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Il-Verġni Mqaddsa fil-Misteru ta’ Kristu 
52. Alla, tal-akbar tjubija u tal-ogħla għerf, 

ried illi jtemm il-fidwa tad-dinja, u għalhekk, 
“meta waslet il-milja taż -ż minijiet, bagħat lil 
ibnu, imwieled minn mara… biex ikollna l-
adożżjoni ta’ wlied” (Galatin 4.4-5). Għalina l-
bnedmin u għal-fidwa tagħna, niż el mis-
smewwiet u ħa l-g isem bis-setgħa tal-Ispirtu s-
Santu minn Marija verg ni”. Dan il-misteru ta’ 
salvażżjoni kien irrevelat lilna u jitkompla fil-
Knisja, li l-Mulej għamilha G ismu, u li fiha l-fidili 
kollha, f’għaqda ma’ Kristu, ir-Ras tagħhom, u 
f’xirka mal-Qaddisin kollha, għandhom iqimu, 
qabel kollox, lill-Glorjuż a dejjem Verg ni Marija, 
Omma Alla u Sidna G esu  Kristu. 

 
Marija u l-Knisja 

53. Infatti, il-Verg ni Marija, li mat-tħabbira 
tal-Ang lu, laqgħet f’qalbha u f’g isimha l-Verb ta’ 
Alla, u tat il-ħajja lid-dinja, hija magħrufa u 
meqjusa, bħala vera Omm ta’ Alla u tal-Feddej. 
Mifdija b’mod iż jed sublimi minħabba l-merti 
ta’ binha, u magħquda miegħu b’rabta qawwija 
li ma tinħallx. Il-Verg ni Marija kienet mogħnija 
bir-responsabbilta  u bid-dinjita  ta’ Omm l-Iben 
ta’ Alla. Għalhekk hija l-Bint l-aktar maħbuba  
tal-Missier, u s-Santwarju tal-Ispirtu s-Santu.   
Bl-għoti ta’ din il-grażżja, hekk kbira, hija tiż boq 
bil-ħafna lill-kreaturi l-oħra kollha – fis-sema u 

fl-art. Fl-istess ħin hija tinsab magħquda, min-
nisel ta’ Adam, mal-bnedmin kollha (ta’ Kristu)
… “għaliex hija kkoperat bl-imħabba tagħha 
għat-twelid fil-Knisja tal-Insara li huma membri 
tal-istess Ras”. Huwa għalhekk illi hi magħrufa 
bħala Membru għoli u singulari, u bħala x-
Xbieha u l-Mudell tagħha l-aktar perfett fil-fidi u 
l-karita . Mgħallma mill-Ispirtu  s-Santu 
b’sentimenti ta’ mħabba ta’ Bint, il-Knisja 
Kattolika tqimha bħala Omm l-aktar maħbuba. 

 
L-Intenzjoni tal-Konċilju 

54. Għalhekk, il-Konċ ilju Mqaddes, waqt li 
qiegħed jesprimi t-tagħlim dwar il-Knisja li biha 
l-Feddej Divin iħaddem is-salvażżjoni, irid 
b’mod xieraq, ifisser x’kien is-sehem tal-Verg ni 
Mqaddsa fil-misteru tal-Verb magħmul 
Bniedem u tal-G isem Mistiku, u x’inhuma d-
dmirijiet tal-bnedmin mifdija lejn Omm Alla, 
Omm Kristu u Omm il-bnedmin u, fuq kollox, 
Omm il-fidili. Iż da l-Konċ ilju, m’għandux ħsieb 
jagħti tagħlim sħiħ dwar Marija, u lanqas irid 
jaqta’ l-kwistjonijiet li l-istudji teolog iċ i għad 
ma waslux biex jitfgħu dawl sħiħ fuqhom. Bid-
dritt kollu, għalhekk, jistgħu jibqgħu jinż ammu 
dawk l-opinjonijiet li huma mgħallma bil-
liberta  kollha fl-iskejjel Kattoliċ i, dwar dik li fil-
Knisja Mqaddsa tokkupa, wara Kristu, il-post l-
aktar għoli, u fl-istess ħin, l-aktar qrib lejna. 
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