
Is-Sitt Lezzjoni: Inqimu lil Alla matul is-sena

 Iż-żmien ta’ sena ġej minn kemm iddum id-dinja biex iddur dawra sħiħa 

max-xemx.  Il-Knisja wkoll għandha s-sena tagħha.  Din tissejjaħ is-Sena 

Liturġika.  Il-kelma Liturġija tfisser talb pubbliku.

 Is-Sena Liturġika tgħinna nfakkru u ngħixu mill-ġdid il-ġrajjiet il-kbar li 

għadda Ġesu' meta kien f’din id-dinja.

 Is-Sena Liturġika tinqasam f’ħames taqsimiet kbar:

●Żmien l-Avvent:  jibda minn erbat iħdud qabel il-Milied.  F’dan iż-

żmien nippreparaw ruħna għall-miġja ta’ Ġesu' li twieled fil-għar ta’ 

Betlem.  Il-kulur li jintuża fil-knisja huwa l-vjola għax huwa kulur 

ta’ penitenza u li juru li xi ħadd qed jagħmel sagrifiċċju.  F’dan iż-

żmien ma ngħidux il-Glorja u l-Hallelujah fil-quddiesa.

●Żmien il-Milied:  mhuwiex żmien twil ħafna għax fih ħmistax-il 

ġurnata biss.  Nibdew bil-festa tal-Milied fil-25 ta’ Diċembru.  Fi 

żmien il-Milied aħna nifirħu u nagħtu glorja lil Alla li bagħat fostna 

lil  Ġesu'  biex isir  bniedem bħalna.   F’dan iż-żmien fil-knisja,  fit-

toroq u fi djarna jkollna ħafna kant sabiħ, dwal b’ħafna kulur u ħafna 

ferħ.   Il-kulur  li  jintuża  f’dan  iż-żmien  huwa  l-abjad  għax  huwa 

kulur ta’ ferħ u paċi bħalma ġabilna Ġesu' permezz tat-twelid tiegħu.

●Żmien ir-Randan:  huwa żmien ta’ preparazzjoni għall-akbar festa 

fis-sena  Liturġika  -  l-Għid  il-Kbir.   F’dan  iż-żmien  aħna  bħal 

immutu ma’ Ġesu' u fl-Għid nerġgħu inqumu għal ħajja aktar sabiħa 

bħala wlied Alla li ġejna salvati permezz tal-mewt ta’ Sidna Ġesu' 

Kristu.  Żmien ir-Randan huwa erbgħin jum twil.  Jibda mill-Erbgħa 

ta’ l-iRmied (Ras ir-Randan) u jibqa’ sejjer sal-quddiesa ta’ Ħamis 

ix-Xirka li ssir fil-għaxija.  Il-kulur li jintuża mill-knisja għal żmien 

ir-Randan huwa l-vjola li juri penitenza u sagrifiċċju.



●Żmien il-Għid:  Wara r-Randan ikollna l-festi ta’ Ħamis ix-Xirka u 

Ġimgħa l-Kbira li jwasslu għall-festa kbira ta’ l-Għid il-Kbir.  Żmien 

il-Għid jibda f’dan il-Ħadd u jibqa’ sejjer sal-Pentekoste (Għid il-

Ħamsin).  Żmien il-Għid huwa żmien ta’ ferħ kbir għax bil-qawmien 

tiegħu mill-mewt, Kristu kiseb għalina ħajja ġdida.  Matul dan iż-

żmien niċċelebraw u niftakru f’dak kollu li  għamel Ġesu'  għalina 

wara  l-qawmien  tiegħu.   Nagħmlu  l-festa  tat-tlugħ  fis-sema  ta’ 

Kristu (Lapsi) u fl-aħħar ta’ dan iż-żmien niċċelebraw it-twelid tal-

Knisja  meta  Ġesu'  bagħat  l-iSpirtu  s-Santu  fuq  l-Appostli 

f’Pentekoste.  Il-Knisja tuża l-kulur abjad matul dan iż-żmien għax 

huwa  żmien  ta’  ferħ  liema  bħalu.   Fil-Pentekoste  nużaw il-kulur 

aħmar li juri l-imħabba kbira li għandu Alla lejna.

●Żmien ta’ matul is-sena:  Dan huwa l-ħames u l-aħħar żmien ta’ 

matul is-sena Liturġika.  Il-biċċa l-kbira ta’ dan iż-żmien, ikun bejn 

il-festa tal-Pentekoste (għall-bidu ta’ Ġunju)  u jibqa’ sejjer sa ħadd 

qabel l-ewwel ħadd ta’ l-Avvent meta tibda sena Liturġika ġdida lejn 

l-aħħar ta’ Novembru.  F’dan iż-żmien aħna niftakru u nitolbu fuq 

dak kollu li għallem u għamel Ġesu' biex iressaqna lejn Alla.  Nhar 

ta’ Ħadd f’dan iż-żmien jinqraw ħafna siltiet meħudin mill-mirakli u 

mill-parabboli ta’ Ġesu'.  Il-kulur li nużaw matul dan iż-żmien huwa 

l-aħdar li  jfakkarna fil-ħolqien li ħalaq Alla u għall-Knisja dan il-

kulur ifisser il-ħajja.

 Il-kuluri li jintużaw matul is-sena huma dawn:

Vjola Fl-Avvent, fir-Randan u fil-funerali
Abjad Fil-Milied, fl-Għid, fil-festi kbar u fil-festi tal-Madonna
Aħdar Fi żmien ta’ matul is-sena
Aħmar Fil-festi  tal-martri,  Pentekoste,  Ħadd il-Palm, Ħamis ix-Xirka, 

Ġimgħa l-Kbira

      *   Xi festi ewlenin tas-Sena Liturġika huma:



Żmien tal-Knisja Żmien tas-Sena Festa

Żmien l-Avvent 8 ta’ Diċembru Kunċizzjoni

Żmien il-Milied

25 ta’ Diċembru Il-Milied
26 ta’ Diċembru San Stiefnu
27 ta’ Diċembru San Ġwann Appostlu
28 ta’ Diċembru Festa ta’ l-Innoċenti
29 ta’ Diċembru Sagra Familja
1 ta’ Jannar Marija Omm Alla
L-ewwel Ħadd tas-sena l-Epifanija

Matul is-Sena 10 ta’ Frar Nawfraġju ta’ San Pawl

Żmien ir-Randan

19 ta’ Marzu San Ġużepp
Marzu Ras ir-Randan
April/Mejju Id-Duluri
April/Mejju Ħadd il-Palm
April/Mejju Ħamis ix-Xirka
April/Mejju Ġimgħa l-Kbira

Żmien il-Għid

April/Mejju Għid il-Kbir
Bidu ta’ Ġunju Lapsi
Bidu ta’ Ġunju Pentekoste

Żmien  ta’  Matul 

is-sena

15 ta’ Awwissu Santa Marija
8 ta’ Settembru Twelid tal-Madonna
1 ta’ Novembru Qaddisin Kollha
2 ta’ Novembru Jum il-Mejtin
l-aħħar Ħadd ta’ Novembru Kristu Re

 Ftakar li l-Għid il-Kbir hija l-akbar festa tas-Sena Liturġika filwaqt li Kristu 

Re hija l-aħħar festa tas-Sena Liturġika.


