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  F’Kumpanija Tajba 
 

F’dan ix-xahar niċċelebraw diversi 
festi ta’ qaddisin li l-parroċċa tagħna 

hija marbuta magħhom. Wara li nkunu 
temmejna Settembru bil-festa ta’ San 

Mikiel, nibdew ix-xahar ta’ Ottubru bil-
festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi li hu l-
fundatur tal-Ordni tal-Patrijiet. 

Imbagħad nagħmlu l-festa ta’ San Luqa 
Evanġelista li l-Knisja tagħna hija 

ddedikata lilu flimkien mal-Qalb bla tebgħa ta’ Marija. 
Lejn l-aħħar infakkru lill-Papa San Ġwann Pawlu II li 
għandna triq imsemmija għalih fir-raħal. 

Meta nagħmlu l-festi tal-qaddisin aħna ma nkunux 
qegħdin nadurawhom u lanqas inkunu nwarrbu lil Alla. 
Fil-ħajja qaddisa tagħhom nagħrfu d-dinjità tal-ħajja 

tagħna u bl-eżempju tagħhom nersqu lejn il-qalb ħanina 
tal-Missier. Fihom naraw kif Alla jrid li għad inkunu 

aħna u bl-interċessjoni tagħhom insiru nixbhu lil 
Kristu. 

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/


Il-Vanġelu u s-Salib 
 

Kitba ta’ P. Thomas Calleja OFM Conv. 
 

Fil-bidu ta’ Ottubru noħorġu l-
istatwa ta’ San Franġisk minn niċċa 

biex nagħmlu festa. Meta ndawru 
ħarsitna fuq l-istatwa tal-Qaddis naraw 
li jispikkaw żewġ affarijiet. Il-Vanġelu 

f’id waħda u s-Salib fl-id l-oħra. Il-
Vanġelu u s-Salib mhumiex 

sempliċiment dekorazzjoni biex isebbħu 
l-istatwa. Iżda, huma l-pilastri li 

fuqhom San Franġisk fassal u bena l-ħajja tiegħu. 

Iż-żagħżugħ Franġisk kellu l-ewwel kuntatt mal-
Vanġelu meta kien fil-ħabs ta’ Perugia. F’dik iċ-ċella 

kiesħa, xi ħadd tah ktieb tal-Vanġelu. Huwa u jaqra 
beda jsir jaf lil Ġesù. Meta nħeles mill-ħabs baqa’ jaħseb 
fuq dak li qara fil-Vanġelu u ntebaħ li Ġesù kien Dak li 

seta’ tassew jimla l-vojt tal-qalbu. Beda jinqata’ minn 
mal-ħbieb u jfittex postijiet għall-kwiet biex jitlob u 
jagħraf ir-rieda tal-Mulej. Darba waqt li kien qed jisma’ 

l-Quddiesa sama’ l-Vanġelu meta Ġesù bagħat id-
dixxipli biex ixandru l-Bxara t-Tajba u biex ma jieħdu 

xejn magħhom. Franġisku fehem li dak il-kliem kien 
għalih. Il-Mulej riedu jgħix u jxandar il-Vanġelu. Bla telf 
ta’ żmien beda jdur u jħabbar il-Kelma ta’ Alla. Fit-

Testment tiegħu San Franġisk jiftaħ qalbu u jgħid: “L-
aktar Għoli nnifsu nebbaħni li kelli ngħix skont l-

għamla tal-Vanġelu Mqaddes” (Test. 14). Il-Vanġelu sar ir-
Regola (ir-riga) li fuqha fassal ħajtu u ħajjet dawk l-irġiel 
u nisa li għażlu li jimxu bħalu fuq il-passi ta’ Kristu. 

Fil-Vanġelu Franġisk skopra l-kliem ta’ Ġesù: “min 
irid ikun dixxiplu tiegħi jrid jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ 
salibu kuljum u jimxu warajja.”. Franġisku għażel li 

jerfa’ s-salib u jimxi wara Kristu. Skopra li l-ħajja ta’ 
Ġesù mill-maxtura ta’ Betlem sal-għola tal-Kalvarju 



kienet mixja waħda lejn is-Salib. Il-ħajja ta’ Franġisku 
wkoll kienet Via Sagra bil-ġarr tas-salib. Mixja li bdiet 
mill-kappella ta’ San Damjan meta minn fuq il-kurċifiss 

Ġesù stiednu biex imur isewwi l-Knisja tiegħu. U 
kompliet sa fuq l-għolja ta’ La Verna fejn Ġesù stampa l-
marki tal-passjoni fuq il-ġisem tiegħu. Permezz tal-

Vanġelu u s-Salib Franġisku sar tassew Kristu ieħor. 
Il-Vanġelu u s-Salib f’idejn l-istatwa ta’ San Franġisk 

iridu jkellmuna. Franġisku jistedinna nistaqsu lilna 
nfusna: Jien fuq xiex qed nibni il-ħajja tiegħi? Fuq il-
Kelma ta’ Vanġelu jew fuq dak li jgħidu n-nies, il-

gazzetti, jew il-mezz soċjali? Franġisku jagħmlilna l-qalb 
biex inħaddnu s-Salib tagħna u nimxu kuljum wara 

Ġesù, imqar fit-tbatija, fil-problemi, fil-mard u f’widien 
mudlama tal-ħajja. Franġisku jiżgurana li Ġesù li mexa 
miegħu tul it-triq qiegħed jimxi magħna wkoll. U xejn 

ma jkun jonqosna. 
Permezz ta’ San Franġisk, Ġesù mill-ġdid qed joffri 

lilna lkoll il-Vanġelu u s-Salib. 

 

Talba ta’ San Franġisk quddiem il-Kurċifiss 
 

O Alla, 
l-aktar Għoli u Glorjuż, 

dawwal id-dlamijiet ta’ qalbi. 
U sawwab fija 

fidi vera, 
tama ċerta 

u mħabba perfetta. 
 

Agħtini, Mulej, 

li nħoss u nagħraf lilek 
biex nagħmel 

ir-rieda vera 
u mqaddsa tiegħek. 

 

Ammen. 



Il-Madonna tal-Mellieħa 
 

Mid-diskors tal-Arċisqof Mons. Charles J. Scicluna 
fis-Santwarju Nazzjonali tal-Mellieħa fis-26 ta’ Ġunju 2016 

 

L-ikona tal-Madonna tal-Mellieħa 
hija dik tal-Madonna li turina lil 

Binha Ġesù bħala ‘it-Triq’. Dan 
għandu sinjifikat antik, imma wkoll 
sinjifikat urġentament attwali. 

Kultant inħossuna qed nitilfu t-
triq, biex ma ngħidx qed nitilfu l-
boxxla, il-kumpass, id-direzzjoni. Il-

Madonna tal-Mellieħa, kif għamlet 
matul is-sekli tkompli b’insistenza, imma bi ħlewwa 

kbira, tindikalna l-unika Triq, lil Ġesù. Il-kelma 'triq' ma 
tfissirx biss il-Mulej, li qal “Jiena hu t-Triq, il-Verità u l-
Ħajja” (Ġw 14:6), għax it-titlu ‘Triq’ ġej mill-kliem tiegħu 

stess. 
L-Ewwel Insara, meta kienu jfissru l-esperjenza 

tagħhom li sabu lil Ġesù f’ħajjithom, kienu jsejħu l-
esperjenza tagħhom bħala ‘It-Triq’ hodos, għalhekk 
hodegetria – qed tindika l-hodos, it-triq. Din hija 

skoperta tal-aħħar mument imma urġenti, li aħna 
nerġgħu niskopru li biex ma nintilfux irridu nħarsu lejn 

Ġesu it-‘Triq’ tagħna, “It-Triq, il-Verita u l-Ħajja”. 
 

Il-Ġublew tal-Parroċċa 
 

Nhar is-Sibt 15 ta’ Ottubru fl-okkażjoni tal-

Festa ta’ San Luqa Evanġelista sa niċċelebraw 
il-Ġublew tal-Ħniena bħala komunità 
parrokkjali b’pellegrinaġġ fis-Santwarju tal-

Madonna tal-Mellieħa. Nitilqu fid-9am minn 
quddiem il-Knisja. Fid-9.30am nibdew il-mixja tal-

pellegrini (li hija mixja qasira ħafna fil-wita), ngħaddu 
mill-Bieb tal-Ħniena u fl-10am ikollna quddiesa.  



Il-Ġbir fil-Knisja 
 

Sa mill-ewwel snin tal-Knisja l-insara ħadu ħsieb 

jaqsmu mill-ġid tagħhom ma’ ħuthom billi jqiegħduh 
f’idejn ir-rgħajja biex jużawh skont il-ħtieġa tal-

komunità nisranija. Ħafna snin wara f’kull quddiesa 
għadha ssir ġabra ta’ flus. X’isir minnhom dawn il-flus? 

Tajjeb li ngħidu li l-ġbir li jsir fil-knisja flimkien mad-

donazzjonijiet li jagħtu xi benefatturi huma l-uniku dħul 
li għandhom il-parroċċa u l-komunità tal-patrijiet. Il-

patrijiet ma jkollhom xejn tagħhom personali u tal-
ħidma pastorali li jwettqu fil-parroċċa u f’postijiet oħra 
ma jirċevux paga. Il-komunità tal-patrijiet tgħix mill-ġbir 

ordinarju fil-knisja u mill-offerta (elemożina ta’ €5) li 
jagħtu dawk li joffru l-quddiesa għal xi qraba tagħhom. 
Dawn il-flus jintużaw għall-ħajja ta’ kuljum, għall-ħlas 

tal-kontijiet, manutenzjoni, karità eċċ. Din il-prassi 
jispjegaha San Pawl meta jgħid: “Ma tafux li min iservi 

fit-tempju jiekol mit-tempju, u dawk li jservu l-altar 
jaqsmu mal-altar? Hekk ukoll il-Mulej ordna li dawk li 
jxandru l-Evanġelju jgħixu mill-Evanġelju.” (1 Kor 9, 13-14). 

Darba fix-xahar, imbagħad, issir ġabra speċjali għall-
parroċċa li tintuża għall-ispejjeż li jsiru fil-knisja, waqt 
iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi u fl-appostolat tal-parroċċa. 

Fil-parroċċa tagħna din il-ġabra tlaħħaq bejn €350 u 
€400 li huma ferm anqas mill-ispejjeż li jsiru ta’ kull 

xahar. Hemm xi nies li b’mod liberu joffru donazzjonijiet 
oħra għal servizzi li jingħataw (eż: fl-uffiċċju parrokkjali, 
tberik eċċ). Grazzi għal dawn l-offerti l-parroċċa tkun 

tista’ tibqa’ taqdi dmirha. (ara Kodiċi tal-Liġi Kanonika 1260-1262) 

Minn żmien għal żmien isiru ġabriet oħra li jmorru għal xi 

missjoni partikulari tal-knisja jew bħala għajnuna f’xi pajjiż li 
għandu xi ħtieġa partikulari bħal meta jkun milqut minn xi 
diżgrazzja jew gwerra. Dan għaliex in-nisrani għandu qalbu 

miftuħa għal dawk kollha li jbatu u jfittex li jaqsam il-ġid li 
Alla provvdielu ma’ ħutu fil-bżonn. 



San Ġwann Pawlu II, Papa 
 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
L-Aġenzija Appoġġ sa tkun qed torganizza 

laqgħat informattivi għall-ġenituri u n-
nanniet fiċ-Ċentru Parrokkjali kull Tieni 
Ġimgħa tax-xahar bejn id-9am u l-

10.30am. Għal aktar tagħrif ċempel fuq 22 69 71 16 jew 
ibgħat email lil erica.meli@gov.mt. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


 



Nhar il-Ħadd 30 ta’ Ottubru 
nerġgħu lura għal ħin tax-xitwa. Il-
quddiesa ta’ filgħaxija minn dakinhar 

sas-Sibt 25 ta’ Marzu tkun fis-6.15pm. 
 

 

Soru ċkejkna ... ġganta fil-fidi 
 

Il-qaddisa Madre Tereża darba qalet 
hekk fuqha nnifisha: Demmi Albaniż, 

iċ-ċittadinanza tiegħi hi Indjana, il-fidi 
tiegħi hi Kattolika. Rigward is-sejħa 
tiegħi, jiena tad-dinja. U qalbi....jien 

kollni kemm jien tal-Qalb ta’ Ġesù. 
Skont hi, biex aħna nifhmu lill-fqar, 

irridu ngħixu l-ħajja tal-faqar mal-

fqar. Imma Madre Tereża kienet eroj 
ukoll minħabba esperjenza li għaddiet minnha fil-

profond tal-ġewwieni tagħha. Għal ħafna snin sakemm 
mietet, ħassitha abbandunata minn Alla. Kellha vojt 
terribbli, u kienet tħoss li Alla ma jridhiex, li Alla mhux 

Alla, li Alla ma jeżistix. Sejħet dan iż-żmien Lejl mimli 
uġiegħ. Ħasset li t-tbatija tagħha kienet fix-xejn. Iżda l-
lejl mimli uġiegħ wassalha għal għaqda aqwa ma’ Alla. 

Fiha daqet l-għatx ta’ Ġesù, ix-xenqa kbira tiegħu għall-
imħabba, u qasmet mal-fqar id-deżolazzjoni tagħhom. 

Madre Tereża tgħidilna hekk: “Xerred l-imħabba kull 
fejn tmur. Tħalli lil ħadd jiġi għandek mingħajr ma jitlaq 
minn ħdejk aktar kuntent”. 

Darba xi ħadd qalilha li hu lanqas għal miljun dollaru 
ma jagħmel ix-xogħol li kienet qiegħda tagħmel hi mal-

ifqar fost il-fqar, il-morda u l-abbandunati. Qabżet hi u 
qaltlu: “Lanqas jien ma nagħmlu għal miljun dollaru. 
Nagħmlu biss għal Ġesù”. 

 
 



Kalendarju Ottubru 2016 
 

1 Adorazzjoni Ewkaristika bejn is-6pm u s-7pm fil-

Knisja. 
Fil-quddiesa tas-7pm issir il-Liturġija tal-Kelma 

mfissra għat-tfal. 
 

2 Tberik tal-annimali u l-għodod tal-biedja fuq iz-
zuntier fid-9.30am. 

 

3 Lejlet il-Festa ta’ San Franġisk – Quddiesa u 

Transitu fis-7pm. (It-transitu huwa ċelebrazzjoni 
qasira li tfakkar id-dħul ta’ San Franġisk fis-sema). 

 

4 Festa ta’ San Franġisk Missierna – Quddiesa 

kkonċelebrata mill-komunità tal-patrijiet fis-7pm. 
 

7 Quddiesa tal-ewwel Ġimgħa tax-xahar fil-5.30pm 
għat-tfal (minflok il-katekeżi fil-MUSEUM). 

 

8-9 Bazaar organizzat mill-Kumitat Festa. 
 

15 Pellegrinaġġ parrokkjali tal-Ġublew tal-Ħniena 
għas-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Tluq fid-

9am. 
 

16 Festa ta’ San Luqa Evanġelista – Quddiesa Solenni 
mmexxija minn Mons. Paul Vella fis-7pm.  

 

21 Quddiesa fi Triq Papa Ġwann Pawlu II fl-okkażjoni 

tal-festa tiegħu. Fis-6.15pm titlaq il-purċissjoni 
mill-knisja u fis-6.30pm tibda l-quddiesa. Il-familji 

ta’ din it-triq huma mħeġġa jżejjnu l-faċċati tad-djar 
bid-dawl, xemgħat u pjanti. 

 

30 Jibda l-ħin tax-xitwa. Il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun 
fis-6.15pm. (Fil-kappella tas-Salina l-quddiesa tas-

Sibt filgħaxija tkun fil-5pm) 


