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Għeżież,
Matul dan ix-xahar ser ngħixu flimkien żewġ avvenimenti mportanti.
L-ewwel avveniment huwa s-solennita’ tan-Nawfrawġju tal-Appostlu
Missierna San Pawl, imbagħad flimkien mal-Knisja Universali l-bidu
tar-Randan Imqaddes li jwassalna għal Festa tal-Għid il-Kbir. ‘Mela
qawwu qalbkom ħbieb. Jien nemmen f’Alla li hekk isir, sewwa sew kif
tħabbar lili. Jeħtieġ iżda li naħbtu ma’ gżira.’ Dan hu kliem San Pawl li
nsibu fl-Atti ta’ l-Appostli 27:16-28.
Huwa kliem ta’ stedina anki għalina llum, biex inqawwu qalbna, meta
naraw li kollox hu kontra tagħna, meta forsi niġu f’mumenti fejn ħadd
ma jista’ jifhimna. Pero’ m’ għandniex għax nibżgħu, għax aħna lkoll
nafu li għandna difensur, u għalhekk irridu nkunu bħal Pawlu li
nfittxuh u nħalluh ikellimna permezz tal-Kelma tiegħu. Kienet il-Kelma
li biddlet qalb Pawlu, u j’Alla li anki aħna tkun il-Kelma li tbiddilna
għall-aħjar, biex insiru aktar bnedmin ġodda.
J’Alla ż-żmien tar-Randan igħinna wkoll infittxu ‘l Kristu, biex bħal
Pawlu ngħidu, ngħix, imma mhux jien, imma huwa l-Ispirtu ta’ Kristu li
qed jgħix fija. J’Alla ż-żmien ta’ l-Eżerċizzi jkun mument f’ħajjitna ta’
tiġdid permezz tal-Kelma li ser tiġi mwassla lilna lkoll.
Tkunu mbierkin!
P. Joseph Mamo ofm Conv. Kappillan

}sieb Spiritwali
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Il-Beatu Ġwanni Pawlu 11 – Tfulitu

l-Professur Eamon Duffy, li kiteb il-ktieb Saints and Sinners, meta
tkellem fuq il-Beatu, qal hekk: ‘Ma tistax tifhem lil Papa Gwanni Pawlu 11
mingħajr ma l-ewwel tifhem x’inhi t-tbatija.’
It-tbatija ma kienitx biss fuq livell personali, imma wkoll fuq livell
nazzjonali. Fis-Seklu 16, il-Polonja kienet l-akbar pajjiż fl-Ewropa. Kienet
immensa, twassal mil-Baltiku sal-Baħar l-Iswed. Bil-mod u bi tbatija kbira
tilfet din il-pożizzjoni superjuri li kellha u f‟dawn l-aħħar żewġ sekli, għal
aktar minn darba, dan il-pajjiż ġie brutalment maqsum u mħarbat mill-ġirien
tiegħu, il-Ġermaniżi, l-Awstrijaċi u r-Russi. Inxtered ħafna demm u l-imħuħ
tal-Pollakki sfaw ittorturati. Il-Pollakki tilfu l-poter li kellhom fl-Ewropa u
din it-telfa baqgħet tossessjona l-imħuħ ta‟ kull klassi u twemmin fissoċjeta‟ Pollakka – ta‟ l-aristokratiċi, tal-komunisti, tal-ħassieba, tal-artisti u
tal-bdiewa u l-klassi l-baxxa. Fis-Seklu 18, il-Polonja ma baqgħetx teżisti
fuq il-mappa ta‟ l-Ewropa, u l-ħames ġenerazzjonijiet ta‟ Pollakki li ġew
wara għexu l-iskjavitu‟. Il-pajjiż bata l-uġiegħ, u għal ħafna żmien lidentita‟ ta‟ nazzjon eżistiet biss fl-imħuħ tan-nies. Karol Josef Woytila
twieled f‟ġurnata storika u speċjali għall-Polonja – ġurnata msejjħa IlMiraklu Pollakk. Il-Marixxall Jozef Pilsudski, il-Kap ta’ l-Istat, ħataf lil
Kiev mingħand ir-Russi. Kienet l-ewwel rebħa militari wara żewġ sekli. U
minn hemm bdiet il-mixja lejn l-Indipendenza, li madanakollu ma damitx
wisq, għax fl-1926 waqgħet taħt id-dittatorjat.
Fl-1930 iggradwa ħu Karol, Edmund bħala tabib, u Karol u missieru marru
għall-gradwazzjoni fi Krakow. Wara, missierhom ħadhom fi Czestochowa,
fejn Karol, għall-ewwel darba, talab quddiem il-Madonna s-Sewda, irReġina tal-Polonja. Karol kien imur iżur lil pazjenti ta‟ ħuh ġo l-isptar u
jżommilhom kumpanija billi jirreċtalhom u fl-istess ħin iqatta‟ iżjed ħin ma‟
ħuh, li kien jammira u jħobb ħafna. Imma fix-xitwa tal-1932, it-tieni traġedja laqtet lil familja. Edmund, li kien 14-il sena akbar minnu, miet bliskarlatina. Kien tabib iddedikat ħafna lejn il-pazjenti, u ttieħed minnhom. Iż
-żewġt aħwa kienu qrib ħafna ta‟ xulxin, u bħala Papa, Ġwanni Pawlu 11
ammetta li l-mewt ta‟ ħuh qasmitlu qalbu aktar mill-mewt ta‟ ommu. Filfatt, sħabu tal-klassi jiftakru li Karol ma bekiex fil-funeral t‟ommu, imma
beka sew fil-funeral ta‟ ħuh.

Hawnhekk Karol kompla jdur lejn limħabba għat-tejatru. Kien tifel serju u
studjuż. Kollox kien jagħmel b‟serjeta‟
kbira, anki l-istess sports. Sħabu jgħidu
li fir-ritratti tal-klassi jew waqt xi
ħarġa, dejjem kien isib post fil-ġenb,
qisu osservatur. Fl-1941, meta Karol
kellu 20 sena, sab lil missieru mejjet
b‟attakk tal-qalb. Hawnhekk sħabu
nkwetaw bil-kbir li kien se jitlef
moħħu, tant kemm ħass it-telfa ta‟ dak
li waħdu ġarr ir-responsabbilta‟ tattrobbija ta‟ ibnu żgħir għal tnax-il sena
sħaħ. L-ewwel lejl, Karol ma raqad xejn. Għamel lejl jitlob ma‟ ħabib tiegħu
mit-tejatru. Kien imur iżur il-qabar ta‟ missieru kuljum, tant li seminarista
ħabib tiegħu Malinski beda jibża‟ li se tiġri xi waħda kbira. Gwanni Pawlu 2
tkellem hekk fuq dan iż-żmien ta‟ ħajtu – ‘Ta’ għoxrin sena kont diġa’ tlift
in-nies kollha li kont inħobb. Jien ma kontx preżenti fil-mewt ta’ ommi, ma
kontx preżenti fil-mewt ta’ ħija, ma kontx preżenti fil-mewt ta’ missieri.’
Karol Wojtyla ħass illi ħajtu, bħal dik ta‟ pajjiżu l-Polonja, kellha tkun
mimlija tbatija, tbatija iżda, li ġġib is-salvazzjoni u mhux il-qerda.
Dan l-artiklu huwa t-tieni wieħed minn sensiela li se jkollna dwar il-Beatu Gwanni Pawlu
11…..…inkomplu xahar ieħor

10 ta’ Frar 2012
Festa ta’ Missierna San Pawl
Attivita’ f’San Pawl Milqi Burmarrad
9.00am - Parata mill-Banda tal-Iscouts.
Tibda minn Triq San Pawl Milqi.
9.30am - Mixelgħa tal-ħuġġieġa u daqq tal-Innu
Malti mill-banda tal-Iscouts.
9.40am - Fil-Kappella–Daqq tal-Innu f’ġieħ San Pawl mill-Kor
Parrokkjali.
9.45am - Diskors minn Dr. Stanley Farruġia Randon.
10.15am – Quddiesa mill-Isqof Emeritus Ġużeppi Merċieca fil-Kappella
bis-sehem tal-kant tal-kor Ħlewwa ta’ Marija. Fi tmiem il-Quddiesa
jingħataw premjijiet tal-Kompetizzjoni li saret matul il-Festi tal-Milied

L-Erbgħa 1
Fis-7.30pm fil-Parroċċa ta‟ Xbiex quddiesa mmexxija millArċisqof fl-okkażjoni tal-Festa tal-Gandlora.
Il-Ħamis 2
Adorazzjoni fis-Seminarju tal-Virtu‟. Tluq minn ħdejn ilKnisja f‟12.00pm. Fis-6.15pm Konċelebrazzjoni mill-Komunita‟ Franġiskana
fl-okkażjoni tal-Festa tal-Gandlora. Janima l-Kor Ħlewwa ta‟ Marija.
Il-Ġimgħa 3
Qalb ta‟ Ġesu‟.

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni „l

Is-Sibt 4
L-Ewwel Sibt tax-xahar. Inġeddu l-Konsagrazzjoni „l Qalb
Bla Tebgħa ta‟ Marija. Fil-5.15pm issir l-Adorazzjoni fil-Knisja. Illum ilLibrerija tkun miftuħa bejn l-10.00am u nofs in-nhar. Din ser issir darba
f‟xahar, kull l-ewwel Sibt tax-xahar.
Il-Ħadd 5
Fit-3.30pm fiċ-Ċentru Parrokkjali l-Kummissjoni Familja ser
torganizza sine forum għall-familji kollha. Imexxi Dun Pawl Camilleri fejn
jintwera film jismu Courageous. Il-familji kollha huma mistiedna. Jispiċċa
kollox għal 5.45pm.
Il-Ħamis 9

Il-quddiesa tas-6.15pm tgħodd għal San Pawl.

Il-Ġimgħa 10 Solennita‟ tal-Appostlu Missierna San Pawl. Il-Quddies filParroċċa jkun bħal tal-Ħdud, jiġifieri fis-6.00am, fit-8.30am u fis-6.15pm.
Għaċ-ċelebrazzjoni f‟San Pawl Milqi ara l-programm .
Is-Sibt 11

L-Ewwel dehra tal-Madonna f‟Lourdes, u Jum il-Morda.

Il-Ħadd 12
Quddiesa u laqgħa għall-Għarajjes ma‟ Mons. Arċisqof filKonkattidral ta‟ San Ġwann, fis-6.30pm.
Ġurnata għall-familji kollha fiċ-Ċentru Parrokkjali bejn l-10.00am u d-9.30pm.
Issir Maratona tal-Liedna. Ikun hemm diversi attivitajiet għat-tfal u l-kbar. Ikun
hemm Film u Tombla. Jiġi servut ikel bi prezzijiet raġonevoli kemm f‟nofs innhar u fil-għaxija.
Il-Ġimgħa 17 Għeluq il-55 sena ta‟ Jum it-Twaqqif ta‟ l-Ewwel Ġebla talKnisja Parrokkjali. Fl-4.30pm L-ewwel laqgħa għall-ġenituri li t-tfal tagħhom
se jagħmlu L-Ewwel Tqarbina. Il-ġenituri huma obbligati jiġu għall-laqgħat ta‟
wliedhom.

It-Tlieta 21
Fl-okkażjoni tal-Karnival ser tiġi organizzata attivita‟ għat-tfal
kollha tal-Parroċċa fiċ-Ċentru Parrokkjali, bejn it-3.30pm u s-6.00pm. Il-ġenituri
huma mħeġġa jniżżlu l-ismijiet tat-tfal tagħhom fis-sagristija. Jingħataw trophies
għall-isbaħ kostumi.
L-Erbgħa 22
Bidu tar-Randan Imqaddes. Huwa Jum ta‟ Sawm u Astinenza.
Il-quddiesa tas-6.15pm tkun kkonċelebrata mill-Komunita‟ Franġiskana bissehem tal-Kor Parrokkjali „Ħlewwa ta‟ Marija‟.
Il-Ġimgħa 24 L-ewwel laqgħa għall-ġenituri li t-tfal tagħhom ser jagħmlu lGriżma ta‟ l-Isqof din is-sena. Il-laqgħa se ssir fis-7.00pm.
Is-Sibt 25 u l-Ħadd 26L-aħħar weekend tax-xahar. Issir il-ġabra b‟risq ilParroċċa tagħna.
It-Tlieta 28

Fil-5.15pm ssir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina.

L-Erbgħa 29
Fis-7.00pm fiċ-Ċentru Parrokkjali laqgħa tal-membri talKunsill Parrokkjali.

Id-Devozzjoni lejn il-Qalb Immakulata ta’ Marija.

W

ara li f‟ħargiet preċedenti għidna xi ħaġa zgħira fuq id-devozzjoni tal-Qalb
Imqaddsa ta‟ Ġesù, issa se nitkellmu fuq id-devozzjoni tal-Qalb Immakulata ta‟
Ommna Marija u Padruna tal-Parroċċa tagħna.
Din id-devozzjoni xtaqitha il-Madonna u qalet lit-tfal ta‟ Fatima – Luċija, Ċjaċinta u
Franġisku, sabiex nitolbu ħafna għall-midimbin, għax ħafna qegħdin imorru l-infern
minħabba li m‟għandhomx lil xi ħadd jitlob għalihom. Qaltilhom ukoll biex noffru
s-sagrifiċji għalihom. Il-Madonna dehret lit-tlitt itfal għal sitt darbiet u f‟kull derha
insistiet li għandna ngħidu ir-rużarju.
Id-dehriet lit-tfal saru wara xulxin f‟l-1917, f‟medda ta‟ sitt xhur. Wara li mietu
Ċjaċinta u Franġisku, il-Madonna dehret drabi oħra lil Luċija. F‟dehra li saret filgħaxra ta‟ Diċembru 1925, il-Madonna qalet lil Luċija: “Ara binti, qalbi mdawra
bix-xewk li biħ, nies ingrati, il-ħin kollu inifduha bid-dagħa u b‟l-ingratitudni
tagħhom. Almenu inti pprova farraġni u għid lil kulħadd li nwiegħed li ngħin fissiegħa tal-mewt bil-grazzji kollha neċessarji għas-salvazzjoni, lil kull min iqerr,
jitqarben, jgħid ħames posti rużarju u jżommli kumpanija għal kwarta
b‟medittazjoni fuq il-misteri tar-rużarju, kull l-ewwel sibt tax-xahar, għal ħames
xhur wara xulxin b‟l-interċezzjoni li jagħmel riparazzjoni lili.”
Nagħmlu minn kollox biex inpattu għall-ingrattitudni tal-midimbin u jkollna l-faraġ
ta‟ l-Omm għażiża tagħna.
Carmen Gatt.

Min qatt basar... li l-Costa
Concordia se jegħreq......?

L

anqas ilu xahrejn. Konna grupp ħbieb
antiki li konna fl-istess kors l-universita‟
miġburin għand koppja ħbieb tagħna u xi
ħadd qal illi fis-sajf bi ħsiebhom imorru
cruise. U d-diskors waqa’ fuq il-cruises. Min jirrakonta l-avventura tiegħu meta hu
mar cruise; min jgħid li hu jippreferi jtir għal destinazzjoni waħda u jibqa’ fl-istess
belt milli joqgħod idur bliet differenti għal ftit ħin, kif jiġri fi cruise; min jistagħġeb
bl-abbundanza ta‟ ikel li jgħidu li jkun hemm fuq vapur tal-cruises...insomma
kulħadd jgħid tiegħu. U saħansitra kien hemm xi ħadd li qal li hu jibża‟ jitla‟ fuq
ajruplan u b‟hekk cruise toffrilu vaganza ideali. Qal li jħossu sikur fuq vapur
daqshekk kbir, qal li qisek qiegħed fuq l-art...il-maltemp lanqas tħossu...anke jekk
ikun riefnu,... saqajk jibqgħu fiis-sod!
Bla ma ridt ftakart f‟din id-diskursata li kellna fuq il-cruises meta ħmistax ilu kien
hemm it-traġedja tal-Costa Concordia. Naħseb ma tantx ħassewhom li kienu fissod dawk li nzertaw kienu abbord il-vapur nhar it-tlettax ta‟ Jannar! Il-baħar kien
qisu żejt kieku; ma kienx hemm irwiefen, imma xorta kien hemm min tilef ħajtu. U
żgur ma tistax tgħid li l-vapur kien ‘bejn sema u ilma’, għax naħseb kieku xi ħadd
tawwal idejh minn fuq il-vapur kien jirnexxilu jmiss l-art, il-famuża gżira ta‟
Giglio! Dan l-episodju sfortunat ġegħelni nirrifletti dwar l-ironija tal-ħajja. U bħal
ma jiġri il-ħsieb ġera bija u kien hemm diversi punti li ġew f‟moħħi.
Ħsibt dwar kemm aħna ngħixu f‟dinja imprevedibbli! Min qatt basar li vapur bħal
Costa Concordia li jiswa dawk il-miljuni kollha, li kien mgħammar bl-aħħar
teknoloġija tan-navigazzjoni propju se jispiċċa hekk! Imma hekk ġara! Il-bniedem
min-natura tiegħu ifittex is-sigurta‟, ifittex li jħares lilu nnifsu u lil dawk li jħobb
mill-periklu u għalhekk bastiment kbir u lussuż bħal Costa Concordia jidher
jgħammex f‟għajnejn il-bniedem, iġiegħlek tħossok sikur u sod, iżda kollox safa
suf meta ltaqa‟ ma‟ sikka. Għax is-sikka tkun moħbija, is-sikka tidħak bik, ma
tkunx qed tistennieha. U fil-fatt irriflettejt dwar diversi sitwazzjonijiet f‟ħajti fejn
jien ukoll iltqajt ma‟ sikka u tgerfixt, għax kont qed inserraħ fuq il-bniedem u lħwejjeġ tad-dinja minflok kont qed nitfa‟ ħarsti lil hinn, lejn is-sigurta‟ li joffri biss
Dak li ma pruvax jimpressjonana bir-rikkezzi u l-kobor ta‟ din id-dinja imma blimħabba ġenwina u s-sagrifiċċju.
Bħal ma jiġri f‟sitwazzjonijiet bħal dawn wara kulħadd janalizza l-kif u l-għaliex
ta‟ dak li ġara. Wara kulħadd għaref! L-affarijiet qabel trid tarhom. Jien m‟għandix

dubju li l-Kaptan ma basarx li kien se jiġri dak li ġara. Kien kaptan ta‟ esperjenza,
ħassu sikur minnu nnifsu, ħass li kien qed jieħu riskju kkalkulat, iżda għarralu! U
ħsibt kemm forsi kien hemm drabi fejn jien ukoll ġrali bħal dan il-kaptan li
bħalissa qed jieħu l-kundanna ta‟ kulħadd. Kemm drabi ħsibt li jien qed ngħix ħajja
tajba għax immur il-knisja, għax ġejja minn familja tajba, għax dejjem ħarist ilkmandamenti, imbagħad żlaqt fin-nixef. Ħsibt dwar x‟jiġri meta jien inkun qed
inbaħħar f‟baħar kalm, u fid-daqqa u l-ħin niltaqa‟ ma‟ sikka. X‟nagħmel jien?
Jiġrili bħal Costa Concordia u bil-mod il-mod immil fuq ġenb u negħreq?
Kemm nistgħu nitgħallmu minn dan li ġara lil Costa Concordia! Kemm jista‟
joħroġ aktar frott kieku nħarsu lejna nfusna minflok niffukaw l-enerġija kollha
tagħna biex nikkundannaw lill-kaptan! Aħna mhux ukoll nemfasizzaw l-affarijiet
tad-dinja? Kemm ninsistu ma‟ uliedna biex jistudjaw u jistinkaw ħalli jilħqu, ħalli
jsiru „xi ħadd‟, ħalli fid-dinja huma wkoll ikunu jidhru b‟saħħithom bħal Costa
Concordia. Imbagħad ninsew li fil-ħajja jistgħu jiltaqgħu ma‟ sikka u kollox jisfa
suf! U bir-raġunament materjali tagħna inġegħluhom ibaħħru mix-xatt tal-familja
rashom mimlija li xejn ma jista‟ jfixkilhom, li ħadd ma jista‟ għalihom, li huma
dejjem jistgħu ikunu minn fuq jekk jistudjaw biżżejjed, jekk jaħdmu biżżejjed, jekk
jaqdfu „l quddiem biex ikunu l-aqwa. U ma nippreparawhomx għal x‟se jagħmlu
meta jiltaqgħu ma‟ sitwazzjonijiet f‟ħajjithom li ma jkunux qed jistennew. X‟se
jagħmlu meta jinqalgħulhom problemi fiż-żgħożija tagħhom, meta sħabhom
iħajruhom għal vizzji li aħna lanqas qatt ma nkunu ħlomna bihom? X‟se jagħmlu
meta jinqalgħulhom problemi serji fiż-żwieġ tagħhom, meta l-affarijiet ma jmorrux
skond il-pjan, kif ġara lill-kaptan tal-Costa Concordia?
X‟se jagħmlu? Se jħarsu lejn kemm għandhom ċertifikati? Se jsolvu l-problema
għax ikunu jafu jiżfnu l-ballet jew idoqqu l-vjolin! Se jiirnexxilhom iħossuhom filpaċi għax imexxu kumpanija, għax għandhom paga tajba ħafna? Ma naħsibx.
Naħseb problemi bħal dawn jistgħu jittaffew biss jekk aħna nkunu tassew
investejna fil-qalb ta‟ wliedna u mhux fid-dehra tagħhom u f‟moħħhom biss.
Problemi bħal dawn jittaffew biss jekk aħna nkunu tassew għallimna lil uliedna
jpoġġu saqajhom fis-sod, fil-Kelma t‟Alla u fis-sagramenti, u ma nkunux „dħakna
bihom‟ u għammixnilhom għajnejhom u nawwarnielhom qalbhom bit-tlellix u llussu tal-Costa Concordia – għax dawn jispiċċaw fix-xejn meta jsibu l-ewwel
sikka!
Daniella Zerafa



Il-librerija li tinsab fiċ-Ċentru Parrokkjali ser tibda tkun miftuħa
kull l-Ewwel Sibt tax-xahar bejn l-10.00am u nofs in-nhar.



Via Sagra matul ir-Randan kull nhar ta‟ Erbgħa u nhar ta‟ Gimgħa,
flok ir-Rużarju.

Eżerċizzi fil-Parroċċa tagħna
Miżżewġin: 5 – 9 ta’ Marzu 2012 fis-7.00pm fil-Knisja. Mons.Louis
Camilleri ex.Direttur Moviment Kana
Kulħadd: 12 – 16 ta’ Marzu 2012 fis-6.15pm fil-Knisja. Jagħmel ilħsieb waqt il-quddiesa Fr.Antoine Apap ofm.conv.
Tfal: 5 – 9 ta’ Marzu fl-4.30pm fiċ-Ċentru. Jagħmel il-ħsiebijiet Bro.
Etienne Gilson ofm.conv.

Dehriet tal-Madonna f’Lourdes
Tifkira tad-dehriet – Frar 11, 14,18, 19,
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Marzu 1, 2, 4, 25 April 7 Lulju 16.
Talba
O Verġni Immakulata, Omm tal-ħniena,
saħħa tal-morda, refuġju tal-midinbin,
konsolatriċi tal-imnikktin, Inti tagħraf ilbżonnijiet tiegħi, it-tbatijiet tiegħi, ixħet
fuqi l-ħarsa ħanina tiegħek. Bid-dehra
tiegħek fil-Grotta ta’ Lourdes, Inti ridt li hija ssir lok magħżul mnejn
ixxerred il-grazzji tiegħek, u diġa’ bosta msejknin sabu r-rimedju talmard tagħhom tar-ruħ u tal-ġisem. Niġi jiena wkoll mimli bit-tama
sabiex nitolbuk il-grazzji tiegħek ta’ Omm: isma’ Omm ħanina, ittalb umli tiegħi, sabiex mimli bil-benefiċċji tiegħek, nagħmel kemm
nista’ biex nimita l-virtu’ tiegħek, biex ġurnata jkolli sehem fil-glorja
tiegħek tas-sema. Hekk ikun.
Omm tagħna ta’ Lourdes, itlob għalina.

