lhudija.
Il-Kelma tal-Mulej
Leader: F’dan ir-rakkont naraw kif Ġesu fejjaq lil dan it-tifel. Tifel
li Ġesu qatt ma ltaqa miegħu. Ġesu ukoll ħass għal dan it-tifel. Hu
ra l-fidi li kellu missieru. Dan ir-raġel ra li Ġesu biss seta jagħmel xi
ħaġa biex ibnu jgħix. U Ġesu semgħa t-talba ta’ missier dan it-tifel,
u ried jagħmel xi ħaġa għal din il-familja. Dan it-tifel tal-vanġelu
kien għadu qatt ma ltaqa ma Ġesu u lanqas qatt kien semgħa bih.
Imma permezz ta’ dan is-sinjal, dan it-tifel ħass l-imħabba ta’ Alla.
Aħna ukoll bħal Ġesu nistgħu nħobbu lil min jinsab il-bogħod
minna. Nistgħu ukoll bħal Ġesu nagħtu support lil min hu batut.
Aħna wkoll illum nistgħu ngħinu lil Ġesu, jagħmel dinja aħjar. Aħna
wkoll nistgħu nbiddlu xi ftit mid-dinja. M’hemmx għalfejn

nagħmlu affarijiet kbar. L-akbar support li nistgħu nagħtu hu
permezz tat-talb.
Issa nħarsu lejn il-mappa tad-dinja.
Rifflessjoni: Aħna lkoll ulied Alla, u Hu jħobbna lkoll indaqs mingħajr
differenza ta’ Kulur tal-ġilda għamla tal-għajnejn, aħniex fqar jew
sinjuri. Għalhekk biex inħobbu iktar lil ħutna tal-kontinenti differenti
huwa meħtieg li nsiru nafu iktar fuqhom u l-karatteristiċi tagħhom. Iddinja hija maqsuma f’ħames kontinenti: L-Afrika, L-Amerika, l-Asja, lEwropa u l-Oċeanja.
L-Afrika: Huwa magħruf bħala l-kontinent l-aħdar, jinsab fin-naħa
t’isfel tad-dinja, propju taħt l-Ewropa bejn l-Oċean Indjan u l-Atlantiku.
Fost il-pajjiżi li jiffurmaw dan il-kontinent insibu l-Angola, l-Eġittu, ilKongo, il-Możambik, l-Etiopja u oħrajn. Jiġbor fih in-nies ta’ tribujiet u
kuluri differenti u l-maġġoranza tan-nies huma ta’ ġilda skura. F’dan ilkontinent hemm ħafna foresti u huma sinjuri fil-materja prima. Iżda,
minkejja r-rikkezzi ta’ dan il-kontinent, bosta popolazzjonijiet jinsabu
f’sitwazzjoni kritika. Dan għaliex, m’għandhomx l-għodda meħtieġa
biex iħaddmu dawn ir-riżorsi naturali.
Tinxtgħel ix-xemgħa l-ħadra:- talba
Mulej Ġesu, nitolbu għat-tfal kollha tal-Afrika, u għall-missjunarji li
qed jaħdmu ġo dan il-kontinent. Agħmel li x-xogħol ta’ dawn ilmissjunarji ikun għalihom ta’ faraġ u ta’ sapport. Nitolbu ukoll biex
jieqaf il-ġlied f’din il-parti tad-dinja u biex il-Knisja tkompli tikber.
Nitolbu.

L-Ewropa: Huwa kontintent zgħir imma li fih ħafna nies. Magħruf
bħala l-kontinent l-abjad. Fost il-pajjiżi li jiffurmawh hemm Malta,
Spanja, l-Italja, Franza, il-Ġermanja, l-Ingilterra u oħrajn. Ix-xtut tiegħu
imissu mal-Oċean Atlantiku fin-naħa ta’ fuq u mal-baħar Mediterran

fin-naħa t’isfel. Huwa kontinent żviluppat ħafna imma ħafna minn nies
tiegħu tbiegħdu minn Alla minħabba l-ġid materjali. Il-fidi nisranija
kabbret l-għeruq malajr minħabba missjunarji importanti bħal San
Pawl, San Pietru, San Ġakbu u oħrajn. L-insara mill-bidu sofrew ukoll
ħafna persekuzzjonijiet u ħafna saru martri, bħal San Tarċisju, Santa
Luċija u oħrajn. Iktar tard il-Kristjaneżmu ssaħħah u qatt ma waqaf
ikun hemm qaddsin u ħafna missjunarji li wasslu leħen il-Knisja
kullimkien fid-dinja: bħal San Franġisk Saverju u Santa Tereża, li huma
l-patruni tal-missjoni.
Tinxtgħel ix-xemgħa l-bajda: talba
Mulej, illum nitolbu għat-tfal kollha fl-Ewropa u għall-missjunarji li qed
jaħdmu f’dan il-kontinent. Nitolbu biex l-Insara fl-Ewropa jibqgħu
magħqudin ma Ġesu, jibqgħu jemmnu fil-valuri Nsara li tgħallmu, u
jibqgħu ikunu xiehda ta’ Ġesu kull fejn ikunu. Nitolbu.
L-Asja: Huwa l-ikbar kontinent u l-iktar wieħed li fih nies. Magħruf
bħala l-kontinent l-isfar. Il-kontinent jinsab fin-naħa tal-Lvant talEwropa u x-xtut tiegħu jmissu mal-Oċean Paċifiku. F’dan il-kontinent
insibu tnejn mill-akbar pajjiżi fid-dinja: iċ-Ċina u l-Indja. Fl-Asja l-anqas
li hemm Insara u missjunarji. Kienu ħafna l-missjunarji li taw ħajjithom
għall-evanġelizzazzjoni ta’ dan il-kontinent. Fosthom hemm San
Franġisk Saverju, patrun u protettur tal-missjonijiet. F’dan il-kontinent
insibu bliet li għalina huma importanti ħafna, fosthom l-art fejn għex
Ġesu: Betlehem, Nażaret u Ġerusalem.

Tinxtgħel ix-xemgħa is-safra: talba
Mulej Ġesu, nitolbu għat-tfal kollha tal-Asja. Nitolbu għat-tfal u lfamilji tagħhom li qed ibatu mill-faqar, mard jew inġustizzji. Biex
tgħinhom iħossu l-imħabba tiegħek u jsiru jafuk u b’hekk ikunu jistgħu
ifiequ. Nitolbu ukoll għal paċi li tibda mill-qalb ta’ kull persuna li
twassal għal paċi vera u sħiħa li taf tagħti inti biss Mulej. Nitolbu.

L-Oċeanja: Huwa l-iżgħar kontinent u huwa mdawwar bil-baħar.
Għalhekk magħruf bħala l-kontinent l-ikħal. Huwa magħmul minn
aktar minn 10,000 gżira. L-ikbar fosthom huma l-Awstralja, New
Zealand u Papua New Guinea. Jinsab fl-Oċean Paċifiku fin-naħa t’isfel
tal-Asja. Fost il-missjunarji ta’ dan il-kontinent insibu lil San Damjan De
Veuster il-missjunarju l-kbir tal-lebbrużi ta’ Molokai.
Tinxtgħel ix-xemgħa l-blu: talba
Ġesu, nitolbu għat-tfal fl-Oċeanja u għall-missjunarji li jaħdmu f’dan ilkontinent. Dawk li jgħixu l-bogħod u f’ambjenti diffiċli. Nixtiequ Mulej
Ġesu, li dawn it-tfal ma jħossuhomx maqtugħin minna jew mwarrbin.
Żomm taħt il-ħarsien tiegħek, il-missjunarji li jaħdmu f’dan il-kontinent
li jħallu kollox biex iwasslu l-Kelma tiegħek. Nitolbu.
L-Amerika: Dan il-kontinent huwa maqsum fl-Amerika ta’ fuq; u lAmerika t’isfel, l-Amerika tan-nofs u l-Karibew. Magħruf bħala lkontinent l-aħmar. Fost il-pajjiżi li jiffurmawh hemm il-Messiku,
Gwatemala, Peru, Arġentina, l-Istati Uniti u oħrajn. Huwa kontinent ta’
ħafna kuntrasti, għax għandu pajjiżi li huma żviluppati ħafna bħalma
huma l-Istati Uniti, u oħrajn fqar ħafna bħalma huma l-ħafna pajjiżi talAmerika Latina. Il-fidi hawnhekk qabdet tajjeb. Il-missjunarji li jaħdmu
hemm bħalissa mhumiex biżżejjed għal dak kollu li hemm bżonn filpajjiżi kollha. L-Amerika jsejħula l-‘Kontinent tat-Tama’. Kienu ħafna lmissjunarji li tilfu ħajjithom minħabba l-fidi tagħhom f’dan ilkontinent, anki f’dawn l-aħħar snin.

Tinxtgħel ix-xemgħa l-ħamra: talba
Mulej Ġesu, nitolbu għat-tfal li hemm fl-Amerika, biex jimtlew bilħeġġa u jkunu xhieda tal-imħabba tiegħek. Għall-missjunarji li qed
jaħdmu f’dan il-kontinent, l-aktar dawk li jgħallmu fl-iskejjel għal ġid
ta’ dawn it-tfal, biex ikollhom futur aħjar. Nitolbu.

Talba ta’ l-aħħar
Mulej Ġesu, nitolbuk biex aħna dejjem nagħtu kas ta’ ħutna fil-bżonn.
Għinna biex inwasslu t-tagħlim u l-eżempju tiegħek ma kull min
niltaqgħu miegħu. Ghinna inkunu dawl għal dawk inqas ixxurtjati
kemm dawk viċin tagħna u kemm dawk il-bogħod. Dawk li nafu u
kemm dawk li ma nafux. Mulej, għinna nwasslu l-imħabba tiegħek lil
kull tifel u tifla fid-dinja għaliex b’din l-imħabba ikunu jistgħu isiru jafuk
u jħobbuk. Ammen.

