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Marija Omm Kristu
u Omm l-Insara
Mons. Mosè Debono
Marija wildet Iben wieħed li, bħalma Huwa
l-Waħdieni tal-Missier fis-sema, hekk hu l-Waħdieni
tal-Omm fuq l-art. Issa, din l-Omm Verġni, hekk
glorjuża li nisslet lill-Waħdieni tal-Missier, tħaddan
lill-istess Waħdieni tagħha fil-Membri kollha tiegħu,
u Hi tilqa’ bil-qalb li tissejjaħ Omm dawk kollha li
fihom tara lil Kristu tagħha msawwar jew qiegħed
jisssawwar.
Eva tal-imgħoddi kienet aktar omm tal-isem,
milli omm tassew, għax lil uliedha għadditilhom
il-kundanna tal-mewt, qabel ma tagħthom id-dawl.
Tassew li l-Iskrittura ssejħilha omm il-ħajjin kollha,
iżda aktar għandha tissejjaħ il-qattiela tal-ħajjin,
jew omm dawk li huma għall-mewt. Għalhekk, hi
ma setgħetx tkun sinjal fidil tat-tifsira ta’ isimha;
dan is-sinjal seħħ b’mod misterjuż f’Marija, għax
din, bħal Knisja, li Marija hi x-xbieha tagħha, hija
Omm dawk kollha li jitwieldu mill-ġdid għall-ħajja.
Infatti hija Omm dik il-ħajja li biha kulħadd jgħix,
u meta tatha lid-dinja, b’xi mod, tat-twelid ġdid li
dawk kollha li kienu se jirbħu Biha.
L-Omm Imqaddsa ta’ Kristu, għax taf li Hi Omm
l-Insara kollha, minħabba l-misteru ta’ dan it-twelid,
tieħu ħsiebhom u tħobbhom, bħala Omm l-aktar
ħanina. Qatt ma twebbes qalbha magħhom, qishom
mhumiex uliedha, Hi li darba biss nisslet filġuf,
għalkemm ġufha, qatt ma ngħalaq, għaliex baqgħet
dejjem tnissel frott it-tjieba u l-ħniena tagħha.
Jekk qaddej ta’ Kristu, bl-għemil tiegħu ta’
tjieba u ħniena, inissel bla heda wlied sakemm
Kristu jissawwar fihom, kemm aktar l-istess Omm
Kristu, tagħmel dan? San Pawl nissel ulied għalih
billi ħabrilhom il-Kelma tas-sewwa, li tathom
twelid ġdid; Marija nisslet ulied għaliha b’mod
aktar qaddis u divin, għaliex tat lid-dinja l-istess
Verb ta’ Alla. F’San Pawl, jiena nfaħħar il-ministeru
tiegħu ta’ tħabbir tal-Kelma ta’ Ala; f’Marija, jiena
nammira u nqim il-misteru tat-twelid.
U ara kemm l-Insara jagħrfu li Marija hi
Ommhom, imqanqlin minn tjieba, li l-fidi tagħmilha
qisha ħaġa naturali għalihom: lilHa jsejħulha
b’isimHa, l-ewwel u qabel kulħadd, fit-tiġrib u
l-ħtiġijiet kollha tagħhom, qishom tfal ifittxu kenn

fi ħdan ommhom. Għalhekk, jidhirli li ma nkunx
qiegħed ngħid xi ħmerija jekk naħseb li qed tingħad
għaliha l-wegħda li għamel il-Profeta: jgħammru
fik uliedek. Iżda ma rridx ninsa li dan il-kliem talProfeta, għandna nifhmuh l-ewwel, u l-aktar għallKnisja.
Aħna ġa qegħdin ingawdu l-għajnuna ta’ Omm
Alla l-Għoli, qegħdin ngħammrru taħt il-ħarsien
tagħha, għad-dell ta’ ġwenħajha, u għad nissieħbu
fil-glorja tagħha, imħaddnin magħha. Imbagħad, dan
biss ikun il-leħen ta’ tifħir u radd il-ħajr, li jinstema’:
“Ngħannu ferħana aħna lkoll li ngħammru fik,
Qaddisa, Marija, Omm Alla”

Talb mil-Liturġija tas-Sigħat
fuq it-Twelid tal-Verġni Mqaddsa
Marija tat-8 ta’ Settembru
Illum twieldet il-Verġni Mqaddsa Marija,
min-nisel ta’ David. Dawk kollha li jemmnu, raw
is-salvazzjoni biHa. Bil-ħajja glorjuża tagħha,
dawlet lid-dinja. B’qima kbira niċċelebraw itTwelid tal-Verġni Mqaddsa Marija.
Ħa jifirħu u jithennew il-ħlejjaq kollha, biex
jiċċelebraw kif jixraq dan il jum ta’ ferħ kbir. Illum
jingħaqdu flimkien fil-ferħ kulma hawn fid-dinja,
u kulma hemm ’il fuq mid-dinja. Illum inħalaq u
beda jinbena tempju xieraq għal Dak (Alla) li ħalaq
kollox. Ilum tħejjiet għamara ġdida u tassew tixraq
lil Dak (Alla) li għamel kollox.
Illum niċċelebraw b’qima kbira t-Twelid ta’
Marija, Omm Alla, li baqgħet dejjem Verġni. Bilħajja mfaħħra tagħha, iddawwal il-Knejjes kollha.
B’qalbna u ruħna nagħtu glorja lil Kristu f’din
il-festa qaddisa ta’ Marija, l-Omm kbira ta’ Alla.
Mulej, agħti lilna, qaddejja tiegħek, id-don
tal-grazzja tas-sema, u kattar is-sliem tiegħek
fuqna, miġburin għall-Festa tat-Twelid tal-Verġni
Mqaddsa Marija, li ġiebet lil Ibnek fid-dinja
bħala Bniedem, u hekk, infetħet għalina t-triq tassalvazzjoni.
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