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KREATTIVITÀ 
ĦAMES ĦADD TAR-RANDAN 

 
DWAR DIN IL-LAQGĦA 
Din il-laqgħa hija bbażata fuq attività li fiha ż-żgħażagħ huma mistiedna 
biex iqattgħu ftit ħin flimkien u joħolqu xi ħaġa. Hija bbażata fuq il-
premessa li ż-żgħażagħ, b’mod speċjali, għandhom il-kreattività u l-
kapaċità biex iġibu bidla pożittiva fid-dinja ta’ madwarhom.  
 
GĦANIJIET 

● Li ż-żgħażagħ jingħataw spazju biex jaħsbu dwar soluzzjonijiet 
għall-problemi li jaraw fid-dinja ta’ madwarhom.  

● Li ż-żgħażagħ jingħataw il-ħin biex joħolqu xi ħaġa tanġibbli. 
 
RIŻORSI MEĦTIEĠA 

● Kull ħaġa u dak kollu li jista' jintuża għal craft: karta, kaxxi, żebgħa, 
spag, tafal, rivisti antiki, wrapping paper użat, ċraret, kolla... kull 
ħaġa li tista' tintuża.  

● Huwa mħeġġeġ ħafna li jintuża materjal użat.  
 
SKRITTURA 

● Isaija 43:16-21 
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Għeluq u Talba  

 
 
 
 
 
 
  



Merħba u Talba (5 min) 
 

Attività (60 min) 
 

● Aqsam liż-żgħażagħ fi gruppi żgħar ta’ bejn 3 u 5. 
● Staqsi lil kull grupp biex jidentifika xi ħaġa li jikkunsidra problema 

fid-dinja tal-lum. 
● Stedinhom jaħsbu mod kif jistgħu itejbu din is-sitwazzjoni u 

jippreżentaw is-soluzzjoni tagħhom permezz ta’ xi ħaġa li joħolqu 
bir-riżorsi disponibbli. 

● Ħalli ż-żgħażagħ jieħdu pjaċir u jkollhom il-ħin biex joħolqu xi ħaġa 
tanġibbli.  

 
Hemm it-tendenza li ż-żgħażagħ jkollhom inqas opportunitajiet biex 
jagħmlu xi ħaġa prattika, allura ħallihom igawdu “l-ħela ta’ ħin” biex 
joħolqu xi ħaġa, anke jekk tkun astratta. 
 
Dan jagħtihom l-opportunità li: 

● Jirriflettu fuq id-dinja ta’ madwarhom, 
● Jiddiskutu ma’ sħabhom biex jaħsbu f'soluzzjoni kreattiva, 
● Jaħdmu flimkien f'timijiet, 
● Jipprattikaw ir-rażan bir-riżorsi li għandhom bżonn jaqsmu 

bejniethom, 
● Joħolqu xi ħaġa tanġibbli, u jkunu hands-on. 

 
Wara li jkun għadda l-ħin allokat, stieden lil kull grupp biex jaqsam dak li 
jkun ħoloq u jispjega l-ħsieb warajha. Ara li jkun hemm biżżejjed ħin għal 
kull grupp biex jitkellem.  
 
 

 
Talb tal-Għeluq (2 minuti) 
 
Waqt it-talb tal-għeluq, aqraw silta qasira mill-Ewwel Qari tal-Ħadd. 
 
Isaija 43:18-21 
“La tiftakrux iżjed fi ġrajjiet l-imgħoddi; la taħsbux fuq dak li ġara qabel. 
Arawni, sejjer nagħmel ħaġa ġdida: feġġet issa; għadkom ma ttendejtux? 
Se niftaħ triq fix-xagħri, xmajjar fid-deżert. 
Ifaħħruni l-bhejjem selvaġġi, ix-xakalli u wlied in-ngħam, għax noħroġ l-
ilma fix-xagħri, xmajjar fid-deżert, biex nisqi l-poplu tiegħi, il-maħtur 
tiegħi, il-poplu li sawwart għalija, biex ixandar it-tifħir tiegħi.” 
 
Stieden liż-żgħażagħ biex joffru l-intenzjonijiet tagħhom stess, ibbażati 
fuq dak li għadhom kif qalu u kkrejaw.  



Mid-Dinja Tagħna 
 
F’Mejju tal-2021, ġie rrappurtat li 1,500 persuna bla dar, li 400 minnhom 
huma tfal, applikaw għal refuġju fix-xelters tal-YMCA tul is-sentejn ta’ 
qabel. Minħabba li l-persuni bla dar ħafna drabi jkunu moħbija jew 
inviżibbli, naħsbu li f‘pajjiżna din il-problema soċjali ma teżistix. 
Sfortunatament, din l-istatistika xokkanti turi li, ta’ kuljum, ħafna individwi 
u familji qed jaffaċċjaw din ir-realtà, ħafna drabi fis-skiet. 
 
 
Riflessjoni mir-Riżorsi għar-Randan #YAHADMT 
 

Kif naqraw fil-Ktieb tal-Proverbji: “Jekk ma jkunx hemm min iwissi, 
il-poplu jsir bla rażan” (Prov 29, 18). Dan in-nuqqas ta’ viżjoni huwa wkoll 
nuqqas ta’ immaġinazzjoni, nuqqas li nimmaġinaw futur differenti mill-
preżent li ngħixu fih, nuqqas li noħolmu li soċjetà u dinja oħra huma 
possibbli. Fl-aħħar mill-aħħar, dan in-nuqqas ta’ viżjoni li hawn mixrud 
madwarna jirrifletti nuqqas ta’ tama.  

 
F’dan il-kuntest, is-soċjetà tagħna għandha l-bżonn urġenti li 

tisma’ u tinġabar madwar viżjoni profetika u kredibbli għalina u għal 
uliedna. Il-viżjoni proposta mill-Knisja u speċifikament mill-Papa 
Franġisku f’Laudato Si u Fratelli Tutti titkellem dwar soċjetà mibnija fuq il-
ġustizzja, il-verità u s-solidarjetà. Bosta huma dawk li joġġezzjonaw għal 
din il-viżjoni, mhux bi prinċipju, iżda billi jargumentaw li din hija biċċa 
xogħol impossibbli u mingħajr tama. Huwa dmirna, bħala Nsara u ċittadini 
ta’ rieda tajba, li nagħtu indikazzjonijiet ta’ tama.  

 
Jista’ jkun li qegħdin fil-preżenza ta’ xi ħaġa ġdida li qed titwieled 

li, sfortunatament, ma nistgħux narawha fl-alternattivi tal-preżent. Il-

profeta Iżaija fl-ewwel qari tal-lum, jitkellem fuq Alla li jagħmel xi ħaġa 
totalment ġdida u jagħmel triq f’dak li għall-ewwel jidher li huwa deżert u 
xagħri. Bl-istess mod, il-Knisja nfisha għandha tkun indikazzjoni ewlenija 
ta’ tama, alternattiva ħajja, li tinfiltra u tisfida l-isfera soċjali b’viżjoni aktar 
radikali għall-ħolma t’Alla għall-umanità: Fil-prijorità li nagħtu lil dawk li 
m’għandhomx valur ekonomiku, bil-mod li bih nistinkaw għall-ġustizzja 
saħansitra meta kollox jidher mitluf, bil-mod li bih inkomplu niddjalogaw 
b’fidi tajba meta madwarna jkunu qed jinbnew is-swar tal-preġudizzju.  
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