
 

 

Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta l-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt 
1 ta’ Diċembru 2 ta’ Diċembru 3 ta’ Diċembru 4 ta’ Diċembru 5 ta’ Diċembru 6 ta’ Diċembru 7 ta’ Diċembru 

L-ewwl Ħadd     

tal-Avvent 

Illum nagħmel ħilti li 

mmur għall-quddies u 

nipparteċipa bil-qalb. 

 

Illum nipprova 

nagħmel ix-xogħol  

tal-iskola mill-aħjar li 

nista’ 

u bil-

qalb.  

Illum nagħmel ħilti li 

naċċetta l-iżball tiegħi, 

u nitlob skuża; 

noqgħod attent/a  li ma 

nwaħħalx l-iżball 

tiegħi fuq ħaddieħor. 

Illum nipprova  

nnaqqas siegħa minn 

fuq il-play station jew 

t-tablet, jew TV, u 

minflok  naqra xi ktieb 

tajjeb.   

Illum nipprova nobdi 

u nuri rispett sinċier 

lill-ġenituri, lill-

għalliema u lil dawk li 

huma responsabbli 

minni. 

Illum il-festa ta’ San 

Nikola, nipprova nkun 

xi ftit aktar ġeneruż/a 

ma’  xi ħadd li naf li 

għandu bżonn, 

speċjalment billi 

ngħaddilhu/a 

kumment pożittiv.  

Illum ngħid talba lil 

Ommna Marija, u 

nitlobha tiftakar fit-tfal 

kollha tad-dinja, 

speċjalment dawk li 

jħossuhom waħedhom.  

8 ta’ Diċembru 9 ta’ Diċembru 10 ta’ Diċembru 11 ta’ Diċembru 12 ta’ Diċembru 13 ta’ Diċembru 14 ta’ Diċembru 

It-Tieni Ħadd  

tal-Avvent. 

Illum inħalli ftit ħin 

matul il-ġurnata  

nieħu ħsieb l-ambjent.  

Illum nipprova 

nnaqqas mit-tgergir,   

u noqgħod attent/a kif 

nitkellem fuq l-oħrajn.  

Illum nipprova nsib xi 

ħaġa tajba fil-karattru 

ta’  sħabi, niftakar fiha 

ta’ spiss, speċjalment 

meta jkolli aptit 

ngerger fuq xi ħadd 

Illum nipprova ma 

nweġġax lill-oħrajn bi 

lsieni, b’dak li nikteb 

jew billi nagħmel xi 

ġesti b’wiċċi u 

għajnejja.  

Illum nipprova ngħid 

il-verità dejjem, 

kullimkien u ma’ 

kulħadd.   

 Illum nipprova 

nikkomunika ma’ dik 

il-persuna li jiena  ma 

tantx għandi grazzja 

magħha/miegħu. 

. 

Illum nitlob lill-

Ommna Marija, sabiex 

napprezza  aktar dak 

kollu li qed jagħmlu 

miegħi ħafna adulti  li 

jixtiquli l-ġid, hekk ma 

nkunx persuna li nieħu 

kollox forgranted.  

15 ta’ Diċembru 16 ta’ Diċembru 17 ta’ Diċembru 18 ta’ Diċembru 19  ta’ Diċembru 20 ta’ Diċembru 21 ta’ Diċembru 

It-Tielet Ħadd 

 tal-Avvent 

Illum, nipprova nġib 

il-ferħ kull fejn inkun 

bi kliemi u bl-attitudni 

tiegħi.  

Illum nipprova 

nagħmel għażliet 

tajbin, speċjalment 

jekk inkun nixtieq 

nagħmel ħaġa u 

suppost li nagħmel xi 

ħaġa oħra. 

llum nipprova ngħin 

lil xi ħadd mingħajr 

ma noqgħod niftaħar 

b’dak li nagħmel. 

 

Ilum nagħmel ħilti li 

nkun edukat  ma’  

kulħadd, speċjalment 

ma’ dawk li 

f’għajnejja huma 

differenti minni.  

Illum nipprova 

napprezza l-ħidma ta’ 

dawk kollha li qed 

jagħmlulna ħajjitna 

aħjar bil-ħidma 

tagħhom.  

Illum nipprova ngħin  

fl-affarijiet tad-dar. 
Illum nipprova nkun 

sinċier ma’ dawk li 

niltaqa’ magħhom. 

22 ta’ Diċembru 23 ta’ Diċembru 24 ta’ Diċembru 

25 ta’ Diċembru,  

 

Il-Milied it-

Tajjeb. 

Agħmel xi ħaġa 

tajba sabiex 

tferraħ lil xi ħadd. 

 

Ir-Raba’ Ħadd 

 tal-Avvent 

Illum  nipprova li ta’ 

spiss ngħid grazzi lil 

Alla ta’ kollox.   

Illum nipprova 

nipprepara qalbi 

sabiex nilqa’  lil Ġesù, 

billi noffrilu dawk l-

affarijiet it-tajba li 

għamilt matul dan l-

Avvent. 

Ifraħ bit-twelid ta’ 

Ġesù Bambin. Ħu 

gost, ifraħ bir-rigali 

kollha, u rringrazzja 

minn qalbek lil 

kulħadd. 
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