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Għeżież, 

Fix-xahar ta’ Mejju l-Knisja tpoġġielna lil Marija, dik li mimlija bil-grazzja, biex 
tħarisna u tipproteġina kull darba li aħna nersqu lejha. Imma mhux biss, għax 
hi L-Omm Tagħna, kif inkantaw f’dak l-innu sabiħ tal-Ħlewwa ta’ Mejju. 

Pero’, f’dan ix-xahar propju nhar il-Ħadd 11 ta’ Mejju, ikun iċċelebrat Jum 
L-Omm, festa għażiża fejn niftakru fil-kontribut kbir u siewi li l-ommijiet taw u 
għadhom jagħtu lis-soċjeta’ u anke lill-Knisja Maltija. Iżda llum il-ħajja tbiddlet 
bil-bosta. Huma ħafna dawk l-ommijiet li għal diversi raġunijiet ikollhom iħallu 
lil uliedhom warajhom u jmorru fid-dinja tax-xogħol. Il-kontribut tagħhom hu 
ta’ min ifaħħru u japprezzah. Ta’ dan ħafna drabi jkollhom iħallsu prezz qares 
għax ħafna minnhom jilmentaw li jaslu d-dar imkissra wara ġurnata xogħol. 

Mela kif wieħed jista’ jimmaġina, jeżistu ommijiet ta’ kull xorta. Il-
Prinċipessa Diana darba qalet hekk: A mother’s arms are more comforting 
than anyone else’s. L-omm tibqa’ tħobb, taħfer, tfarraġ, u tagħti lilha nnifisha. 
Hija l-aħħar persuna li tiċċaqlaq minn taħt is-salib ta’ wliedha. Il-fedelta’ 
tagħha hija l-benniena tal-Imħabba t’Alla fostna. Omm tibqa’ omm. 

Marija, ħares lill-Ommijiet kollha. Fl-aħħarnett, propju nhar il-Ġimgħa 30 
ta’ Mejju, ningħaqdu flimkien bħala Komunita’ 
Parrokkjali biex flimkien mar-Ragħaj Spiritwali tagħna l-
Arċisqof nirringrazzjaw lil Alla flimkien tal-50 sena mill-
Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali tagħna. Nagħmel 
sejħa lil kulħadd biex nipparteċipaw f’dan il-jum f’din il-
quddiesa, pero’ anke fil-jiem ta’ preparazzjoni, biex 
infakkru dan l-avveniment. Segwu l-programm sħiħ u 
dettaljat li tqassam ma’ dan il-fuljett. 

P.Joseph Mamo ofm Conv. 

Kappillan. 
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ħ ħ  

F i żmien Ġesu’ kien hemm diversi twemmin fost il-Lhud dwar x’jiġri  
mill-bniedem meta dan imut. Kien hemm grupp li jemmen li l-bniedem 
imut u jispiċċa fix-xejn. Oħrajn kienu jemmnu li l-bniedem jinżel fil-qiegħ  
tal-abbissi bl-isem ta’ Xeol. Kien hemm min kien jgħid li t-tajbin jerġgħu 
iqumu fl-aħħar taż-żminijiet, filwaqt li kien hemm min jemmen li r-ruħ tat-
tajbin toħroġ mill-ġisem u tmur fejn Alla. Grupp ieħor kien jgħid li teżisti  r-
ri-inkarnazzjoni, jiġifieri li l-bniedem jerġa’ jitwieled fi kreatura oħra. 

Li huwa tal-għaġeb hu li l-Qawmien mill-mewt ta’ Ġesu’ ta Nażaret ma 
kienet taqbel ma l-ebda waħda minn dawn it-twemmin. Ġesu’, li kien 
maqtul b’mod mill-aktar brutali, kif kienu jafu joqtlu r-Rumani, u li kien 
midfun, issa kien ħaj mill-ġdid bil-qawwa t’Alla.   Ġesu’ ma qamx fl-aħħar 
taż-żmien...Ġesu’ qam fiż-żmien. Hu ma qamx b’mod simboliku, imma 
b’mod ta’ veru. Kien dan il-Qawmien tal-għaġeb li ta tant enerġija u 
entużjażmu lill-ewwel Insara biex dawn ikunu l-ewwel li jwasslu l-Bxara t-
Tajba. Id-dixxipli kienu qed jippruvaw jgħidu lid-dinja li ġrat xi ħaġa tal-
għaġeb, li xejn ma kien se jkun l-istess minn dak in-nhar ‘il quddiem. Dawk  
l-ewwel dixxipli li raw lil Ġesu’ mqajjem mill-mewt kważi kollha kemm 
huma iffaċċjaw il-martirju u marru għall-mewt jiddefendu u jsostnu dak li 
raw.  

Mela xi jfisser il-Qawmien ta’ Kristu? Id-dinja dejjem ippruvat iżżomm l-
ordni billi min hu b’saħħtu jaħkem fuq min hu aktar dgħajjef. L-ordni fi 
żmien Ġesu’ kienet imposta b’mod vjolenti mill-Imperu Ruman, permezz  
tal-armata tiegħu u permezz ta’ kastigi ħorox...fosthom it-tislib fuq is-salib li 
kien isir fil-pubbliku biex iwerwer lil min kien ikun se jipprova jqum kontra l-
Imperu. Ġesu’ ta’ Nażaret kien imsallab ma’ wieħed minn dawk is-slaleb. 

Meta Ġesu’ mqajjem mill-mewt deher ħaj lid-dixxipli tiegħu, huma beżgħu. 
Żgur li ħafna mill-biża’ tagħhom kien li hu seta’ ġie lura għall-
vendetta...wara kollox kien raġel innoċenti li kien ittradut u abbandunat 
mill-istess dixxipli tiegħu fil-mument tal-verita’. Bir-raġun kollu ħasbu li 
reġa’ ġie biex jagħmel il-kontijiet. Imma wara li urihom il-pjagi tiegħu, Ġesu’ 
qalilhom ‘Shalom’ – il-Paċi Magħkom. Dak li dejjem għallimhom biex il-
vjolenza jirbħuha bil-maħfra, biex bl-imħabba jitfu l-mibegħda u l-vjolenza, 
għamel preċiżament dak li dejjem għallem. Daqshekk għajn għal għajn u  



sinna għal sinna, imma issa 

għandna Qawmien ġdid li jeħles lid-

dinja. Il-Qawmien ta’ Ġesu’ huwa 

prova li Alla ma jaqtax qalbu mill-

bniedem midneb, li Alla jibqa’ 

jħobb lill-bniedem midneb. Id-dnub 

tagħna għamel il-ħsara lill-ħolqien 

perfett ta’ Alla, imma Alla, li dejjem 

baqa’ fidil, baqa’ jibgħat 

operazzjonijiet ta’ salvataġġ lill-

bniedem, mill-Arka ta’ Noe’ sal-

profeti, sakemm fl-aħħar bagħat lill

-Ibnu l-Waħdieni, l-Inkarnazzjoni 

Perfetta ta’ Imħabbtu lejna.  Bid-dnub tagħna aħna kull darba ngħidu 

LE..LE..lill-Alla; bil-Qawmien ta’ Kristu mill-imwiet Alla jibqa’ jgħidilna IVA, u 

din l-IVA tagħtina tama u ferħ kbir.  

  Dak huwa l-Għid tal-Mulej!! 



 

Il-Ħamis 1   Festa Pubblika ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Nofs ta’ nhar IRTIR 
għall-membri tal-Kummissjoni Kateketika u  l-katekisti fiċ-Ċentru 
Parrokkjali.                                      

Il-Ġimgħa 2 L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna 
lill-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’. Żjara fil-Parroċċa tal-Fontana f’Għawdex. 
Niċċelebraw Quddiesa fis-7.00pm. Tluq minn ħdejn il-Parroċċa fl-4.30pm. 

Is-Sibt 3 L-Ewwel Sibt tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna lil 
Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija.  Bejn l-10.00am u 12.00pm tkun miftuħa l-
librerija. Fis-6.00pm fil-Parroċċa tibda l-Adorazzjoni. Bazaar matul il-
ġurnata kollha. 

Il-Ħadd 4 Bazaar matul il-ġurnata kollha. 

Il-Ħamis 8 Festa tal-Madonna ta’ Pompei. 11.15am – Jingħad ir-                  
Rużarju.  11.30am – Quddiesa. Wara tingħad is-supplika tal-Madonna ta’ 
Pompei u tingħata l-Barka Sagramentali. 

Il-Ġimgħa 9 Festa ta’ San Ġorġ Preca. It-Tfal li jattendu d-Duttrina 
flimkien mal-ġenituri tagħhom huma mħeġġin li jattendu għal quddiesa tas-
7pm fil-Parroċċa. Wara l-Vanġelu jsir ħsieb fuq San Ġorġ. Flok id-duttrina 
ejjew għall-Quddiesa. 

Il-Ħadd 11 Jum il-Vokazzjonijiet u Jum l-Omm. Nitolbu għal aktar 
vokazzjonijiet fil-ħajja reliġjuża u saċerdotali u nawguraw lill-Ommijiet 
kollha saħħa u barka. 
Fil-11.30am – Quddiesa fiċ-Ċimiterju tal-Parroċċa għall-Ommijiet mejtin  

It-Tlieta 13 Żjara fil-Parroċċa tagħna mill-Grupp Madonna tas-Saħħa tar-
Rabat, immexxi minn Fr.Michael Attard ofm.Conv. 
Fis-6.30pm – Adorazzjoni segwita bir-Rużarju u fis-7.00pm – Quddiesa 

L-Erbgħa 14 Fis-7.15pm – Quddiesa ta’ Tħejjija għall-Anniversarju tal-50 
Sena mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali. Aktar dettalji fil-brochure li 
tqassam ma’ Leħen il-Parroċċa. 

Il-Ħamis 15 Jum il-Familja. FAMILJA KUN DAK LI INT. 

Il-Ġimgħa 16  Fis-7.30pm – Laqgħa fiċ-Ċentru Parrokkjali għall- 



 Ġenituri u l-Parrini li t-tfal tagħhom ser jagħmlu l-Griżma tal-Isqof. Ser 
ikollkom l-opportunita’ li tersqu għas-sagrament tal-Qrar. 

Is-Sibt 17       Fit-8.30pm – Ikla Buffet organizzata mill-Kumitat Festa fis-
Sunflower Hotel il-Qawra. Booking fis-sagristija jew mingħand il-helpers. 

Is-Sibt 17 u l-Ħadd 18 Jum il-Karita’.  Il-ġbir kollu li  jsir fil-quddies jmur 
b’risq il-Ħidmiet u Djar tal-Karita’ li l-Knisja għandha f’Malta. Ġbir ta’ 
oġġetti tal-ikel għad-dar ta’ Fra Diegu. 

Il-Ħadd 18   10.30am Laqgħa tal-Grupp Familji Nsara fiċ-Ċentru Parrokkjali. 

L-Erbgħa 21      7.15pm – Quddiesa bi tħejjija għall-Anniversarju tal-50 Sena 
mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali. Aktar dettalji fil-brochure li 
tqassam ma’ Leħen il-Parroċċa. 

Is-Sibt 24       It-Tfal li ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof 
ikollhom nofs ta’ nhar flimkien bejn id-9.30am u nofsinhar. Ninġabru fil-
Knisja Parrokkjali. Dan in-nofs ta’ nhar jinkludi l-Qrar, Quddiesa u Provi. 

Is-Sibt 24 u l-Ħadd 25 L-aħħar weekend tax-xahar. Ġabra b’risq il-
Parroċċa. Grazzi ħafna tal-ġenerosita’ tagħkom.  

Il-Ħadd 25       Wara l-Quddiesa tat-8.30am tinfetaħ il-wirja fl-okkażjoni tal-
50 Sena mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja. Araw id-dettalji fil-brochure.  

Il-Ħamis 29      Lejlet il-50 Sena mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali. 
Araw il-programm ta’ dan il-jum fil-brochure li tqassam. 

Il-Ġimgħa 30    Jum Solenni għall-Parroċċa tagħna. 50 Sena mill-
Konsagrazzjoni tal-Knisja. Inħeġġiġkom biex tattendu l-Quddiesa Solenni 
mmexxija mill-Arċisqof Pawlu Cremona. Titilfux din l-okkażjoni. 
Nistennikom.  

Tfal, ħudu ħsieb li tlestu t-tpinġija tagħkom  
fl-okkażjoni tal-50 sena  

tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja.  
Il-Wirja tinfetaħ uffiċjalment il-Ħadd  

25 ta’ Mejju wara l-Quddiesa tat-8.30am. 



 

K ienet verament esperjenza missjunarja sabiħa għalina fil-parroċċa ta’ 
Dun Anton Grech, missjunarju minn Għawdex. Il-vjaġġ lejn il-Gwatemala 
huwa ftit twil mhux ħażin, iżda bl-għajnuna t’Alla wasalna qawwijin u sħaħ. 

Kellna ħafna x’nagħmlu. Fr. Anton għandu ħafna xogħol u dejjem imħabbat. 
Qiegħed f’post jgħidulu ‘Rain Forest Area’ fejn hemm sħana kbira u xita 
kważi kuljum. Bħalissa wieħed mill-proġetti li għandu huwa  l-bini ta’ knisja  
li dalwaqt titlesta. Naturalment din tiswa ħafna flus, imma bl-għajnuna ta’ 
ħafna benefatturi minn Malta u Għawdex, ix-xogħol dejjem miexi. 

Mal-knisja inbnew kmamar spazzjużi fejn fihom isiru laqgħat għaż-żgħażagħ 
u anke għan-nies adulti. Kamra minnhom hi mgħammra bil-computers biex 
iż-żgħażagħ jitgħallmu din it-teknoloġija li hija mportanti għall-futur 
tagħhom. Jingħata wkoll ikel għal dawk il-fqar li m’għandhom xejn biex 
imantnu lilhom infushom f’kamra oħra apposta. 

Kull sena jintbagħat container minn Għawdex u ieħor minn Malta mimli 
oġġetti ta’ użu kbir għal dawn in-nies tant fqar. Aħna kellna ħafna xogħol 
biex niftħu l-kaxex u nirranġaw il-ħwejjeġ u oġġetti oħra f’posthom. Dan 
kien xogħol li ried isir u ħadilna ħafna ħin.                                                  

Proġett ieħor li issa ilu li tlesta huwa dak tal-‘Fish Farms’. Il-‘Fish Farm’ 
huwa ftit imbiegħed minn Izabal, fejn joqgħod Fr. Anton. Dan il-proġett 
iħaddem in-nies biex dawn ikunu jistgħu jinbiegħu u hekk ikollhom xi dħul 
ta’ flus ħalli jkunu jistgħu jgħixu aħjar. Il-proġett ta’ farm tat-tiġieġ sejjer 
tajjeb ukoll. Qed jitrabbew tiġieġ f’gaġeġ kbar li allura jipproduċu ħafna 
bajd li finalment jinbiegħ. Huwa wkoll mezz biex iħaddem il-fqar. 

Il-grawnd tal-futbol li qed jinbena huwa ta’ mportanza kbira u li jqum il-flus. 
Huwa mezz kif ħafna żgħażagħ ser ikollhom opportunita’ li jagħmlu diversi 
attivitajiet sportivi u għalhekk jimla l-ħin liberu tagħhom u jkun ta’ ġid ukoll 
fiżikament. F’Jalapa, il-post u l-parroċċa fejn kien qabel Fr. Anton kien sar 
proġett ta’ skola kbira (Skola Madre Tereża) fejn tingħata tagħlim mill-
kindergarten sas-sixth form. Dan it-tagħlim għadu sejjer f’din l-iskola u xi 
wħud minn dawn l-istudenti rnexxielhom isibu xogħolijiet ta’ skrivana u 
għalliema fil-bliet wara li lestew il-kors edukattiv f’din l-iskola. 

Barra minn dawn il-proġetti u oħrajn, Fr. Anton jieħu ħsieb spiritwalment xi 
30 villaġġ jew aktar. Dawn il-villaġġi jinsabu mbegħdin minn Izabal. Fihom 



jgħixu nies fqar li pero’ dejjem tarahom kuntenti. Aħna konna mmorru 
kważi kuljum f’xi wieħed minn dawn il-villaġġi. Xi drabi tkun trid tagħmel 
siegħat ta’ mixi għax toroq ma jeżistux. Oħrajn qegħdin fuq il-muntanji u 
għalhekk trid tbati biex tasal. Xħin konna naslu fuq il-post konna nagħmlu 
quddiesa u funzjonijiet spiritwali. Hija esperjenza ta’ tbatija imma li timlik 
bil-ferħ fl-istess ħin. 
Għalina din il-mawra fil-Gwatemala bejn il-21 ta’ Jannar u t-13 ta’ Marzu 
kienet ta’ ġid spiritwali kbir, esperjenza li ma ninsew qatt. Aħna rajna 
b’għajnejna u missejna b’idejna t-tbatija li minnha jgħaddu kuljum dawn in-
nies. Għandna għalfejn inħossuna ferm fortunati u grati li noqogħdu f’pajjiż 
stabbli bħal Malta, pajjiż li minkejja t-tgergir li kontinwament joħroġ minn 
fommna, huwa pajjiż li għall-grazzja t’Alla nistgħu ngħixu fih ħajja mingħajr 
wisq tbatija. 

Charlie u Doris Grima 
 
NB Min jixtieq jgħin lil Fr. Anton f’dan l-att ta’ providenza billi jgħin fil-produzzjoni ta’ bankijiet għal 
din il-knisja għandu jikkuntattja lil Fr. Anton fuq dan l-email .....grechanton@gmail.com. L-apparat 
meħtieġ ħa jkun provdut. 

 

Ġurnata Fi  Sqallija            

02 Awwissu  

Prezz Adulti €159  Prezz 

Tfal (minn 04-14 sena) €52  

Tfal taħt l-4 snin b’xejn 

X’JINKLUDI:  

     Vjaġġ bil-katamaran Jean de la Valette 
     Coach il-ġurnata kollha magħna  
     Eskursjoni fejn jinħadmu l-ġobon 
     Eskursjoni fejn jinhadem l-inbid 
     Eskursjoni lejn Ragusa Ibla 
     Ikla f’Agrituriżmu 6 Course fejn ser nieklu ikel tipiku Sqalli bl

-ilma, l-inbid, amaro u  kafe fejn id-diga di Santa Rosalia 
Post trankwill u pittoresk. 

Ħin għal xiri miċ-ċentru kummerċjali Ibleo 
Servizz ta’ Tour Leader ta’ Micallef Joe Travel     Ikkuntatjaw lill

-kappillan 

mailto:.....grechanton@gmail.com


 
 

 

 Nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw l-għajnuna u l-ħin tagħhom 
fil-preparazzjoni għar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa u prosit tad-
Dramm tal-Passjoni li ttella’ fil-Parroċċa tagħna. Grazzi lil kull 
min ħa sehem.  

 
 F’isem l-Istitut tat-tfal ta’ San Ġużepp Ħaż-Żabbar u l-familji fil-

bżonn, grazzi tal-preserves u d-donazzjonijiet li nġabbru fil-
Parroċċa tagħna matul ir-Randan Imqaddes. 

 
 Kull nhar ta’ Tnejn matul ix-xahar ta’ Mejju jibda jingħad ir-

Rużarju fil-Pjazza tal-Knisja fil-5.30pm.  
 
 Il-Griżma tal-Isqof fil-Parroċċa tagħna ser issir nhar il-Ħadd 1 ta’ 

Ġunju fl-10.00am. 
 
 Jum l-Ewwel Tqarbina ser ikun nhar il-Ħadd 15 ta’ Ġunju fil-

Parroċċa fl-10.00am. Fid-9.30am jibda l-korteo mill-Mużew tal-
Bniet akkumpanjati mill-Iscouts tal-Qawra.  

 
 Il-Festa Titulari fil-Parroċċa tagħna ser tiġi ċċelebrata bejn l-20 

ta’ Ġunju u s-6 ta’ Lulju. Dawk li jixtiequ jagħmlu Bukkett tal-
Fjuri fl-okkażjoni tal-Festa għandhom iħallu isimhom fis-
sagristija għall-prezz ta’ 35 euro. 

 

 
 

Tel: 21573045/ Fax:21578118                       Mobile: 77622275      

www.parroċċaburmarrad.com                      email:kappillan@parroċċaburmarrad.com                                      

https://www.facebook.com/parroccaburmarrad 

Kors dwar l-emails 

Ser isir kors interessanti ħafna u utli dwar kif 
tibgħat email u dak kollu li għandu x’jaqsam 
magħhom. Ser isir fiċ-Ċentru Parrokkjali fis-

7.30pm fit-8, 15, 22, u 29 ta’ Mejju. Titilfuhx! 


