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  Ħlewwa u Tjieba bla qies! 
 

Quddiem iċ-ċokon u l-umiltà ta’ Alla li 
jsir tarbija min jista’ jibqa’ qalbu iebsa?  

F’dawn il-jiem ikollna quddiemna 
tarbija fraġli, żgħira, mingħajr ebda 

sigurtà, fqira. Aħna u nħarsu lejha 
nsibuha bi tqila nagħrfu l-kobor tagħha 
tant issir dgħajfa. 

Hekk Alla għażel li jerġa’ jidħol fid-
dinja li ħalaq hu stess: mingħajr ma jdoqq ħafna trombi 

għaliex il-miġja tiegħu kellha l-għan, mhux li tiġbed l-
attenzjoni fuqu, imma li turina l-attenzjoni li għandu hu 
għalina. Il-fejqan li jagħtina jiġi mill-fatt li hu stess 

jissieħeb fil-kundizzjoni tagħna ta’ mard, faqar, weġgħat, 
dnub ... u b’dik il-ħarsa ta’ tenerezza jurina li Alla ma 
telaqniex waħedna, ma dawwarx ħarstu minna, ma 

jitqażżiżniex, anzi qorob lejna b’mod li qatt ma stajna 
nobsru jew nixtiequ.  

Dan il-Milied ħa nħallu l-ħarsa ta’ ħlewwa u tjieba 
tat-tarbija ta’ Betlem tinfed lil qlubna u tfejjaqhom. 

 

P.Christian Anthony Borg OFM Conv. 
Kappillan 

 

Tista’ taqra r-rivista Flimkien online: 
http://thechurchinmalta.org/en/posts/category/flimkien-magazineil-

magazin-flimkien  

http://www.parroċċaburmarrad.com/


Christmas Breakfast 
wara l-quddiesa tal-lejl tal-Milied 

 

Il-kumitat tal-Festa sa jerġa’ 

jorganizza din l-attività b’għażla kbira 
ta’ ikel biex nibdew iċ-
ċelebrazzjonijiet tal-Milied flimkien 

bħala familja parrokkjali.  
Tista’ tirriserva l-post 

tiegħek: fis-sagristija, billi 
tkellem lill-membri tal-

Kumitat jew fuq in-numri telefoniċi: 77622275 / 

99257257.  

PREZZ:  € 10 (Tfal sa 12-il sena € 5) 

 

 

Milied 1914 
 

 
 

Kien lejlet il-Milied tal-1914 meta madwar mitt elf 

suldat Ingliż, Belġjan, Franċiż u Ġermaniż tefgħu l-
ixkubetti tagħhom mal-art u ħarġu mit-trinek tagħhom. 

Kollox beda hekk kif is-suldati Ġermaniżi bdew ikantaw 
għanjiet tal-Milied. Is-suldati Alleati komplew. Kif dawn 
bdew ikantaw “Ninġabru Nsara” bl-Ingliż, il-Ġermaniżi 

komplewha magħhom bil-Latin. Min kien hemm qabiżlu 
d-dmugħ: żewġ nazzjonijiet għedewwa jkantaw l-istess 



għanja f’nofs gwerra qalila. L-għada filgħodu, ħarġu mit-
trinek tagħhom u qattgħu jum il-Milied flimkien. Qasmu 
bejniethom sigaretti, ikel, buttuni, jam u cornde beef. 
Uħud lagħbu bil-ballun. Dakinhar setgħu wkoll jidfnu lil 
sħabhom lil kien ilhom ġimgħat mejtin. Dak il-Milied tal-

1914 baqa’ magħruf bħala miraklu, mument rari ta’ paċi 
fi gwerra li ħasdet il-ħajja ta’ 15-il miljun ruħ. 

Il-Milied tal-2016 kif sa jkun għalija? Sa noħroġ mit-

trinek tal-mibegħda, tal-preġudizzji, tas-suspetti u tal-
antagoniżmu biex induq il-paċi u l-ferħ li jagħtini biss 

Ġesù? 

 

Tiżjin tal-Milied 
 

Minħabba l-ferħ li ġġibilna f’qalbna u f’ħajjitna l-
imħabba li nfakkru u niċċelebraw fil-jiem tal-Milied 

nistgħu ngħidu li din hija festa tad-dawl meta kollox 
jieħu dehra isbaħ minn tas-soltu. 

 

 It-tiżjin għandna bżonnu għaliex jgħinna naraw, 
niftakru u nifhmu dak li Alla għamel 

għalina. Għalhekk inħeġġukom li f’kull 
dar ikun hemm it-tiżjin tal-Milied. 
Tinsewx ta’ min hija l-festa, it-twelid ta’ 

min qed infakkru u ħudu ħsieb li 
jkollkom lil Ġesù Bambin u l-presepju 

f’post fejn kulħadd jarah.  
 
Sa jkollna Kompetizzjoni għall-isbaħ tiżjin u għall-

aktar tiżjin oriġinali fir-raħal tagħna. Min irid jieħu 
sehem għandu jimla l-formola u jtiha lill-kappillan. Sa 
jkun hemm nies esperti li jiġu jaraw kemm aħna 

parroċċa b’kapaċitajiet artistiċi. Meta dawn ikunu sa 
jiġu navżaw lil min ikun qed jieħu sehem minn qabel. 

 
 



Strina 
 

Ma’ dan il-fuljett qed tirċievi 

envelope biex fih tkun tista’ tagħti 
d-donazzjoni tiegħek lill-parroċċa li 

biha nkunu nistgħu nkomplu 
naqdu l-missjoni tagħna matul is-
sena. Il-Parroċċa m’għandha l-

ebda dħul ieħor ħlief mill-offerti 
liberi tagħkom li temmnu li l-

komunità nisranija hija l-familja spiritwali tagħkom. 
 
Jekk tixtieq li l-offerta tiegħek tintuża partikolarment 

għal xi wieħed mill-proġetti jew ħidmiet tal-parroċċa 
agħmel nota tal-għotja tiegħek.  

 

Grazzi tal-ġenerożità! 

 

 

 

Kompetizzjoni tal-Milied 
ara d-dettalji f’paġna 3 

 

Il-formola mimlija għandha tasal għand il-kappillan mhux aktar tard 

mill-15 ta’ Diċembru. 
 
Isem u Kunjom:  ___________________________________ 

Indirizz:  ___________________________________ 

Numru tat-telefon: ___________________________________ 

Offerta libera: ___________________________________ 

 

 

 



L-Avvent fi kliem il-Papa Franġisk 
Silta mid-diskors tal-Angelus fl-Ewwel Ħadd tal-Avvent. 

 

Il-Mulej illum ikellimna dwar din l-
aħħar żjara, dik li għandha sseħħ fl-

aħħar taż-żminijiet, u jgħidlna fejn se 
tintemm il-mixja tagħna. Il-Kelma t’Alla 

turina ċar il-kuntrast bejn il-ġrajjiet 
normali tal-ħajja, ir-rutina tal-ħwejjeġ ta’ 
kuljum u d-dehra bla mistenni tal-Mulej.  

Ġesù jgħid: «Bħal fil-jiem ta’ qabel id-
dulluvju, kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jżewġu, sal-
jum li fih Noè daħal fl-arka, u ma ntebħu b’xejn sakemm 

wasal id-dulluvju u ġarr lil kulħadd» (vv. 38-39); hekk 
jgħid Ġesù. Is-sigħat li jiġu qabel traġedja kbira ġdida, 

dejjem jimpressjonawna kull meta naħsbu fihom: 
kulħadd kalm, jagħmel dak li jagħmel soltu mingħajr 
ma jinduna li ħajtu waslet biex tinqaleb ta’ taħt fuq. 

Żgur li l-Vanġelu ma jridx ibeżżgħana, imma jrid jiftħilna 
x-xefaq għal dimensjoni oħra, akbar, li, min-naħa 

tirrelativiżża l-affarijiet tal-ħajja ta’ kuljum imma li fl-
istess waqt tagħmilhom prezzjużi.  Ir-relazzjoni ma’ Alla 
li se jiġi jżurna tagħti lil kull ġest, li kull ħaġa, dawl 

differenti, aktar sustanza, valur simboliku. 
Minn din il-perspettiva titnissel ukoll stedina għall-

moderazzjoni, biex ma nħallux l-affarijiet ta’ did-dinja, 

ir-realtaijiet materjali, jiddominawna, imma pjuttost biex 
nikkontrollawhom aħna. Jekk, għall-kuntrarju, 

nħalluhom jikkundizzjonawna huma, jiddominawna, ma 
nkunux nistgħu nintebħu li hemm xi ħaġa li hi aktar 
importanti: l-aħħar laqgħa tagħna mal-Mulej: u dan hu 

importanti ħafna: dik il-laqgħa. U l-affarijiet tal-ħajja ta’ 
kuljum għandhom iħarsu lejn dan ix-xefaq, għandhom 

ikunu indirizzati lejn dan ix-xefaq. Dil-laqgħa mal-Mulej 
li ġej għalina. Dak il-waqt, jgħidlna l-Evanġelju, «tnejn 
min-nies ikunu fl-għalqa: wieħed jittieħed u l-ieħor 



jitħalla» (v. 40).  Hi stedina biex nishru, għax ma nafux 
meta se jasal, irridu nkunu dejjem lesti biex nitilqu. 

F’dan iż-żmien tal-Avvent aħna msejħin biex 

inwessgħu l-orizzont ta’ qlubna, biex inħallu lill-ħajja ta’ 
kuljum tissorprendina bin-novitajiet tagħha.  Biex 
nagħmlu hekk jeħtieġ nitgħallmu ma niddependux mis-

sigurtajiet tagħna, mill-iskemi stabbli tagħna, għax il-
Mulej jasal fil-ħin li ma nkunux qed nistennewH. Jiġi 

biex idaħħalna f’dimensjoni isbaħ u akbar. 
Il-Madonna, il-Verġni tal-Avvent tgħinna biex ma 

nqisux lilna nfusna propjetarji ta’ ħajjitna, biex ma 

nirreżistux meta l-Mulej jiġi biex jibdilhielna, imma biex 
inkunu lesti ħalli nħalluh iżurna, Hu, il-mistieden 

mistenni u milqugħ anki jekk jaqilbilna l-pjanijiet 
tagħna ta’ taħt fuq. 

 

 

Il-Lejl tal-Milied 
 

Fil-lejl tal-Milied ngħixu b’mod ħaj dak li 
seħħ f’Betlem żmien twil ilu. Ma nkunux 

biss qegħdin niftakru f’dak li ġara mill-

bogħod imma aħna wkoll inkunu 
preżenti f’dak l-għar fqajjar u naraw 

isseħħ quddiem għajnejna s-salvazzjoni 

tagħna. 
 

Nistiednu lit-tfal kollha biex fil-lejl tal-
Milied jieħdu sehem fil-velja u l-quddiesa.  

 Tibda fil-11pm. Bħalissa waqt il-laqgħat ta’ 

katekeżi t-tfal qed jippreparaw dak li sa 
jagħmlu dakinhar. Tkun ħaġa sabiħa li fosthom ikun 
hemm min jilbes ta’ anġlu jew ta’ ragħaj. 

Ma nħallu xejn jieħu post Ġesù f’dan il-Milied! 
 

 



Kalendarju Diċembru 2016 
 

3 Irtir tal-Avvent fil-Knisja ta’ Selmun bejn id-9.15am 

u s-1pm. 
 

 L-ewwel Sibt tax-xahar tkun miftuħa l-Librerija fiċ- 

 Ċentru Parrokkjali. 
 

3-4 Bazaar b’risq il-Festa. 
 

7 Lejlet is-Solennità tal-Immakulata. Fis-5.45pm 
ċelebrazzjoni tal-Għasar Solenni. 

 

8 Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni.  
 

15 Tibda n-novena tal-Milied. Quddiesa bi ħsieb qasir 

kuljum fis-6.15pm.  
 

16 Laqgħa għaż-żgħażagħ bejn it-18 u l-35 sena bi 

tħejjija għall-Milied fiċ-Ċentru Parrokkjali mit-
8.30pm ’il quddiem. Ikun hemm xi ħaġa tal-ikel 
ukoll. Kulħadd mistieden. 

 

20 Premjazzjoni għat-tfal tal-MUSEUM fl-4pm fil-
MUSEUM. 

 

21 Tberik tal-Bambini fil-quddiesa tas-6.15pm 
 

22 Purċissjoni bil-Bambin miċ-Ċentru Parrokkjali sal-
Knisja fl-4.30pm. It-tfal huma mistiedna jiġu lebsin 
ta’ anġli jew rgħajja u jġibu magħhom xi xemgħa 

tixgħel.  
 

23 Ċelebrazzjoni Penitenzjali fis-6.15pm fil-Knisja. 

Ikun hemm ħin ta’ qrar għal kulħadd. 
 

24 Lejlet il-Milied. (Ma ssirx il-quddiesa tas-6.15pm). 

Fil-Kappella tas-Salina jkun hemm quddiesa fit-
8.15pm. 



 Il-Knisja parrokkjali tiftaħ fl-10pm. Fil-11pm tibda 
Velja u f’nofs il-lejla tibda l-quddiesa solenni tal-lejl 
tal-Milied. 

 Wara l-quddiesa jkun hemm il-Christmas Breakfast 
fiċ-Ċentru Parrokkjali. (Meħtieġ il-booking minn 

qabel.) 
 

27 Ħarġa għat-tfal tal-parroċċa fit-8.30am  
 

29 Festin tal-Milied għat-tfal kollha fiċ-Ċentru 
Parrokkjali. Booking minn qabel. Ma jintalabx ħlas 

imma jkunu apprezzati offerti biex jinġabru l-
ispejjeż. 

 

31 Jum ta’ Ringrazzjament għas-sena 2016. Fi tmiem 
il-quddiesa tas-6.15pm jitkanta t-Te Deum. Il-ġabra 

tmur għad-Dar tal-Provvidenza. 
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