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Iddumx!
Ejja! Maranatha! Hija s-sejħa li l-Knisja
ttenni tul is-sena kollha imma b’mod
speċjali fl-Avvent li sa nibdew fi tmiem dan
ix-xahar.
L-Avvent
mhux
żmien
ta’
preparazzjoni
għall-festi
tal-Milied
imma żmien ta’ stennija fil-ferħ għallMulej li ġej fostna glorjuż. Aħna u niftakru li Alla sar
bniedem u l-Mulej diġà ġie fid-dinja it-tama tagħna
titqawwa u nħarsu bil-ferħ lejn il-jum tal-laqgħa tagħna
miegħu.
Il-Kelma tal-Vanġelu li takkumpanjana f’din listennija tistedinna nħarsu, mhux lejn is-sinjali li
jgħaddu tan-natura li kultant ibeżżgħuna, imma lejn issinjali tal-imħabba ta’ Alla li toħloq u tittrasforma lumanità dgħajfa tagħna fil-ħajja bla tmiem imseħbin
ma’ Ġesù s-Sultan tal-ħolqien kollu.
Maranatha! – Ejja Mulej Ġesù!
P.Christian Anthony Borg OFM Conv.
Kappillan
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Il-Parroċċa ta’ Burmarrad

Quddies fiċ-Ċimiterju u Talb għall-Mejtin
Matul ix-xahar ta’ Novembru kull nhar ta’ Ħadd, lErbgħa u l-Ġimgħa ssir quddiesa fil-kappella taċĊimiterju fil-11.30am. Fit-talb tagħna nħossuna
magħqudin ma’ dawk li għixu qabilna u llum jistrieħu
fil-Ħniena ta’ Alla.
----------- + ----------Il-quddiesa ta’ nhar ta’
Ġimgħa filgħaxija fil-Knisja
Parrokkjali tkun b’suffraġju
għal ruħ il-mejtin kollha li
jkun hemm isimhom fil-qoffa
fuq l-altar ta’ Sant’Antnin.
Tista’ tieħu formola minn
ħdejn il-bibien tal-Knisja.
Tkun imfaħħar, Mulejja, f’oħtna l-mewt tal-ġisem, li minnha lebda ħaj ma jista’ jaħrab. Ħażin għal min imut fid-dnub ilmejjet. Ħienja dawk li l-mewt issibhom jagħmlu r-rieda
mqaddsa tiegħek, għax il-mewt l-oħra ma tagħmlilhom l-ebda
ħsara. Faħħru u bierku, il-Mulej, u roddlu ħajr u aqduh blakbar umiltà.
(San Franġisk ta’ Assisi)

Pjan Pastorali
Ma’ din il-ħarġa ta’ Leħen ilParroċċa qiegħed jintbagħat il-Pjan
Pastorali li tfassal għas-sena 20162017. Dan għandu jkun il-gwida
tagħna biex nimxu wara Ġesù bħala
komunità parrokkjali skont ma
qegħdin nagħrfu li l-Ispirtu qiegħed
jissuġġerilna. Min jista’ joffri xi
għajnuna fit-twettiq ta’ xi wieħed mill-punti li
jissemmew huwa mistieden jikkuntattja lill-kappillan. IlParroċċa mhix tal-ftit li diġà jagħtu sehem imma lfamilja tal-aħwa kollha.

Il-Familja Tagħna
Matul ix-xahar ta’ Ottubru irċeviet
is-sagrament tal-Magħmudija Ylenia
Galea bint Brian u Marceline.
Nirringrazzaw lil Alla għad-don talħajja u għall-imħabba li juri ma’
uliedu permezz ta’ dan is-sagrament.

PIZZA NIGHT b’risq il-Festa
fiċ-Ċentru Parrokkjali.
Is-Sibt 26 ta’ Novembru 2016
mis-7.30pm ’il quddiem.
Ejja u ġib lill-qraba u lħbieb miegħek.

Kalendarju Novembru 2016
1

Solennità tal-Qaddisin kollha. Ħarġa għat-tfal u lfamilji fis-2.30pm. Quddiesa solenni bis-sehem tattfal fis-6.15pm fil-Knisja.

2

L-Għid tal-Imwiet – Quddies fil-5.30am, 6.00am,
6.30am. Quddiesa kkonċelebrata fis-6.15pm.

4

L-ewwel Ġimgħa tax-xahar – Quddiesa għat-tfal fl4.30pm fil-Knisja.

5

Festa ta’ San Tarċisju patrun tal-abbatini fil-Knisja
ta’ San Franġisk il-Ħamrun.

L-ewwel Sibt tax-xahar tkun miftuħa l-Librerija fiċĊentru Parrokkjali.
Fil-5.15pm Adorazzjoni Ewkaristika fil-Knisja.
Waqt il-quddiesa tas-6.15pm issir il-Liturġija talKelma għat-tfal.
6

Quddiesa fiċ-ċimiterju u tberik tal-oqbra fl-4pm.
Jekk ikun il-maltemp il-quddiesa ssir fil-Knisja
Parrokkjali ta’ Burmarrad.

12

Laqgħa għall-abbatini tal-parroċċa mal-abbatini ta’
San Pawl il-Baħar fil-11am fil-Kunvent ta’ San Pawl
il-Baħar.

13

Ġbir bieb bieb mill-Kumitat tal-Festa.

20

Festa ta’ Kristu Re. (Dettalji aktar ’il quddiem).

26

Pizza Night fiċ-Ċentru.

27

L-ewwel Ħadd tal-Avvent.

