
IL-MADONNA U AĦNA 

Fi ħruġ is-seklu tnax xi rħieb marru jgħixu fuq l-għolja tal-Karmelu ħdejn l-għajn ta’ 

Elija u hemm bnew oratorju għall-qima ta’ Omm Alla. Lilha huma għażlu bħala 

Titular u Patruna tagħhom u żammewha bħala Omm u xempju tal-ħajja 

kontemplattiva li għażlu li jgħixu. Dawn bdew jissejħu “l-Aħwa tal-Imqaddsa 

Marija tal-Għolja tal-Karmelu”. Bħala sinjal ta’ ħajr għall-benefiċċji bla għadd 

mogħtija mill-Imqaddsa Omm Alla lill-familja tagħha Karmelitana, bdiet tiġi 

ċċelebrata  festa f’ġieħha, illum issir fis-16 ta’ Lulju. 

Il-bint ċkejkna tal-Ordni Karmelitan Tereżjan – Santa Tereża tal-Bambin Ġesù – 

ċkejkna fl-età, imma Duttur tal-Knisja, tgħidilna li l-Madonna hi aktar Omm milli 

Reġina u, verament, hekk isib kull min jersaq lejha bil-fiduċja u l-imħabba. Il-

Madonna, wieqfa taħt is-salib, aċċettatna bħala wliedha meta Sidna Ġesù Kristu 

taha lil San Ġwann bħala binha bil-kliem:  “Mara, ara ibnek”. X’bidla enormi kienet 

din minn binha veru Bin Alla għalina midinbin. Imma hi aċċettatna għall-imħabba 

ta’ Ġesù u verament ħabbitna u aħna wliedha fl-Ordni tagħha għandna nkunu 

wisq aktar grati lejha, meta lilna tatna l-libsa tagħha bħala sinjal tal-atmosfera 

spiritwali li aħna fid-dmir li ngħixu. Il-labtu li tatna hu mezz qawwi li jfakkarna li 

nistgħu naslu sal-quċċata tal-qdusija. Il-Madonna tridna nsiru qaddisin, u għalhekk 

l-Iskapular Imqaddes għandu jfakkarna dak li hi Hi u dak li jrid minna Alla. Aħna li 

nilbsu l-labtu għandna dejjem inħarsu lejn il-Madonna, naħsbu fuqha, nimitawha 

fl-umiltà, fis-safa, fil-faqar, fl-ubbidjenza tagħha, fl-imħabba ta’ Alla u tal-proxxmu, 

kif ukoll fil-virtujiet l-oħra kollha tagħha. F’kelma waħda, inġibu ruħna ta’ vera 

wlied. B’hekk nistgħu nibqgħu żguri mill-protezzjoni tagħha. 

Fit-23 ta’ Lulju nagħmlu t-Tifkira tal-Imqaddsa Verġni Marija Omm tal-Grazzja 

Divina. Flimkien ma’ San Ċirillu ta’ Lixandra ngħidu: “Jista’ xi bniedem jgħanni t-

tifħir li jixraq lid-dinjità ta’ Marija, li hija ‘l fuq minn kull tifħir? Hija Omm u Verġni 

fl-istess ħin, ħaġa tassew tal-għaġeb!” 

Fil-15 ta’ Awwissu mbagħad niċċelebraw b’Solennità l-aktar kbira l-Verġni 

Mqaddsa Marija Mtellgħa fis-Sema, festa tassew għażiża għalina l-Maltin. Il-

Konċilju Vatikan II f’Lumen Gentium jgħidilna: “Kif fis-sema Omm Ġesù, ġa fil-

glorja bir-ruħ u l-ġisem, hi xbieha u bidu ta’ dak li l-Knisja għad tkun fiż-żmien li 



jrid jiġi, hekk hawn fuq l-art, sa ma jseħħ Jum il-Mulej, Omm Alla hi sinjal jiddi ta’ 

tama żgura u ta’ faraġ għall-Poplu ta’ Alla fil-mixi tiegħu lejn is-Sema” (n. 68). 

Fl-aħħar nett, fit-22 ta’ Awwissu nqimu lil Marija Reġina tal-Univers. Kemm 

jixirqilha dan it-titlu! Fil-Magnificat Marija stqarret: “għax ħwejjeġ kbar għamel 

miegħi s-Setgħani; u qaddis hu ismu”. L-ebda kreatura ma kienet maħbuba minn 

Alla daqs Marija, iżda fl-istess waqt, ħadd ma ħabb ‘l Alla daqsha li minnha twieled 

Ġesù, ir-Re u l-Iben tagħha. Ġesù mhux biss fdiena, iżda tana wkoll ‘l Ommu 

b’ommna. Għalhekk, filwaqt li nqimuha bħala Reġina, ma ninsew qatt dak li 

qaltilna Santa Tereża tal-Bambin Ġesù li l-Madonna hi aktar Omm milli Reġina. 

Kif nistgħu nimitaw lir-Reġina tas-Sema? 

Fil-Madonna naraw privileġġi singulari li Alla żejjinha bihom kif ukoll il-ħajja 

tagħha ta’ kuljum. Il-privileġġi, bħalma huma l-Immakulata Kunċizzjoni, il-

Maternità Divina u t-Tlugħ fis-Sema, huma doni li nistgħu nammirawhom. Il-ħajja 

tagħha ta’ kuljum hi aktar viċin lejna – ħajja ta’ mara Ebrajka f’familja modesta. 

Madankollu l-oġġett tal-imitazzjoni tagħha huma d-dispożizzjonijiet ta’ ruħha. 

Illuminata mill-fidi hi kienet tagħmel kollox bl-akbar perfezzjoni u toffri kollox ‘l 

Alla. Mela aħna għandna nagħmlu kollox mill-aħjar li nistgħu u kollox għal Alla u 

b’hekk niksbu l-għan tagħna bħala membri tal-Ordni tagħha. Kull azzjoni tagħna, 

tkun xi tkun, takkwista mertu jekk tkun magħmula bl-imħabba u bil-qalb. 

Biex ninżlu aktar fis-sod naraw tliet dispożizzjonijiet tal-Madonna li għandhom 

ikunu imitati minna. 

l-ewwel naraw is-sottomissjoni lejn Alla: għat-tħabbira tal-anġlu l-Madonna 

rrispondiet b’ġenerożità: “Hawn hi l-qaddejja tal-Mulej, ħa jsir minni skont 

kelmtek.” B’din ir-risposta poġġiet ruħha għalkollox f’idejn Alla, offriet ruħha biex 

tagħmel il-volontà ta’ Alla. Il-Madonna żammet kelmitha dejjem, meta kellha tmur 

Betlehem għaċ-ċensiment, meta ma sabitx fejn tistkenn, meta welldet lil Ġesù fil-

grotta, meta kellha taħrab lejn l-Eġittu, meta Ġesù baqa’ fit-tempju, meta 

f’Nazaret għexet ħajja ta’ faqar, meta f’riġlejn is-Salib ħasset f’ruħha t-tbatijiet 

kollha ta’ Binha Divin. Li tgħid iva dejjem ‘l Alla hu s-sigriet anki tal-qdusija tagħna. 

Dak li għallimna Sidna Ġesù Kristu fil-Pater Noster għandna ngħixuh kif għamlet il-



Madonna. Ngħid iva ‘l Alla meta nkunu fil-bnazzi kif ukoll fil-maltemp, fis-saħħa u 

fil-mard, meta fil-familja jkollna l-ferħ kif ukoll meta nitilfu lil xi ħadd għażiż. Fil-

ferħ u fil-kuntrarju ngħidu dejjem iva ‘l Alla, għax Alla huwa twajjeb u ħanin u 

jfittex dejjem il-ġid spiritwali tagħna. 

It-tieni huwa l-għaqda m’Alla: Ħadd ma kien magħqud ma’ Ġesù daqs Marija. Mat-

tħabbira tal-anġlu l-Madonna għexet bl-akbar intimità possibbli ma’ Ġesù u għal 

tletin sena sħaħ għexet f’dar waħda taqsam miegħu l-għajxien tagħha ta’ kuljum. 

Imbagħad waqt il-ħajja pubblika tiegħu hi dejjem baqgħet magħquda miegħu fil-

ħsieb u fl-imħabba. L-għaqda m’Alla hi r-ruħ tal-ħajja tagħna. Alla jinsab dejjem 

preżenti fina permezz tal-grazzja. Għalhekk għandna ngħixuha din il-ħajja 

f’adorazzjoni kontinwa. Fid-dar, fit-triq, fuq ix-xogħol, filwaqt li nkunu qed 

nistrieħu, aħna qatt ma nkunu weħidna. Alla huwa l-mistieden tagħna kull waqt u 

f’kull ħin. L-għarfien ta’ din ir-realtà meraviljuża timliena bil-ferħ u l-kuraġġ u 

tibdlilna x-xogħol tagħna f’att ta’ mħabba għaliex kulma nagħmlu nagħmluh f’Alla 

u għal Alla u għalhekk isir talba u għajn ta’ mertu. It-talb vokali u mentali li 

nagħmlu huma mezz li jressaqna għall-għaqda m’Alla mhux għal mument jew għal 

ġurnata, imma l-ħin kollu. 

It-tielet ir-rifless ta’ Alla: Il-missjoni tal-Madonna kienet li tagħti lil Ġesù lill-

bnedmin. Wara l-Annunzjazzjoni malajr ħadet lil Ġesù għand Eliżabetta u din 

kienet l-ewwel azzjoni appostolika tal-Madonna. Kienet il-Madonna li ppreżentat 

lil Ġesù lir-rgħajja u s-Slaten Maġi u wriet id-Divinità ta’ Binha meta ġegħlitu 

jagħmel l-ewwel miraklu f’Kana. Kienet preżenti fiċ-Ċenaklu meta niżel l-Ispirtu s-

Santu fuq l-appostli li ta qawwa lill-Knisja biex tippriedka l-aħbar it-tajba lid-dinja. 

Kull waħda minna għandha tkun ostensorju ta’ Ġesù. F’kull post u f’kull ħin 

għandna nġibu lil Ġesù. Bil-kondotta eżemplari u virtuża, bil-kelma u bil-parir, bl-

istqarrija aperta tal-fidi tagħna, fuq kollox bl-imħabba u s-sagrifiċċju, għandna 

naħdmu biex inxerrdu s-saltna ta’ Kristu fid-dinja għat-tiġdid tal-ħajja spiritwali fiċ-

ċiviltà moderna. M’hemmx vera qdusija fejn ma hemmx sens ta’ appostolat, li 

tgħin skont il-kapaċità li Alla tak biex ixxerred is-saltna t’Alla fil-familja u fuq ix-

xogħol. 



L-imitazzjoni ta’ Marija b’dan il-mod hu possibbli għalina lkoll u mhux biss hu 

neċessarju, imma għandu jkun l-għan ta’ ħajjitna. Hu neċessarju għaliex il-

Madonna għandha tokkupa l-ewwel post wara Binha fil-moħħ u l-qalb tagħna lkoll 

uliedha u ma tkun minsija qatt, la binhar u lanqas billejl, la waqt ix-xogħol u lanqas 

fil-hin tal-mistrieħ. L-imitazzjoni spiritwali u l-għaqda fil-ħsieb f’ħajjitna mal-

Madonna tagħmilna dejjem aktar puri, aktar żguri, aktar sereni, aktar qawwija fil-

mixja tagħna lejn Alla. 

 


