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Paċi fl-Art
lill-Bnedmin
ta’ Rieda Tajba

Kelma tal-Kappillan
Għeżież,

B

dejna sena oħra! Sena fejn il-Qdusija Tiegħu l-Papa u lIsqfijiet tagħna qed iħeġġuna sabiex ngħixu fil-profondita’ il-Fidi
tagħna li rċevejna permezz tal-magħmudija. Fil-magħmudija aħna
rċevejna ż-żerriegħa tal-fidi. Biż-żmien u l-maturita’ u t-tagħlim, u
b’dak li writna mill-egħżież ġenituri tagħna, din il-fidi suppost li kibret
ġewwa fina. Jeħtieġ li l-fidi tkompli tissaħħaħ bis-smiegħ tal-Kelma
t’Alla, bil-qrar u bl-Ewkaristija.
Naħseb li hu l-ikbar proponiment li nistgħu nagħmlu fil-bidu ta’ Sena
oħra f’ħajjitna. L-Ewwel Jum tas-Sena hu wkoll Jum il-Paċi. ‘Paċi flart lill-bnedmin ta’ rieda tajba’, semgħu ir-rgħajja lill-Anġli jfaħħru lil
Alla. Bil-kelmiet ‘ta’ rieda tajba’ jfissru dawk li għandhom rieda li
jagħmlu t-tajjeb. Mela l-paċi nakkwistawha jekk ngħixu ħaġa waħda
ma’ Ġesu’. ‘Il bogħod minn Ġesu’ m’hemmx paċi, u rridu naħdmu
għaliha kuljum u f’kull ħin u nkunu strumenti ta’ din il-paċi, kif kien
jitlob il-fqajjar t’Assisi San Franġisk.
Għalhekk ġie Ġesu’ fid-dinja, biex jagħmilna paċi bejnietna u paċi
m’Alla. Nitolbu għalhekk bl-interċessjoni ta’ Marija Omm Alla u
Ommna billi ngħixu l-Kelma t’Alla, għax b’hekk biss nakkwistaw ilpaċi li lkoll nixtiequ.

Tkunu mberkin!

P Joseph Mamo ofm Conv.

Lotterija – Qed issir Lotterija organizzata
mill-Kumitat Festa li t-Tlugħ tagħha ser isir
f’Jum l-Għid il-Kbir 31 ta’ Marzu 2013.
Premju HAIER 32 inch LCD T.V.
Prezz: Biljett 2 euro
3 Biljetti 5 euro
8 Biljetti 10 euro
Il-biljetti tistgħu tiksbuhom mingħand ilMembri tal-Kumitat Festa jew
mill-uffiċċju tal-Kappillan.

Nifirħu u nawguraw
lill-Isqof Awżiljarju tal-Arċidjoċesi
tagħna ta’ Malta,
Mons. Charles J. Scicluna,
li żgur ser ikun ta’ servizz flimkien malArċisqof Pawlu Cremona OP
għal ġid tal-Knisja f’Malta.

It-Tlieta 1: L--Ewwel Jum tas-Sena 2013
Jum il-Paċi. Il-Quddies kollu jkun bħal tal-Ħdud, jiġifieri fis6.00am, fit-8.30am u fis-6.15pm.
Il-Ħamis 3: L-Ewwel Ħamis tax-xahar. Issir l-Adorazzjoni fis-Seminarju
tal-Virtu’ b’talb għall-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi.
Tluq minn ħdejn il-Parroċċa f’nofs in-nhar.
Il-Ġimgħa 4:L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni
tagħna lil Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’.
Is-Sibt 5:

L-Ewwel Sibt tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna lil
Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija.
Fil-5.15pm tibda l-Adorazzjoni fil-Knisja.
Bejn l-10.00am u 12.00pm tkun miftuħa l-librerija.

Il-Ħadd 6: Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej.
Il-Ħadd 13: Fl-10.30am Laqgħa tal-Gruppi Familji Nsara fiċ-Ċentru
Parrokkjali.
Bejn is-2.30pm u l-5.30pm ser issir tombla fiċ-Ċentru
Parrokkjali.
Il-Ġimgħa 18:Jum it-Twaqqif tal-Parroċċa mit-42 sena tagħha.
Fis-6.15pm Konċelebrazzjoni mill-Komunita’ tagħna, fejn isir
il-ħsieb minn Patri Ġorġ Żammit ofm Conv., u bis-sehem talKor Parrokkjali ‘Ħlewwa ta’ Marija’.
Mill-lum ukoll tibda l-ġimgħa ta’ Talb għall-għaqda tal-Insara.
Il-Ħadd 20 Jum l-Emigranti u r-Refuġjati.
L-Erbgħa 23:Fis-7.00pm – Lectio Divina fil-Kappella taċ-Ċentru
Parrokkjali. Inħeġġiġkom biex tattendu.
Il-Ġimgħa 25, Is-Sibt 26, Il-Ħadd 27
Jiem ta’ Kwaranturi fil-Parroċċa.

Is-Sibt 26: Illum jaħbat l-Anniversarju tal-Ordinazzjoni Episkopali ta’
Mons. Arċisqof Pawlu Cremona OP. Nitolbu għalih.
Il-Ħadd 27: Jum il-Lebbrużi. Nitolbu għalihom u għal kull min jieħu
ħsiebhom.
Dan il-weekend issir il-ġabra b’risq il-Parroċċa tagħna.
Grazzi tal-ġenerosita’ tagħkom.
It-Tlieta 29: Fil-5.15pm tibda l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina.
L-Erbgħa 30:Fis-7.00pm Jiltaqa’ l-Kunsill Parrokkjali fiċ-Ċentru
Parrokkjali.

Jiem ta’ Kwaranturi fil-Parroċċa
Minn wara l-quddiesa tas- 6.15am,
Ġesu’ jkun espost għall-Adorazzjoni
tagħna l-ġurnata kollha.
Fil-5.40pm – Jibda r-Rużarju u tingħata lBarka Sagramentali.
Fis-6.15pm – Quddiesa bil-ħsieb
minn P.Andrew Galea ofm.Conv.

Ħsieb Spiritwali

F

Storja Vera

il-ħamsinijiet, meta l-Komuniżmu kien għadu fl-aqwa tiegħu, tliet
żgħażagħ Komunisti kienu għaddejjin minn fejn Kattidral nhar ilĠimgħa l-Kbira wara nofs in-nhar. Huma kienu konxji li dak in-nhar
kienet ġurnata sinjifikanti għall-insara, u ftehmu illi jidħlu fil-Kattidral u
jagħmlu stqarrija f’isem il-Komuniżmu ‘mdawwal’. Kienu jemmnu bissħiħ, fost l-oħrajn, illi r-reliġjon kienet il-loppju tal-poplu. Qatgħu ixxorti ħalli jiddeċiedu min se jagħmel l-istqarrija, u dak li ntagħżel
daħal ġewwa l-ewwel wieħed. Bħal ħafna illi ma jidħlux ġo knisja,
hemm ġew ħassewhom strambi u skomdi, u ma kienux jafu kif se
jġibu ruħhom.
Fil-Kattidral kien hemm djaknu li kien qiegħed iħejji għaċċelebrazzjoni li jmiss. Hu ra lit-tliet irġiel u nduna li l-preżenza
tagħhom kienet stramba. Mexa lejhom u staqsiehom f’hiex jista’
jgħinhom. Dak li kellu jitkellem u jagħmel l-istqarrija, b’ħafna arja,
qallu –‘Iva, nixtiequ nagħmlu stqarrija f’dan il-Kattidral, illi aħna ma
nemmnux b’dan kollu li jsir hawn ġewwa u li dawn huma kollha
ħmerijiet.
Dan irridu ngħiduh lin-nies.’
‘Mela le, bil-qalb kollha’ – qalilhom id-djaknu. Huwa dawwar idejh ma’
spallet iż-żagħżugħ u mexxieh lejn nofs il-Kattidral, fejn kien hemm
kurċifiss bi Kristu msallab. It-tnejn l-oħra baqgħu iħarsu mill-bogħod.
‘Ħa ngħidlek x’naħseb li għandek tagħmel: ħares ‘il fuq lejn Ġesu’
msallab, u igħid – Ġesu’, inti mitt għalija, u jien ma jimpurtanix.’
Iż-żagħżugħ ħaseb ftit, u ddeċieda li ma kinetx ħaġa diffiċli biex
jagħmilha. B’leħen għoli qal: ‘Ġesu’ int mitt għalija, u jien ma
jimpurtanix’. ‘Tajjeb ħafna,’ qallu d-djaknu, ‘issa erġa’ rrepetiha għal
darb’oħra’. Iż-żagħżugħ infixel, imma ħares lejn Ġesu’ msallab, u
tenna b’vuċi aktar baxxa: ‘Ġesu’ int mitt għalija, u jien ma
jimpurtanix’. ‘Tajjeb,’ qallu d-djaknu, ‘imma jekk vera trid tagħmel
stqarrija tajba, erġa rrepetiha għat-tielet darba’.
Iż-żagħżugħ
ħassu
megħlub,
imma
ġabar
lilu
nnifsu
u
beda:
‘Ġesu’ int mitt għalija’..................u nxteħet għarkobbtejh...u b’leħen

kemm kemm jinstema’ kompla......’u jien jimpurtani’. U nfaqa’ jibki.
Kien biki ta’ ndiema. Dak iż-żagħżugħ komunist u ateju sar saċerdot.
Mur quddiem Ġesu’ Ewkaristija, u waħdek fis-skiet miegħu igħidlu –
‘Ġesu’ int mitt għalija biex tagħtini l-ħajja, imma jien

nippreferi d-dlam u l-mewt minnek. Id-dawl tiegħek qiegħed
hemm biex idawwalli t-triq, imma jien nippreferi nagħżel ittriq mudlama tar-rieda tiegħi....it-triq tal-flus, tax-xogħol, talkumdita’, tal-pjaċiri, tal-poter, tas-suppervja,.......toroq
komda mdallma li issa jiena drajt, imma li m’humiex
iwassluni għall-paċi li tant jien imxennaq għaliha.
Ikollok ħniena minni Ġesu’, u dawwalli lil dan il-moħħ ħalli
nagħraf il-kobor tal-imħabba tiegħek lejja....
u jibda jimpurtani.’



Prosit u grazzi lil kulħadd tal-organizzazzjoni li saret minn kull
aspett fiż-żmien tal-Avvent u n-Novena u ż-żmien tal-Milied.



Grazzi tad-donazzjonijiet b’risq il-Parroċċa tagħna, u anke taddonazzjonijiet ta’ preserves għat-tfal tal-Istitut ta’ Fra Diegu u għallfamilji fil-bżonn.



6 ta’ Frar – Żommu din id-data libera. Fis-7.00pm, fiċ-Ċentru
Parrokkjali, ser issir it-tieni laqgħa dwar ‘Alla Nebbiexi’ (Il-fidi fitTestment il-Qadim). Imexxi P.Josef Pace ofm.Conv. Tinsewx.



Irtir: Fil-bidu tar-Randan Imqaddes nhar il-Ħadd 17 ta’ Frar 2013
bejn id-9.30am u 12.00pm. Jispiċċa l-Irtir bil-Quddiesa li tibda fil11.00am fiċ-Ċentru Parrokkjali. Tinsewx.



Eżerċizzi tar-Randan 2013

Tfal

25 ta frar sal-1 ta marzu 4.30pm Ċentru Parrokkjali

Miżżewġin 25 ta frar sal-1 ta marzu 7.00pm Knisja Parrokkjali
Kulħadd

18 – 22 ta’ frar 6.15pm Knisja Parrokkjali.
Il-ħsieb isir fil-Quddiesa.

Żgħażagħ 15 ta’ Frar, 22 ta’ Frar u 1 ta’ Marzu Ċentru Parrokkjali fis7.30pm

Nawguraw lill-Familji
kollha tal-Parroċċa
tagħna Sena Ġdida
mimlija risq u barka
mis-sema.
Awguri.

