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Għeżież,

I

lkoll kemm aħna nittamaw f’din il-ħajja li għada jista’ jkun aħjar milllum. Pero’ fil-verita’, m’hemmx mument aħjar mill-mument ta’ issa biex
inkunu kuntenti. Fil-fatt, ħajjitna hi mimlija sfidi. L-aħjar li nagħmlu hu li
nammettu dan il-fatt u niddeċiedu li nkunu kuntenti llum. Għalhekk ejjew
ngħożżu kull mument f’ħajjitna, għax il-ħin ma jistenna lil ħadd. Ngħixu lmument bl-aħjar mod possibbli, għax għada ma rajniehx, il-bieraħ għadda
u spiċċa, u kull ma għandna hi l-ġurnata tal-lum.
Għalhekk, Ġesu’ fil-Vanġelu ta’ San Mattew f’Kapitlu 6 versi 25 sa 34,
jitkellem biex ma ninkwetawx għal ħajjitna, x’ser nieklu jew x’ser nixorbu,
anqas għal ġisimna x’ser nilbsu. Jaqaw il-ħajja mhijiex aqwa mill-ikel u lġisem aqwa mill-ilbies? Ħarsu lejn l-għasafar tas-sema, la jiżirgħu u lanqas
jaħsdu u lanqas igeddsu fl-Imħażen, u madankollu Missierkom li hu fissmewwiet jitmagħhom. Ma tiswewx aktar minnhom? U min bl-inkwiet
kollu tiegħu ser iseħħlu jtawwal għomru? U għall-ilbies, għalfejn
tinkwetaw ruħkom?
Għalhekk toqogħdux tinkwetaw ruħkom fuq l-affarijiet tad-dinja, għax
dawn huma kollha ħwejjeġ li jfittxuhom il-pagani. Imma Missierkom li hu
fis-smewwiet jaf li dan kollu teħtiġuh. Mela fittxu l-ewwel is-Saltna u lĠustizzja ta’ Alla, u dan kollu jingħatalkom ukoll.
Mela ma noqogħdux inħabblu rasna għall-għada, għax il-jum ta’ għada
jħabbel rasu hu għalih innifsu. Biżżejjed hu għall-jum it-taħbit tal-ġurnata.
Tkunu mberkin!
P.Joseph Mamo ofm.Conv. - Kappillan

Ħsieb Spiritwali
Saċerdot ta’ Veru

F

il-25 ta’ Mejju 2013, għoxrin sena wara mewtu, Don Pino Puglisi ġie
beatifikat quddiem folla ta’ eluf kbar ta’ nies. Huwa kien l-ewwel
vittma tal-Mafja li kien beatifikat. Twieled Brancaccio, distrett fqir ħafna u
fost l-aktar vjolenti f’Palermo, fi Sqallija. Missieru kien skarpan u ommu
ħajjata. Daħal is-seminarju ta’ sittax il-sena. Laħaq saċerdot fl-1960 u beda
l-ministeru tiegħu f’Godrano fi Sqallija, fejn kien hemm jgħixu xi mitt ruħ.
Kienu għadhom kif inqatlu ħmistax-il ruh mill-Mafja, u Don Pino rrisponda
għal dan billi dar ir-raħal bieb bieb jippriedka l-maħfra għall-għadu. Huwa
dejjem serva f’parroċċi perikolużi, u qatt ma ried imur f’postijiet aktar
komdi u sikuri. Meta Don Pino rritorna Brancaccio, bħala l-kappillan talparroċċa ta’ San Gejtanu fl-1990, huwa sar opponent ewlieni kontra
l-kriminalita’ organizzata li għerriet lir-reġjun ta’ Sqallija. Fl-omeliji tal-Ħadd
filgħodu kien jitkellem ċar kontra l-vjolenza tal-Mafja, u għall-quddies
tiegħu kienu jattendu bi ħġarhom l-Isqallin li ħassew li fl-aħħar kien hemm
xi ħadd li qiegħed jiddefendihom. Il-parroċċa tiegħu saret ċentru ta’
reżistenza u ħadem qatigħ biex joħloq kultura kontra l-Mafja. Ħeġġeġ lillparruċċani biex jieqfu u jiddefendu lil xulxin u jwarrbu l-omerta’ – il-vot ta’
silenzju. Kien jgħid – ‘Jekk kull wieħed jagħmel xi ħaġa, allura nistgħu
nagħmlu ħafna.’ Hu nduna li l-faqar, l-għażż u l-injoranza jnibbtu
l-kriminalita’, u għalhekk ħeġġeġ liż-żgħażagħ biex jibqgħu l-iskola u pprova
jorganizzalhom il-ħin liberu. Bena ground tal-futboll fil-parroċċa u daħħal
ħafna tfal abbatini, biex jevita li dawn jitħalltu mal-Mafja.
Don Puglisi sar leġġenda mal-Isqallin. Kien iħobb jgħidilhom: ‘Alla jħobbna,
imma dejjem permezz ta’ xi ħadd ieħor.’ Ma Palermo tara sprejjat fuq ilħitan l-aktar frażi favorita tiegħu – ‘U jekk xi ħadd għamel xi ħaġa?’. Ilkuraġġ ta’ Don Pino kien jikkuntrasta man-nuqqas ta’ ħeġġa li wrew ċerti
Isqfijiet Sqallin li kienu jaċċettaw lil Mafja u qatt ma jlissnu kelma kontriha.
Meta l-Kardinal Ruffini qal illi jiddubita jekk il-Mafja teżistix verament, Don
Pino ħass illi kellu jitkellem u jieqaf lil xi awtoritajiet tal-Knisja, u b’nofs
ċajta qal –‘Nistgħu nikkritikaw lill-Knisja, għax huwa tajjeb li ntejjbuha.
Imma hemm bżonn nikkritikawha bħala ommna, mhux bħala l-kunjata!’
Don Puglisi kien ukoll differenti ħafna mill-kappillani ta’ qablu, li kienu
jaċċettaw lil Mafja u jaċċettaw somom kbar ta’ flus li kienet tagħtihom

għall-parroċċa. Hu qatt m’aċċetta flus ġejjin mill-kriminalita’, u lanqas ma
kien iħalli Mafiosi jieħdu sehem fil-purċissjonijiet. Dan ifakkar lill-Knisja biex
tinsa l-privileġġi tad-dinja li jgħaddu malajr u ma tibżax tiġġieled għal
soċjeta’ aktar ġusta. Ta dan kollu, Don Pino ħallas prezz għoli fil-15 ta’
Settembru 1993, dak in-nhar li għalaq
56 sena.
Fit-tmeninijiet, l-Arċisqof ta’ Palermo
Salvatore Pappalardo sar l-ewwel
Kardinal li pubblikament ikkundanna
lill-Mafja u l-kultura ta’ vjolenza
tagħha. Fl-istess żmien, numru ta’
Isqfijiet Taljani sejħu għall-iskomunika
tal-Kapijiet tal-Mafja. Fl-1993, il-Papa
Ġwanni Pawlu 11, l-ewwel Papa li
ġġieled
it-terrur
tal-Mafja,
żar
Agrigento wara sensiela ta’ qtil li kien
hemm, u qal hekk –
Jiena ngħid lil dawk li huma
responsabbli...Ikkonvertu. Għad jasal il-Ġudizzju ta’ Alla fuqkom.’
Bħala tpattija għal dan il-kliem iebes, il-Mafja splodiet żewġ knejjes storiċi
f’Ruma. Sena wara f’Catania, Ġwanni Pawlu 11 qal lill-vittmi tal-Mafja:
‘Qumu u ilbsu l-mantar tad-dawl u l-ġustizzja.’
Fl-2010, l-Isqof Luigi Renzo ta’ Calabria talab lill-kappillani biex ma jħallux
lill-Mafiosi jieħdu sehem fil-purċissjoni ta’ Corpus Christi, prattika komuni fi
Sqallija li l-Knisja kienet taċċetta.
Il-qtil ta’ Don Pino ordnawh il-kapijiet aħwa tal-Mafja Filippo u Giuseppe
Graviano, imma t-tir sparah Salvatore Grigoli, li wara ammetta u kkonverta.
Hekk kif il-qattiela avviċinaw lis-saċerdot, li kien qiegħed jipprova jiftaħ ilbieb tad-dar, Don Pino dar, ħares lejhom, u tbissmilhom, filwaqt li qalilhom
–‘Kont qed nistenniekom’. Sparawlu tir f’għonqu, u ttieħed l-isptar f’coma.
Kif il-Papa Ġwanni Pawlu 11 sema’ bil-qtil huwa lissen: ‘Ninsab doloruż bilqtil tas-saċerdot Don Puglisi. Ngħolli leħni biex niddeplora li saċerdot
iddedikat għax-xandir tal-Vanġelu u għall-għajnuna lill-proxxmu, saċerdot li
għex ħajtu jħobb lil Alla u lil ħutu, kien eliminat hekk. Nitlob il-premju etern
għal dan il-ministru ta’ Kristu u nistieden lil min kien responsabbli biex
ibiddel ħajtu u jikkonverti. J’Alla d-demm innoċenti ta’ dan is-saċerdot iġib
il-paċi fl-għażiża Sqallija’.

F’Ġunju 2012, il-Papa Benedittu XV1 iddikjara lil Don Pino Puglisi martri talfidi. Waqt l-Angelus fis-26 ta’ Mejju 2013, il-Papa Franġisku qal li l-Beatu
Puglisi kien ‘saċerdot eżemplari u martri’. Il-Papa Franġisku kkundanna lgruppi tal-Mafja.
Ħu Don Pino, Gaetano Puglisi, ġie ntervistat wara l-beatifikazzjoni ta’ ħuh, u
qal hekk: ‘Jiena niġi ħu qaddis, imma filwaqt li suppost ninsab ferħan,
m’inix fil-paċi, għax għadni ma rnexxielix naħfer lill-qattiel ta’ ħija.’
Nispiċċaw b’ xi kliem sabiħ ta’ Don Pino –
Alla jaf jistenna. L-ebda bniedem m’hu l-bogħod minn Alla. Alla jħobb illiberta’, ma jimponix fuqna imħabbtu. Ma jisfurzax il-qalb ta’ ħadd
minna. Kull qalb għandha ż-żmien tagħha, li lanqas aħna ma jirnexxielna
nifhmu. Hu jħabbat u jieqaf mal-bieb. X’ħin il-qalb tkun lesta, jinfetaħ ilbieb.
Li tisma’ lil ħuk ifisser tmur lil hemm mill-paroli biex tidħol fid-dinja
interna tal-ieħor, u tħares lejn il-ħajja kif iħares lejha ħuk, tidħol fil-qalb
tal-ieħor.

N

ixtiequ ninfurmawkom li l-ġranet tal-katekiżmu filMuseum, minn Settembru 2013 se jkunu hekk:



It-tfal li se jkunu year 1 ikollhom nhar ta’ Ġimgħa



t-tfal li se jkunu yr. 2, 3, 4 u 5 it-Tlieta u l- Ġimgħa.



It-tfal li se jkunu yr. 6 nhar ta’ Tnejn u nhar ta’
Ħamis



Il-form 1 fiċ-Ċentru nhar ta’ Tnejn u nhar ta’ Ħamis.



Il-ħin jibqa’ bħas-soltu, jiġifieri fil-5.30pm ħin tassajf.



Fl-4.30pm il-ħin tax-xitwa.

Il-paċi magħkom.

Is-Sibt 1
L-Ewwel Sibt tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna
lill-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija. Bejn l-10.00am u 12.00pm tkun miftuħa llibrerija. 6.00pm – Fil-Parroċċa tibda l-Adorazzjoni tal-Ewwel Sibt tax-xahar.
Il-Ħadd 2
Jum is-Solennita’ ta’ Corpus Christi.
Wara l-quddiesa tat-8.30am ikun espost Ġesu’
Sagramentat
fil-Parroċċa
fl-okkażjoni
tal-Mitt
Anniversarju mill-Kungress Ewkaristiku li kien sar fisSena 1913. Insibu ċ-ċans biex niġu inżuruh.
6.00pm – Rużarju
6.30pm – Quddiesa solenni minn P. Diegu
Theuma ofm.Cap. Kant mill-Kor Ħlewwa ta’ Marija.
7.15pm – Purċissjoni bis-Sagrament li
tgħaddi minn Triq Burmarrad, Triq San Pawl Milqi, Triq P
Wistin Magro, Triq Magħsar, Triq Burmarrad sal-Knisja. Jiġu mqarbna lmorda u l-anzjani li ma joħorġux mid-dar. Waqt il-purċissjoni isir xi talb u
tkun ukoll akkumpanjata mill-Marsa Scouts Corps of Drums. It-tfal talPreċett u l-ġenituri tagħhom huma mħeġġa li jattendu.
Il-Ħamis 6 L-Ewwel Ħamis tax-xahar. Issir l-Adorazzjoni fis-Seminarju tal
-Virtu’ b’talb għall-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Tluq minn ħdejn ilParroċċa f’nofs in-nhar.
Wara l-quddiesa jsir ħin ta’ adorazzjoni
komunitarja.
Il-Ġimgħa 7 Festa Pubblika – Sette Giugno.
Jum is-Solennita’ tal-Qalb ta’ Ġesu’. L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Inġeddu lkonsagrazzjoni tagħna lil Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’. Minn wara l-quddiesa
tas-6.15pm u tul il-ġurnata jkun espost Ġesu’ Sagramentat.
6.30pm – Rużarju
7.00pm – Quddiesa
Fl-okkażjoni tal-100 Anniversarju tal-Kungress Ewkaristiku li kien sar
f’Malta, quddiesa mill-Arċisqof fi Pjazza San Ġorġ il-Belt u wara Purċissjoni
bis-Sagrament sal-Konkattidral. It-tfal tal-Preċett flimkien mal-ġenituri
għandhom jattendu. Min ġej iħalli ismu fis-sagristija.
Is-Sibt 8
Jum Liturġiku Solenni tal-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija,
Patruna tal-Parroċċa tagħna.
7.00pm Fl-okkażjoni tas-Sena tal-Fidi, quddiesa solenni
mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Charles J Scicluna. Il-kant ikun
immexxi mill-Kor Parrokkjali, Tota Pulchra u l-orkestra.

8.00pm Pellegrinaġġ Aux Flambeaux bl-Istatwa Titulari li
tgħaddi mit-toroq Burmarrad, San Pawl Milqi, P Wistin Magro, Magħsar,
Burmarrad sal-Knisja. Fuq iz-zuntier tingħata l-Barka Sagramentali. Imexxi
l-Provinċjal P.Alfred Calleja. Waqt il-Pellegrinaġġ se jingħad ir-Rużarju u
jkanta l-Kor Parrokkjali. Inħeġġu l-familji li joqogħdu f’dawn it-toroq biex
iżejnu x-xbieha tal-Qalb ta’ Marija. Ejjew nattendu bi ħġarna għeżież familji.
Il-Ħadd 9
9.00am Il-Kumitat Festa joħroġ jiġbor bieb bieb għall-Festa
tagħna u jqassam il-programm tal-Festa. Grazzi tal-ġenerożita’ tagħkom.
10.30am Laqgħa fiċ-Ċentru Parrokkjali tal-Grupp Familji Nsara.
L-Erbgħa 12 7.30pm – Wara l-quddiesa ssir il-Lectio Divina fil-Knisja.
Kulħadd hu mħeġġeġ li jattendi.
Il-Ħamis 13 Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova.
7.00pm Quddiesa li tkun animata mill-Kor Parrokkjali.
It-tfal iġibu fjura lil Sant’Antnin. Wara l-quddiesa jsir itTberik tat-tfal u tingħata ħobża mbierka.
Il-Ġimgħa 14 7.00pm Laqgħa fiċ-Ċentru Parrokkjali
mmexxija mill-Kappillan għall-ġenituri u parrini li t-tfal
tagħhom ser jagħmlu l-Griżma tal-Isqof.
Is-Sibt 15
Bejn id-9.30am u l-11.30am isir Irtir għat-tfal tal-Griżma fiċĊentru Parrokkjali.
7.00pm Quddiesa organizzata mill-Kummissjoni
Familja fl-okkażjoni ta’ Jum il-Missier. Kant mill-Kor Ħlewwa ta’ Marija.
Il-Ħadd 16

Jum il-Missier
11.30am Issir il-Quddiesa fiċ-Ċimiterju tal-Parroċċa.

It-Tlieta 18

6.00pm Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali.

Il-Ħamis 20
sal-Ħadd 30

Jiem ta’ ċelebrazzjonijiet fil-Knisja u fuq barra fl-okkażjoni
tal-Festa Titulari. Aktar dettalji fil-Programm tal-Festa.

Is-Sibt 22 u
l-Ħadd 23

Il-Ġbir kollu jmur b’risq il-pajjiżi foqra, u jitqassam mill-Papa.

L-Erbgħa 26 Jum Dinji kontra l-Abbuż u t-Traffikar tad-droga.
Is-Sibt 29 u
l-Ħadd 30

Il-ġbir imur kollu b’risq il-Parroċċa tagħna.

L-Erbgħa 3
Fr.Josef Pace u Fr.Stephen Borg, tal-Provinċja tagħna, jiġu
ordnati saċerdoti fil-KonKattidral ta’ San Ġwann minn Mons. Arċisqof Pawlu
Cremona OP. Nawgurawlhom u nitolbu ħafna għalihom. Fr. Josef ser ikun
membru fil-Komunita’ tagħna f’Burmarrad.
Il-Ħamis 4
L-Ewwel Ħamis tax-xahar. Issir l-Adorazzjoni fis-Seminarju
tal-Virtu’ b’talb għall-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Tluq minn ħdejn ilParroċċa f’nofs in-nhar.
Wara l-quddiesa jsir ħin ta’ adorazzjoni
komunitarja.
Il-Ġimgħa 5
L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni
tagħna lil Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’.
Is-Sibt 6
L-Ewwel Sibt tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna lil
Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija. Bejn l-10.00am u 12.00pm tkun miftuħa llibrerija. 6.00pm – Fil-Parroċċa tibda l-Adorazzjoni tal-Ewwel Sibt tax-xahar.
Il-Ħadd 7
10.00am – Quddiesa tal-Griżma tal-Isqof, li se tiġi
amministrata minn Mons.Anton Gouder. Il-Kant ikun immexxi mill-grupp
Rising Sun.
7.00pm – Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr tal-Festa Titulari u ddħul tal-Istatwa fin-Niċċa. Janimaw il-Kor Parrokkjali Ħlewwa ta’ Marija.
Wara jsir B-B-Q fuq iz-zuntier. Ħallu isimkom fis-sagristija.
It-Tlieta 9
8.00pm Velja ta’ talb fil-Knisja Parrokkjali tagħna flokkażjoni tal-Ordinazzjoni Saċerdotali ta’ P.Josef Pace ofm Conv. u ta’
P.Stephen Borg ofm Conv. Kulħadd mistieden biex jattendi..
L-Erbgħa 10 Ġurnata Għawdex. Tluq minn ħdejn il-Knisja fis-7.00am.
Tħallux għall-aħħar għall-booking.
Il-Ħamis 11
Fil-Parroċċa ta’ Santa Luċija, P.Josef Pace ofm Conv., ser
jagħmel il-Quddiesa Solenni tiegħu. Nitolbu għalih.
Is-Sibt 13
Fis-7.00pm fil-Parroċċa tagħna P.Josef Pace ofm Conv.
jagħmel il-Quddiesa Solenni tiegħu, fejn jiġi ppreżentat lill-Parruċċani kollha
bħala Reliġjuż u Saċerdot fil-komunita’ tagħna. Janimaw il-Kor Parrokkjali
Ħlewwa ta’ Marija.

F’dan il-weekend il-ġabra tmur għall-missjoni ġdida tagħna f’Kalkutta.
L-Erbgħa 17 Ftuħ tal-Iskola Sajf fiċ-Ċentru Parrokkjali. Fid-9.00am tiġi
ċċelebrata Quddiesa fl-istess Ċentru.
7.30pm Lectio Divina fil-Knisja wara l-quddiesa ta’ fil-għaxija.
Il-Ħamis 18

7.30pm Jibda l-kors tal-kitarra fiċ-Ċentru Parrokkjali.

Is-Sibt 20
7.00pm P.Stephen Borg ofm Conv. ser jiċċelebra
Quddiesa fil-Parroċċa tagħna fl-okkażjoni tal-Ordinazzjoni Saċerdotali
tiegħu. Nifirħulu u nitolbu għalih. Janima l-kor Ħlewwa ta’ Marija.
Il-Ħadd 21
Illum fil-Parroċċa ta’ San Pawl il-Baħar, żewġ studenti
tagħna Fra Christian Borg u Fra Joseph Formosa jagħmlu l-Professjoni
Solenni tagħhom. Nawgurawlhom u nitolbu għalihom.
Is-Sibt 27
Fil-Quddies kollu li jsir fil-Parroċċa tagħna, il-ġabra tmur
u l-Ħadd 28
b’risq il-Parroċċa. Inkunu ġenerużi sabiex inħallsu għallispejjeż tal-elettriku u tal-arja ikkondizzjonata. Grazzi ħafna.
It-Tlieta 30

Fis-6.00pm issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina.

Nawguraw lill-Missirijiet kollha tal-Parroċċa
tagħna l-isbaħ xewqat u Jum il-Missier mimli
barka mis-sema. AWGURI.

F’ismi u f’isem il-Komunita’ Parrokkjali tal-Parroċċa,
nagħtu l-kondoljanzi tagħna lill-Komunita’ Parrokkjali
ta’ San Pawl il-Baħar, b’mod partikulari lil Komunita’
tal-Patrijiet, lill-għażiża ommu u l-familjari għat-telfa
ta’ P.Joe Cilia ofm.Conv, li ngħaqad mal-Mulej għal
dejjem nhar it-12 ta’ Mejju 2013

