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Fejn sejrin?
F’dan ix-xahar, hekk kif tibda tbatti
s-sħana u t-tfal jerġgħu lura lejn liskola, kollox jerġa’ jibda jaqbad irritmu ordinarju. Għalkemm il-ħajja
tal-fidi ma tieħux vaganzi, f’dan ixxahar anki l-ħajja tal-parroċċa terġa’
tara l-attivitajiet jiżdiedu.
Huwa żmien li fih nismigħu bilħerqa x’inhu qed jissuġġerixxi l-Ispirtu s-Santu lillkomunità tagħna. Jekk aħna nħalluh jiggiwdana, hu
stess imexxina wara Ġesù lejn il-qalb tal-Missier. Minnaħa l-oħra, jekk naħsbu li aħna mexjin fiż-żgur u
nibqgħu mexjin “kif dejjem imxejna” inkunu qed
nissugraw li nitbegħdu minn dak li Alla qiegħed
isejħilna għalih “hawn u illum”. Aħna mistednin niftħu
qlubna beraħ biex nilqgħu il-Kelma t’Alla anki meta din
taf tkun skomda jew titlob minna li nimxu kontra lkurrent. Il-grazzja tal-Mulej tkun biżżejjed għalina biex
insiru xhieda tal-ferħ nisrani quddiem ħutna.
P.Christian Anthony Borg OFM Conv.
Kappillan

Issa tista’ taqra r-rivista Flimkien online:
https://issuu.com/spieldeg/docs/0916_flimkien_settembru
 21573045 / 77622275
www.parroċċaburmarrad.com
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Il-Parroċċa ta’ Burmarrad

Vokazzjoni mill-Parroċċa
Dan
ix-xahar
Michael
Grech,
żagħżugħ mill-Parroċċa tagħna sa jibda
n-novizzjat fis-Sacro Convento ta’ Assisi.
Miegħu sa jkun hemm ukoll Robert
Calleja mill-provinċja Maltija flimkien
ma’ żgħażagħ oħra mill-Ewropa. Innovizzjat huwa sena ta’ prova li fiha
dawk li jkunu bdew il-mixja tal-ħajja
reliġjuża jkomplu jfittxu li jifhmu s-sejħa ta’ Alla
għalihom. Dawk li wara din is-sena jħossu li l-Mulej qed
jagħżilhom
għall-ħajja
Franġiskana
jagħmlu
lprofessjoni reliġjuża li fiha jwiegħdu li jgħixu l-ħajja talpatrijiet.
Filwaqt li nifirħu lil Michael u lill-familja tiegħu
inkomplu nitolbu biex il-Mulej isejjaħ ħafna aktar
żgħażagħ mill-parroċċa tagħna għall-ħajja reliġjuża.
Il-ħajja li r-reliġjużi joffru lil Alla għall-ġid tal-bnedmin
mhix ħajja moħlija imma rigal għall-ġid tal-umanità u
sinjal tal-ħajja eterna.

25 sena saċerdot
Fis-17 ta’ Settembru P. Joseph
Mamo OFM Conv. sa jiċċelebra l-25
anniversarju
mill-Ordinazzjoni
Saċerdotali tiegħu. Sa ssir quddiesa filKnisja ta’ San Franġisk f’Birkirkara fis6.30pm. P. Joe kien kappillan talparroċċa tagħna mill-2003 sal-2007 u
mill-2011 sal-2015. Jixraq li nżommuh
fit-talb tagħna u li nkunu preżenti biex nifirħu miegħu u
nirringrazzjaw lil Alla għall-ministeru tiegħu.

Qaddis itir
Fit-18 ta’ dan ix-xahar niċċelebraw il-Festa ta’ San
Ġużepp ta’ Copertino. Min hu dan il-qaddis?
Ġużeppi Desa twieled Copertino qrib Lecce, l-Italja ta’
isfel, fl-1603. Daħal Franġiskan mal-Minuri Konventwali
u meta sar saċerdot fl-1628 intefa’ b’ħeġġa tal-għaġeb
fil-ministeru mqaddes b’riżq il-fidwa tal-erwieħ. Il-qaddis
jingħażel għall-ħajja axxetika tiegħu u għall-ispirtu
qawwi ta’ talb li kien imżejjen bih. Kien mogħni b’doni
soprannaturali aktarx rari: kien sikwit jintilef f’estasi u
jinqata’ mill-art u saħansitra jtir, u bosta kienu l-mirakli
u l-għeġubijiet li għamel f’ħajtu bil-qawwa ta’ Alla.
B’hekk malajr sar wieħed mis-suġġetti li l-aktar iqajmu
interess fl-istorja tal-mistika Nisranija. Minħabba lkariżmi straordinarji tiegħu, San Ġużepp sikwit ħtieġlu
jbiddel il-kunvent biex tissikket il-għagħa tan-nies u
titrażżan il-kurżità ta’ dawk li kienu jafuh. B’danakollu,
hu baqa’ dejjem bniedem ta’ ubbidjenza u ta’ umiltà bla
tarf. Kellu devozzjoni kbira ħafna lejn il-Verġni Mbierka.
Miet Osimo, fil-Marche, nhar it-18 ta’ Settembru 1663.
Il-Papa Klement XIII kitbu fl-album tal-qaddisin.
Minħabba d-diffikultajiet fl-istudji li sab biex isir
saċerdot, għad li hu dejjem ħabrek biex jagħmel dmiru
bħala student tat-teoloġija, San Ġużepp ta’ Copertino
huwa l-patrun tal-istudenti li jkunu resqin għal xi
eżami.
Ħajr lil www.sanfrangisk.com

_____________________
“Min għandu l-fidi għandu f’idejh id-dinja,
għax għandu f’idejh lil Dak li għandu
f’idejh id-dinja”.
(Qawl ta’ San Ġużepp ta’ Copertino)

_____________________

Il-Familja tagħna
Fis-7 ta’ Awwissu miet Raymond Debono ta’ triq
Ġwanni Pawlu II u fid-9 ta’ Awwissu sar il-funeral filKnisja Parrokkjali. Agħtih, Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem!

Il-Maħfra
Minn diskors tal-Papa Franġisk f’Assisi fl-4 ta’ Awwissu 2016.

Għeżież ħuti, il-maħfra li tagħha San Franġisk sar
“kanal” hawn fil-Porzjunkola tissokta “tiġġenera lĠenna” anki wara tmien sekli. F’din is-Sena Mqaddsa
tal-Ħniena jidher iktar ċar kif it-triq tal-maħfra tista’
tabilħaqq iġġedded lill-Knisja u lid-dinja. Li noffru xxhieda tal-ħniena fid-dinja tal-lum hi missjoni li ħadd
minna ma jista’ jaħrab minnha. Intenni: li nagħtu
xhieda tal-ħniena fid-dinja tal-lum hi missjoni li ħadd
minna ma jista’ jaħrab. Id-dinja għandha bżonn talmaħfra; ħafna persuni qed jgħixu magħluqa fir-rabja u
jbejtu fihom il-mibegħda, għax mhumiex kapaċi jaħfru,
u hekk jgħarrqu ħajjithom u dik ta’ oħrajn flok isibu lferħ tas-serenità u tal-paċi. Nitolbu lil San Franġisk
jidħol għalina, biex qatt ma nibqgħu lura milli nkunu
sinjali tal-maħfra u għodda tal-ħniena. [...]
Jalla l-Mulej jagħtina l-grazzja li nlissnu dik il-kelma
li l-Missier ma jħalliniex nispiċċaw, dik li stqarr l-iben ilħali: “Missier, dnibt kontra…”, u l-Missier saddlu ħalqu,
għax għannqu miegħu. Aħna nibdew nitkellmu, u hu
jsoddilna ħalqna u jlibbisna mill-ġdid… “Imma, Dun,
wisq nibża’ li għada nerġa’ nagħmel l-istess…”. Erġa’
ejja! Il-Missier dejjem hemm għassa tat-triq, iħares
attent, jistenna li l-iben il-ħali jerġa’ lura; u aħna lkoll
aħna wlied ħalja. Jalla l-Mulej jagħtina din il-grazzja.

Tista’ taqra d-diskors sħiħ hawn:

San Mikiel Arkanġlu



Sliem għalik O Qawwi San Mikiel, Int tħarisna f'kull tiġrib. Lill-anġli
t'Alla kull ġieħ u glorja għax lilu jaqdu u jagħtu qima, kull ġieħ u glorja.

Johnny, oħtu u l-papra
Johnny u oħtu marru jqattgħu ġimgħa man-nanniet.
Lit-tifel in-nannu tah żbandola biex jipprattika l-mira.
It-tifel kien jgħaddi sigħat sħaħ jipprova jolqot il-bottijiet
fuq iċ-ċint, imma għalxejn. Fl-aħħar ra l-papra tannanna fil-ġnien, u fettillu jimmira lejha. Laqatha fuq
rasha, u l-papra waqgħet mejta. It-tifel infixel, radam ilpapra u ma tkellem xejn. Oħtu rat kollox.
Wara l-ikel, in-nanna talbet lit-tifla biex tgħinha taħsel
il-platti. Imma t-tifla riedet li jagħmilhom ħuha. Hekk kif
beda sa jipprotesta, minn taħt l-ilsien qaltlu: “Tinsiex ilpapra”. Johnny għalaq ħalqu u ħasel il-platti. In-nannu
mbagħad riedu
jmur miegħu jistad. Imma filpront
qabżet
oħtu li riedet tmur hi. Kif
beda
sa
jirrabja, it-tifla gemgmet
f’widnejn
ħuha:
“Tinsiex ilpapra”. U ttifel kellu jċedi.
Damu
ġimgħa sħiħa
sejrin hekk,
it-tifla
tikkmanda, u ttifel jobdi. Flaħħar ma felaħx
aktar.
Mar
imbikkem
quddiem in-nanna, u
beda
jolfoq
quddiemha.
“Naf kollox Johnny,” qaltlu bil-ħlewwa kollha nnanna, filwaqt li għannqitu magħha b’tenerezza kbira.
“Jien rajt kollox mit-tieqa. Rajtek toqtol lill-papra. Jiena
nħobbok ħafna, u ħfirtlek dak il-ħin stess. Imma ridt
nara kemm sa ddum tħalli lil oħtok tagħmlek skjav
tagħha.”
Din hi l-istorja tiegħek u tiegħi. F’dan il-Ġublew talĦniena, ejjew ma nħallux lix-xitan ijassarna u nfittxu
mmorru għand il-Missier li tant iħobbna u li diġà
ħafrilna, u niksbu s-serħan li tant għandna bżonn.

Kalendarju Settembru 2016
3

Adorazzjoni Ewkaristika bejn is-6pm u s-7pm filKnisja.

8

It-Twelid tal-Verġni Marija u Festa Nazzjonali.
Quddiesa fis-7pm bis-sehem tat-tfal.

14

Jum l-Anzjani – Ċelebrazzjoni tal-Ġublew
Katidral tal-Imdina. Tluq fit-8.15am.

14

Festa tal-Esaltazzjoni tas-Salib. Wara l-quddiesa
tas-7pm issir velja ta’ talb u adorazzjoni tas-salib.

15

Festa ta’ Marija Addolorata.

20

Quddiesa għat-tfal fl-okkażjoni tal-bidu tas-sena
skolastika u l-festa ta’ San Ġużepp ta’ Copertino. Fi
tmiem il-quddiesa jitbierku l-basktijiet tal-iskola.

23

Laqgħa għall-ġenituri kollha tat-tfal li jattendu
għall-katekeżi fil-parroċċa fis-7pm fiċ-Ċentru
Parrokkjali. Din hija laqgħa importanti li għaliha
għandu jattendi kulħadd. Dakinhar jinkitbu wkoll
it-tfal ġodda.

27

Jibdew il-laqgħat ta’ katekeżi fil-5.30pm. It-tfal talprimarja fil-MUSEUM u dawk li qegħdin Form 1 fiċĊentru.

29

Festa ta’ San Mikiel Arkanġlu. Fis-6pm jitlaq ilpellegrinaġġ mill-Knisja Parrokkjali lejn il-Kappella
ta’ San Mikiel fejn issir il-quddiesa hekk kif naslu.
Wara l-quddiesa jkun hemm festin żgħir.

fil-

Nifmhu u ngħixu l-Quddiesa tal-Ħadd
Sabiex nifhmu aħjar dak li
niċċelebraw
fl-Ewkaristija,
matul
ix-xahar
ta’
Settembru fil-quddiesa talĦadd filgħaxija minflok lomelija sa ssir tifsira talpartijiet
differenti
talQuddiesa.
Meta nifhmu dak li qegħdin nagħmlu nkunu
nistgħu nistgħu nipparteċipaw aħjar u ma
nitilfu xejn minn dak li jkun qed isir li forsi ġie
li naħsbu li huwa żejjed jew bla skop.

Is-Sibt 15 ta’ Ottubru filgħodu sa nkunu qed nagħmlu
pellegrinaġġ għas-Santwarju tal-Madonna talMellieħa fl-okkażjoni tal-Ġublew tal-Ħniena.
Nistednukom iżżommu din id-data libera biex
inkunu nistgħu niċċelebraw flimkien bħala
parroċċa dan il-Ġublew. Il-Programm dettaljat
jingħata fil-fuljett ta’ Ottubru.

 Għat-tfal:
F’paġna 5 ta’ dan il-fuljett issibu x-xbieha ta’ San Mikiel li
tiegħu niċċelebraw il-Festa fid-29 ta’ Settembru. Nistiednu
lit-tfal kollha jagħtuha l-kulur u jġibuha magħhom dakinhar
tal-festa flimkien ma’ fjura jew xemgħa.
Tista’
tistampa
aktar
kopji
www.parroccaburmarrad.com

minn

fuq

