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Il-Kelma tal-Kappillan
Għeżież,

N

har it-13 ta’ Marżu li għadda, il-Papa Frangisku ħabbar Gublew
Straordinarju ta’ Ħniena. Din ser tkun sena speċjali li ser tiftaħ
nhar it-8 ta’ Diċembru, li minbarra li tkun il-festa tal-Immakulata
Kunċiżżjoni, dakinhar jaħbat ukoll il-50 Anniversarju mill-għeluq talKonċilju Ekumeniku Vatikan II. Dan il-gublew tal-Ħniena jagħlaq propju
fl-20 ta’ Novembru 2016, li tkun il-Festa ta’ Kristu Sultan.
Kif imfisser tajjeb fid-Dokument, Gesu’ Kristu huwa ‘Wiċċ il-Ħniena talMissier’, u l-misteru tal-Fidi Nisranija donnu jsib fil-kelma Ħniena lgabra sħiħa tiegħu. Għalhekk il-Papa Frangisku ried li din is-sena ta’
grażżja speċjali tkun Ħanina bħall- Missier. Dan iwassalna għall-għan tal
-Gublew, dak li wara li aħna nkunu lqajna l-ħniena tal-Missier,
imbagħad inkunu lesti li ngħadduha lill-oħrajn.
Imma minbarra li jħabbar u jagħti tagħrif dwar il-Gublew tal-Ħniena,
dan id-dokument jagħtina wkoll gabra ta’ tagħlim dwar il-Ħniena. Filfatt, sa mill-bidu tal-Pontifikat tiegħu il-Papa Frangisku wera li din itTema ser tkun fiċ-Ċentru tal-Ministeru tiegħu bħala mexxej tal-Knisja
Universali. Fil-priedki u anke fid-diskorsi tiegħu, huwa kontinwament
jisħaq fuq il-Ħniena infinita ta’ Alla. Alla ma jgħejja qatt jaħfrilna u
għalhekk aħna ma għandna qatt naqtgħu qalbna mill-maħfra tiegħu.
Mela l-Ħniena t’Alla hija universali u ma tridx tolqot il-qalb biss ta’ min
hu mgħammed iżda trid tinfetaħ ukoll lejn dawk ta’ twemmin differenti.
J’Alla jkollna ċ-ċans li induqu din il-Ħniena ta’ Alla.
Tkunu mberkin!
P.Joseph Mamo ofm.Ċonv.

Griżma tal-Isqof
Dawn huma ż-żgħażagħ
adulti li rċevew issagrament tal-Ġriżma
tal-Isqof minn
Mons. Arċisqof Charles J.
Scicluna
nhar is-Sibt 13 ta’
Ġunju fil-Jum Liturġiku
tal-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija.
Apap Beppe

Dalli Cameron

Bonniċi Kyle

Fenech Jeremy

Bugeja Mariah

Grima Cailan

Camilleri Althea

Hili Eleanor

Camilleri Valentina

Tanti Samwel

Cauchi Neeve

Vella Zachary

Is-Sibt 1
L-Ewwel Sibt tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna
nfusna lill-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija.
Fis-6.00pm – Tibda l-Adorazzjoni fil-Knisja.
Mill-lum sa għada l-Ħadd tintrebaħ l-Indulġenza Plenarja tal-Porzjunkula,
bi qrara u tqarbina, viżta, missierna u kredu u skond il-fehma tal-Papa f’xi
Knisja Parrokkjali jew f’xi Knisja Franġiskana.
Il-Ħadd 2
Fil-11.00am – P. Joe Xerri ofm. Conv. ex-Kappillan talParroċċa tagħna, ser jiċċelebra l-25 sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali
tiegħu fil-Knisja ta’ San Franġisk, Victoria Għawdex. Kulħadd hu mistieden!
Il-Ġimgħa 7 L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, Inġeddu l-konsagrazzjoni
tagħna lill-Qalb ta’ Ġesu’.
Fit-8.00pm – Adorazzjoni fil-Kappella talLunzjata fis-Salina. Kulħadd hu mħeġġeġ biex jattendi.
It-Tlieta 11

Illum il-Knisja tfakkar il-Festa ta’ Santa Klara ta’ Assisi.

Il-Ġimgħa 14 L-Ordni Franġiskan jiċċelebra l-Festa ta’ San Massimiljanu
Kolbe. Fis-7.00pm – Il-Quddiesa tkun tgħodd għal għada, li jaħbat it-Tlugħ
fis-Sema tal-Madonna.
Is-Sibt 15
Jum is-Solennita’ ta’ Santa Marija. Festa Kmandata bissmigħ u l-obbligu tal-Quddies. Il-quddies fil-Parroċċa jkun fis-6.00am, fit8.30am u fis-7.00pm.
Il-Ġimgħa 21 Fis-6.30pm – Fra Alistair Aquilina ofm.Conv, jagħmel ilProfessjoni Solenni tiegħu fil-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl fir-Rabat Malta.
Nawgurawlu minn qalbna u nitolbu għalih.
It-Tlieta 25

Fis-6.00pm – Tibda l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja.

Is-Sibt 29 u l-Ħadd 30 L-aħħar weekend tax-xahar. Il-ġbir kollu li jsir filParroċċa ser imur b’risq il-Konsum tal-Arja Kkondizzjonata. Inkunu
ġenerużi!

Il-Ħamis 3
L-Ewwel Ħamis tax-xahar. Issir l-adorazzjoni fis-Seminarju
tal-Virtu’. Tluq minn ħdejn il-Knisja fil-ħin imħabbar fl-avviżi tal-ġimgħa.
Il-Ġimgħa 4
L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, Inġeddu l-konsagrazzjoni
tagħna lill-Qalb ta’ Ġesu’. Illum tiġi fi tmiemha SkolaSajf 3-16.
Fit-8.00pm – Adorazzjoni fil-Kappella tal-Lunzjata fis-Salina. Min jista’,
jattendi. Nixtiequ li jattendu aktar nies.
Is-Sibt 5
L-Ewwel Sibt tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna
nfusna lill-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija.
Fis-6.00pm – Tibda l-Adorazzjoni fil-Knisja.
Illum il-Provinċja tagħna ser tinġabar għal nofs ta’ nhar IRTIR bi
preparazzjoni għall-Kapitlu Provinċjali. Ftakru fina fit-Talb tagħkom.
It-Tnejn 7 sal-Ġimgħa 11
Ser jitlaqqa’ l-Kapitlu Provinċjali f’B’Kara fejn jiġi magħżul il-Ministru
Provinċjal u d-Definitorju tiegħu. Din hi l-ewwel parti tal-Kapitlu.
Il-Ħamis 17
L-Ordni tagħna llum tfakkar meta San Franġisk irċieva lPjagi fuq l-Għolja ta’ LaVerna.
Il-Ġimgħa 18 Fis-7.00pm – Niċċelebraw il-festa ta’ San Ġużepp ta’
Copertino fil-Parroċċa. It-tfal kollha huma mħeġġa li jattendu u jġibu
magħhom il-basket tal-iskola għat-tberik.
Fi tmiem il-quddiesa ssir il-wegħda tal-Katekisti. Infakkru lill-ġenituri li
għandhom lil uliedhom li ser jibdew id-Duttrina din is-sena, biex jiġu għax
wara l-quddiesa ssir ir-reġistrazzjoni ta’ wliedhom għad-Duttrina għas-sena
2015/2016.
Is-Sibt 19 u l-Ħadd 20 F’dan il-weekend ssir il-ġabra b’risq l-Art Imqaddsa.
Il-Ħadd 20

Il-Knisja tfakkar Jum il-Lajċi Nsara

It-Tlieta 22

Fis-6.00pm – Tibda l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja.

Is-Sibt 26 u l-Ħadd 27
L-aħħar weekend tax-xahar u ssir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa tagħna.
Grazzi tal-ġenerożita’ tagħkom.
It-Tlieta 29
Festa ta’ San Mikiel Arkanġlu fil-Kappella fl-Imdawra.
Fis- 6.00pm – Quddiesa fil-Kappella mmexxija bil-kant mill-Kor Parrokkjali
‘Ħlewwa ta’ Marija’. Fil-Parroċċa ma ssirx il-Quddiesa.

Maħbuba Santa Klara, inti li ħabbejt il-familja kbira

tal-bnedmin, nitolbuk b’mod speċjali għall-familji
tagħna biex
jgħixu
magħquda
fl-imħabba u
l-paċi.
L-aħħar

kliem tiegħek
kien:
‘Grazzi Mulej li ħlaqtni!’. Għallimna napprezzaw
id-don tal-ħajja, u nużaw tajjeb ir-rigal ta’ kull
ġurnata, biex naslu bil-grazzja ta’ Alla fil-ħajja ta’
dejjem.

Trabi li tgħammdu fil-Parroċċa tagħna
bejn Jannar u Ġunju 2015
Martina Camilleri
Neil Azzopardi
Matthias Gauci
Ġozwe’ Joe Grech
Sarah Anne Cassola
Lara Borg
Cara Duncan

Ingħaqdu fis-Sagrament taż-Żwieġ fil-Parroċċa
tagħna jew f’parroċċi oħra bejn
Jannar u Ġunju 2015
Ian Dalli u Lindsey Camilleri
Paul Noel Muscat u Christine Vassallo
Christino Borg u Josephine Buttigieg
Dylan Tabone u Tracy Tanti
Denis Giordmaina u Jessica Sant
Dominic Gatt u Stephanie Jo Grech
Brian Sammut u Maria Pia Amato
Paladino Santi u Kylse Ann DeBono
Louis Micallef u Nadine Farrugia
Godwin Cortis u Doronia Camilleri

Ingħaqdu mal-Mulej fl-eternita’
bejn Jannar u Ġunju 2015
Jean Eve Nolan
Andreana Sammut
Teresa Vella



Bidu tad-Duttrina 2015-2016, mit-Tlieta 29 ta’ Settembru. Nhar
il-Gimgħa 18 ta’ Settembru, quddiesa fil-Parroċċa u t-Tberik talBasktijiet tal-Iskola fl-okażżjoni tal-Festa ta’ San Gużepp ta’
Ċopertino. Nibgħatuhom fil-ħin u dejjem.



Prosit tal-Festi sbieħ li bħala Parroċċa organiżżajna flimkien.
Grażżi lil kull min taha s-sehem tiegħu biex għal darb’oħra kellna
festi tassew sbieħ u xierqa. Issa rega’ għandna l-antifona tassurmast FX Sammut li giet regalata lilna nhar it-28 ta’ Gunju,
f’Jum il-Festa Titulari.



L-Ewwel Parti tal-Kapitlu Provinċjali Ordinarju ser jigi ċċelebrat
bejn is-7 u l-11 ta’ Settembru 2015. Fiha ssir l-evalważżjoni talerba’ snin li għaddew, jintgħażel il-Ministru Provinċjal u dDefinitorju tiegħu. Itolbu għalina!



Nifirħu u nawguraw lil P. Dumink Bonello ofm ċonv, Ex-Kappillan
ta' din il-parroċċa li nhar is-26 ta' Marżu għalaq 60 Sena misSaċerdożju tiegħu. Nawgurawlu u nitolbu għalih.



Ir-Ritratti u d' DVD'S tal-preċett, kif ukoll id-DVD tal-Griżma talIsqof lesti. Tistghu tigbruhom minn ghand il-Vision Image ta'
Naxxar Road B'Kara, quddiem l-HSBĊ, filwaqt ir-Ritratti talGriżma tal-Isqof minn ghand l-Image Photo Studio wara l-Knisja
Parrokkjali tan-Naxxar.

Avviż Importanti
Matul Awwissu u Settembru l-Librerija
fiċ-Ċentru Parrokkjali ser tkun
magħluqa. Tinsewx!

