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Żmien ta’ tama 
 

Ir-Randan li sa nibdew huwa żmien ta’ tama!!!  
Imma kif? Dan mhux żmien ta’ penitenza u ċaħda? Dan 

mhux żmien li fih nagħrfu d-dgħufija tagħna, li nagħmlu 
l-kontijiet magħna nfusna u naraw fejn aħna sejrin? 

Veru!  
Madanakollu meta dan nagħmluh quddiem l-imħabba 

ħanina ta’ Alla xejn ma jaqtagħlna qalbna, xejn 

ma jbezzagħna. Aħna u nisimgħu lil Ġesù 
jsejħilna għall- konverżjoni 

għajnejna diġà huma fissi fuq is-
salib qaddis u qegħdin nisimgħu 
jidwu l-kliem: “illum stess tkun 

il-ġenna miegħi” (Lq 23, 43). Fl-isfond nistgħu 
nilmħu l-ġnien li fih il- qabar vojt ta’ Ġesù 
minn fejn sa tibda ħajja ġdida li ma 

tintemmx!  
Jekk irrid li għalija wkoll dan ir-Randan 

ikun esperjenza ta’ tama ħa nieħu l-impenn li nisma’ 
b’attenzjoni l-Kelma ta’ Ġesù, li nersaq lejn is-
Sagramenti – l-aktar tal-Qrar – biex inġedded ħbiberija li 

forsi kultant tilfet xi ftit mill-importanza, li nħenn għall-
oħrajn kif Alla jħenn għalija kull meta jġeddidni 
f’imħabbtu.   

P.Christian Anthony Borg OFM Conv. 
Kappillan 

http://www.parroċċaburmarrad.com/


Il-familja tagħna 
 

Fid-9 ta’ Jannar, Festa tal-Magħmudija tal-Mulej, il-

komunità parrokkjali tagħna kibret għaliex irċevew is-
Sagrament tal-Magħmudija Alex u Francesca. 

Nifirħulhom u nieħdu ħsiebhom biex ikomplu jikbru fl-
imħabba ta’ Alla.  

 
Fis-17 ta’ Jannar Joe u Doris Quattromani 
ċċelebraw il-50 anniversarju taż-Żwieġ tagħhom. 
Dan kien l-ewwel żwieġ li sar fil-Knisja ta’ 
Burmarrad. 

Ad Multos Annos! 
 



Jien, id-deżert u x-xitan 
 

Il-qari liturġiku tar-Randan dejjem jibda bl-istorja ta’ 

Ġesù ttentat fid-deżert mix-xitan. Ix-xitan dejjem 
għandu skop wieħed f’ħajti, li jaqlagħni mit-triq li 

twassalni lejn Alla u jitfagħni fi triq fejn ix-xewqat tiegħi 
ikunu kollox barra għall-Ħallieq. 

L-ewwel sfida tax-xitan lil Ġesù hija tentazzjoni bażika 

ħafna: Ħadu fid-deżert u qallu: Ordna li dan il-ġebel isir 
ħobż – agħmel fiċ-ċentru ta’ ħajtek il-pjaċiri kollha li 

jista’ joffrilek ġismek. Dawn il-pjaċiri faċli ħafna jieħdu 
kontroll ta’ ħajti u jiddominawha. Insir bħat-
tfal....Irridu. Irridu. Issa issa! Meta dawn il-pjaċiri 

jiddominaw lil ħajti, l-għatx kbir li għandi għal Alla qatt 
mhu se jinqata’. Ġesù rreżista din it-tentazzjoni. 

Ħadu Ġerusalemm, u qiegħdu fuq il-quċċata tat-

tempju u qallu: Inxteħet minn hawn għal isfel – Għall-
Lhud, it-Tempju kien iċ-ċentru ta’ ħajjithom, ċentru 

ekonomiku, politiku, kulturali u reliġjuż. Li tkun fuq il-
quċċata tat-tempju jfisser li tkun fuqnett fis-soċjetà, fejn 
kulħadd jista’ jarak u jammirak. Din hija t-tentazzjoni 

tal-glorja, tal-unur, tal-istima, tal-popolarità. Hawn min 
l-ewwel tentazzjoni ma tagħmilx bih, imma t-tfittxija 
għall-glorja ssir iċ-ċentru ta’ ħajtu. Ġesù kellu jirreżisti 

din it-tentazzjoni. 
Ħadu fuq muntanja għolja ħafna u wrieh is-saltniet 

kollha tad-dinja bil-glorja kollha tagħhom: 
Nagħtihomlok kollha jekk tinżel tadurani. - Ix-xitan ħa 
lil Ġesù fl-ogħla pożizzjoni ... dik tal-poter, l-akbar 

tentazzjoni li għandu l-bniedem. Il-poter ... li tkun tista’ 
tiddetermina d-destin tal-oħrajn, li tkun tista’ 

timmanipula lill-oħrajn. La darba nakkwista l-poter, ma 
nkunx irrid nitilqu minn idejja. Daqshekk hija qawwija 
t-tentazzjoni. Imma rrid inħallas prezz għall-poter, irrid 

nadura lix-xitan. Għax il-poter sa ċertu punt huwa tax-
xitan. Ġesù ġietu din it-tentazzjoni u rreżistiha. 



Mela Ġesù huwa lest biex ikun il-Messija. Ġesù lest li 
jagħmel lil Alla ċ-ċentru ta’ ħajtu. Fir-Randan aħna 
mistiedna nidħlu fid-deżert biex nikkonfrontaw lix-xitan 

u t-tliet tentazzjonijiet. Meta ngħelbuhom, nimtlew bil-
qawwa t’Alla u nkunu lesti li nxerrdu s-saltna t’Alla fid-
dinja. 

 

 
 

 

Il-11 ta’ Frar: Jum il-Morda 

“kont marid u ġejtu żżuruni...” 
 

Kull sena fil-11 ta’ Frar niċċelebraw il-Festa tal-
Madonna ta’ Loudres. F’dan l-istess jum fl-1858, il-
Verġni Marija dehret għall-ewwel darba liċ-ċkejkna 

Bernadetta Soubirous fil-grotta tar-raħal ta’ Lourdes. 
Matul it-18-il dehra Marija kellmet lit-tfajla u qaltilha li 
isimha hu: “l-Immakutalata Kunċizzjoni”. Ommna 

Marija b’għajnejn tal-Ħniena talbitha biex isir ħafna talb 
għall-morda, għall-konverzjoni tal-midinbin kif ukoll 

biex f’dak il-post tinbena Knisja. 
Matul id-disa’ dehra l-Verġni Marija talbet lil Berbadetta 
biex tixrob mill-għajn. It-tfajla mħassba biex tħaffer fit-

tajn sakemm beda ħiereġ l-ilma, xorbot minnu u ħaslet 
wiċċha fih. L-għada dak il-ftit ilma sar nixxiegħa ta’ ilma 

ġieri bla jaqta’. L-aħbar tal-miraklu ġriet ma’ kullimkien. 
Folol kbar ta’ nies minn kullimkien bdew imorru 



Lourdes jitolbu lil Madonna, jixorbu mill-ilma u jinħaslu 
fih. Seħħew għadd kbir ta’ fejqan mirakoluż. Ir-raħal 
ċkejken ta’ Lourdes sar post ta’ pellegrinaġġi tal-morda 

kif ukoll sar post ta’ fidi, ta’ konverzjoni u ta’ fejqan. 
Il-Papa San Gwanni Pawlu II, fl-1992 ħatar 
il-11 ta’ Frar biex kull sena jkun 

iċċelebrat il-Jum Dinji għall-Morda. 
Il-Papa qaddis ried ifakkarna li 

Ommna Marija, Omm tal-Ħniena, 
ma tabbandunana u 
ma tieqaf qatt iddawwar l-

għajnejn tal- Ħniena tagħha 
lejn il-morda, lejn dawk li jbatu 

u lejna l- midinbin. Ommna 
Marija, jgħid il- Papa, ma tieqaf 
qatt tfarraġna, tħarisna, tidħol u 

titlob għalina l- midinbin quddiem 
Binha Ġesù. 
Il-Papa Franġisk matul dan il-Ġublew 

tal-Ħniena stedinna biex niskopru mill-ġdid u nwettqu l-
opri tal-ħniena. Kif nafu fost dawn l-atti ta’ Ħniena 

hemm dak li nżuru lill-morda. Il-Parroċċa tagħna qed 
tilqa’ din l-istedina. Nixtiequ li Jum il-Morda din is-sena 
jkun tassew mument ta’ Grazzja. Għalhekk ħsibna biex 

“immorru fil-periferiji”, kif wissiena l-Papa, u nżuru l-
morda fid-djar taghhom u lil dawk fl-isptarijiet. 

Nhar il-11 ta’ Frar matul il-Jum il-Kappillan, Patri 
Guido u Patri Thomas, flimkien mal-membri tal-
Kummissjoni tal-Evanġeliżazzjoni sa jmorru jżuru 

numru ta’ morda u anzjani fid-djar tagħhom. Matul 
dawn iż-żjarat isir mument ta’ talb li ikun jinkludi: Qari 
tal-Kelma ta’ Alla, l-Amministrazzjoni tas-Sagramenti 

tal-Qrar, tad-Dlik tal-Morda u t-Tqarbin Imqaddes u 
Tintrebaħ l-Indulġenza tal-Ġublew. F’dawn iż-żjajjar 

ikun xieraq li jkun preżenti l-qraba tagħhom. Fl-istess 



jum waqt il-quddies fil-Parroċċa sa jsir talb specjali 
għall-morda. 
F’dawn ħutna, kif ħeġġiġna Papa Franġisku, nilmħu l-

wiċċ ta’ Kristu, li huwa il-wiċċ tal-Ħniena tal-Missier. 
 

P. Thomas Calleja OFM Conv. 

 

Sawm u Astinenza 
 

It-tliet pilastri li fuqhom hu mibni r-Randan huma t-

Talb, is-Sawm u l-Karità. Bihom nitgħallmu nżommu 
relazzjoni tajba magħna nfusna, ma’ ħutna u ma’ Alla. 

Meta nsumu jew niċċaħħdu minn xi ħaġa dan 
nagħmluh biex nagħrfu li l-ħajja ma ddurx mal-ħtiġijiet 
naturali tagħna biss. Meta jkolli xi ħaġa nieqsa minn 

dak li jien imdorri bih (ikel, divertiment eċċ), nintebah 
kemm hemm aktar sabiħ fil-ħajja u kemm hemm nies 
madwari. Fuq kollox ninduna kemm hi kbira l-imħabba 

ta’ Alla li jħarisni.  
Barra minn hekk meta nsumu flimkien bħala komunità 

niftakru fil-mixja tagħna bħala aħwa u nitgħallmu 
ngħaddu mingħajr dak li hu żejjed biex inkunu nistgħu 
ngħinu lil min hu fil-bżonn. Is-sawm tagħna jrid iwassal 

għat-talb u għall-karità. 
 

 
 

L-obbligu tal-astinenza mil-laħam jgħodd għal min 
għalaq 14-il sena, filwaqt li min hu bejn it-18 u s-60 

sena għandu jsum (jiġifieri jiekol ikla sħiħa waħda biss 
matul il-jum ta’ sawm).  



Eżerċizzi 
 

Bħal kull sena fi żmien ir-Randan ikollna waqtiet biex 

fihom ninġabru u nisimgħu b’aktar attenzjoni l-Kelma 
tal-Mulej għalina llum. Dawn jissejjħu eżerċizzi għaliex 

huma okkazzjoni biex ma nibqgħux fejn aħna f’ħajjitna 
imma nitħabtu biex ngħixu ħajja aktar umana u aktar 
qaddisa. Din is-sena sa jkollna dawn il-korsijiet ta’ 

eżerċizzi fir-Randan: 
 

Għat-tfal:  15-19 ta’ Frar fl-4.30pm fiċ-Ċentru. 
Imexxi P. Allister Aquilina OFM Conv. 

 

Għaż-żgħażagħ:  Kull nhar ta’ Ġimgħa mit-12 ta’ Frar 
fit-8pm flimkien mal-parroċċa ta’ San 
Pawl il-Baħar. Ikun hemm kelliema 

differenti. 
 

Għall-miżżewġin: 22-26 ta’ Frar fil-Quddiesa tas-
6.15pm fil-Knisja. Jipprietka P. 
Thomas Calleja OFM Conv. 

 
Għal kulħadd:  14-18 ta’ Marzu fis-6.15pm. Imexxi l-

Kappillan. 

 

 

Tberik u żjara lill-familji 
 

Minn dan ix-xahar sa jibdew isiru ż-żjarat lill-familji u t-
tberik. Sa nibdew minn kmieni biex ikollna aktar ħin 

niltaqgħu u nsiru nafu lil xulxin. Tkunu avżati minn 
qabel bid-dati magħżula permezz ta’ nota li taslilkom id-

dar. Min ikollu xi diffikultà jista’ jagħmel appuntament 
minn qabel f’ġurnata oħra. 

 

 



Kalendarju – Frar 2016 
 
6/7 Ġabra għas-seminarju. Fl-adorazzjoni tal-Ewwel 

Sibt fil-5.15 nitolbu għall-vokazzjonijiet saċerdotali. 
 

9 Festin tal-Karnival għat-tfal. Booking fis-sagristija. 

 
10 L-Erbgħa tar-Rmied – Bidu tar-Randan. Fil-5.30 

issir Via Sagra u fis-6.15pm Quddiesa Solenni bit-

tqegħid tar-Rmied. 
 Jum ta’ Sawm u Astinenza  

 
14 Il-Kumitat tal-Festa sa jkun qed jiġbor 

donazzjonijiet bieb bieb għall-Festa Titulari.  

 
15-19Eżerċizzi għat-tfal fiċ-Ċentru bejn l-4.30 u l-

5.30pm. Imexxi P. Allister Aquilina OFM Conv. 
 

21 Maratona tal-liedna fiċ-Ċentru. 10am-10pm 
 

22-26Eżerċizzi għall-Miżżewġin fil-quddiesa tas-6.15pm. 
Predikatur: P. Thomas Calleja OFM Conv.  

 
 

 


