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Jum il-Ħadd
Ħellow tfal,
Tinsabu tajbin? Nispera. Naħseb hawn
minnkom li f’dan ix-xahar għandkom l-eżamijiet talaħħar tas-sena. Importanti li tibdew tistudjaw kmieni u
ma tħallux kollox għall-aħħar ġimgħa. Inkella faċli li
taqtgħu qalbkom. Barra minn hekk jekk forsi tkunu ma
tifilħux żgur li mhux ser ikollkom aptit toqogħdu
tistudjaw.
Pero tfal, ftakru wkoll li huwa ħafna
importanti li ssibu ħin għall-mistrieħ. Tistgħu tħallu lġurnata tal-Ħadd libera u tagħmlu dawk l-affarijiet li ma
jkollkomx ċans tagħmlu matul il-ġimgħa.
Tfal, għalina l-insara l-jum tal-Ħadd huwa l-ewwel u
qabel kollox jum ta’ ferħ għax f’dan il-jum niftakru fil-qawmien mill-mewt ta’ Ġesu’
Kristu. Dan is-seba’ jum għandu wkoll ikun jum ta’ mistrieħ għal moħħna, għal
ġisimna u għal ruħna. Dan għaliex anke Alla waqaf jistrieħ f’dan il-jum meta kien qed
jagħmel id-dinja! Hu wkoll il-jum ta’ meta l-Ispirtu s-Santu niżel fuq l-Appostli u ta lħajja lill-Knisja li ġie jwaqqaf Ġesu’. F’din il-ġurnata tajjeb li niċċarġjaw il-batteriji
biex b’hekk inkunu nistgħu naħdmu sew. Inkella faċli nimirdu u dak kollu li nkunu
qed nistudjaw ninsewh jew ma jibda jidħol xejn f’moħħna.
Tfal, tinsewx ukoll biex f’dan il-jum tal-Ħadd tmorru tisimgħu l-quddiesa. Din
għandha tkun il-qofol ta’ dan il-jum. Il-quddiesa hi festa u hu proprju li meta
mmorru l-Knisja nkunu qed nilqgħu l-istedina li jkun għamlilna Ġesu’. B’hekk nhar
ta’ Ħadd nibdew nieħdu sehem f’din il-festa ma’ Ġesu’ u ma’ ħutna l-insara l-oħra.
Inkunu wkoll qegħdin nobdu t-tielet kmandament li jgħidilna, ‘Ħares il-Ħdud u l-Festi
kmandati.’
Tfal, tkun ħaġa sabiħa wkoll li f’jum il-Ħadd ma taħsbux biss fikom infuskom. Forsi
tafu b’xi nies li m’għandhomx familja u li jqattgħu dan il-jum waħedhom bħall-bqija
tal-ġimgħa. Tkun ħaġa sabiħa ħafna li tgħaddi ftit mill-ħin prezzjuż tagħkom ma’
dawn in-nies.
Nispera li ħadtu gost taqraw dan l-artiklu u mil-lum ’il quddiem tibdew tħarsu lejn iljum tal-Ħadd b’mod differenti milli kontu qabel. Nawgura lit-tfal kollha li ser
jagħmlu l-eżamijiet kull suċċess u l-festa t-tajba wkoll!!
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