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KOMPETIZZJONI GĦAT-TFAL  

ta’ bejn 8 u 12 ‘il sena 
 
 
 



 
TFAL, Il-Karmelitani qegħdin ifakkru it-800 sena minn meta 
Sant’Anġlu Karmelitan għax ħabb lill-Ġesù fuq kollox u fuq kulħadd, 
qal il-verità, u ċanfar lil min ma kienx qed jgħix ħajja tajba, ġie 
maqtul f’Licata ġewwa Sqallija. In-nies tal-post bl-eżempju tiegħu 
ta’ ħajtu u l-martirju tiegħu biddlu ħajjithom u fittxew li Ġesù jkun 
maħbub iktar. Lil Sant’Anġlu żammewh b’qaddis kbir u l-istorja 
tiegħu ġriet mad-dinja kollha. Kmieni ħafna waslet Malta, fejn insibu 
diġà kappella mħaffra fil-blat (1274) li ġġib ismu fil-Forti li ħa ismu u 
li għadu msemmi għalih sa llum, għalkemm taħt il-ħakma tal-Ingliżi 
biddlu lil Sant’Anġlu Karmelitan, mal-Arkanġlu San Mikiel. F’Malta 
kellna u għad għandna postijiet marbutin miegħu u devozzjoni lejh. 
In-nies jitolbuh kontra l-epidemija tal-pesta u llum biex iħarisna mill-
pandemija tal-COVID-19. 
 
Biex tieħu sehem fil-kompetizzjoni imxi ma’ dawn il-punti u bihom 
għamel online project bl-għajnuna tal-ġenituri jew dawk li jieħdu 
ħsiebek: 
 

1. Fittex l-istorja ta’ Sant’Anġlu, Karmelitan martri (onlajn) u 
iktibha fi kliemek fil-qosor, f’paragrafu qasir jew 10 sentenzi. 

2. Sib mill-website tas-Santwarju ta’ Sant’Anġlu f’Licata (Sqallija) 
ritratti tal-Knisja, tal-istatwa u tal-Urna (kaxxa tal-fidda bil-
fdalijiet) ta’ Sant’Anġlu. Sib ritratt ukoll tal-“Bambini votati għal 
Santo”. Issejvjahom u tihom isem. 

3. Sib fuq google dawn il-postijiet f’Malta marbutin ma’ 
Sant’Anġlu, niżżel ritratt ta’ kull post. Issejvjahom u tihom isem: 
Forti Sant’Anġlu u l-Kappella tan-Natività fil-Forti Sant’Anġlu; 
Kappella ta’ Bir Miftuħ (Sant’Anġlu jinsab impinġi fuq il-ħajt 
mal-qaddisin); Kappella ta’ Sant’Anġlu ta’ Ħal Far; Kappella 
ta’ Sant’Anġlu fiż-Żejtun; Knisja ta’ Santu Rokku, Valletta (Sant 
Anġlu jinsab fil-kwadru ma’ Santu Rokku); Palazzo Falson 
Mdina (il-Kappella tal-Palazz iddedikata lil Sant’Anġlu) 

4. Ipprintja id-disinn ta’ fuq din il-karta u agħti l-kulur lill-istampa 
ta’ Sant’Anġlu, Karmelitan martri li qiegħed flimkien ma’ 
Sant’Antnin u San Onofriju. Dan id-disinn ta’ Kimberley 
Azzoppardi turi l-pittura ta’ Sant’Anġlu li nqerdet bil-gwerra u 
li kienet fuq l-altar ta’ Sant’Anġlu fil-Kappella tan-Natività tal-
Forti Sant’Anġlu fil-Birgu. Tista’ wkoll flok tipprintjaha tikkupjaha 
u tpinġiha (free hand drawing). 



B’dak kollu li ssib għamel online project, issejvjah u ibgħatulna SAL-
5 TA’ MEJJU b’email fuq info@carmelitepriory.org  semmih 
KOMPETIZZJONI SANT’ANĠLU. 
 
Mal-email, bil-permess tal-ġenituri jew ta’ min jieħu ħsiebek ibgħat: 
Ismek u Kunjomok u kemm għandek żmien. 
 
F’din il-kompetizzjoni se jintgħażlu tliet rebbieħa li jingħataw premju 
marbut ma’ Sant’Anġlu. 
 

Il-Karmelitani fl-Imdina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: ID-DETTALJI U L-INFORMAZZJONI MIĠBURA TINTUŻA BISS GĦALL-
FINI TA’ DIN IL-KOMPETIZZJONI BISS. KIF TGĦADDI L-KOMPETIZZJONI 
MA’ NŻOMMU L-EBDA INFORMAZZJONI U DETTALJI TAT-TFAL U L-
ĠENITURI TAGĦHOM JEW TA’ DAWK LI JIEĦDU ĦSIEBHOM. 
 
AĦNA NIEĦDU ĦSIEB IL-PRIVATEZZA TA’ KULL MIN JIEĦU SEHEM F’DIN 
IL-KOMPETIZZJONI SKONT IL-LIĠI TAL-GDPR. 


