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LEĦEN IL-PARROĊĊA

tal-Qalb bla tebgħa ta’ Marija - Burmarrad
B’pass ħafif .
Tfajla sabiħa tirċievi l-aħbar li ntagħżlet għal missjoni speċjali. Tagħżel li tafda lil
min wasslilha l-aħbar minkejja li tibża’ xi ftit għaliex dak li hu mitlub minnha huwa kbir
ħafna u jbiddlilha l-pjan ta’ ħajjitha. Issir taf ukoll li qariba tagħha anzjana għandha
bżonn l-għajnuna għax qiegħda tistenna tarbija u tiddeċiedi li tibda l-ħajja ġdida tagħha
billi tmur tħaffef lejn ir-raħal imbiegħed ta’ qaribtha biex tkun viċin tagħha.
Din hija l-ġrajja ta’ Marija, Omm Ġesù, li mat-tħabbira li kellha ssir Omm Alla
rċeviet ukoll l-aħbar li x-xwejħa Eliżabetta kienet qiegħda tistenna tarbija wkoll. Ma
qagħditx tħares lejn il-missjoni speċjali tagħha, ma tkabbritx u lanqas fittxet l-għajnuna
għaliha nfisha għaż-żmien delikat li kellha tgħaddi minnu. Ħarset lejn il-ħtieġa ta’
qaribtha, “qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet” sakemm waslet fid-dar ta’ Żakkarija
fejn flimkien ma’ Eliżabetta setgħet tiggosta l-għemejjel ta’ Alla.
Aħna u niftakru f’Marija matul ix-xahar ta’ Mejju u nitħejjew biex f’Ġunju
niċċelebraw il-Festa Titulari tal-parroċċa tagħna, ejjew nieħdu l-eżempju tagħha u ma
nħallux il-fidi tagħna tkun bla ħeġġa jew fidi staġnata li tibża’ tissogra. Inħallu l-ħajja ta’
Marija tħeġġiġna biex inħaffu l-pass lejn min jeħtieġ l-għajnuna tagħna. Ħa tkun hi li
tgħallimna kif naqsmu l-esperjenza tal-imħabba ta’ Alla flimkien ma’ ħutna biex nikbru
f’komunità vera u ħajja ta’ dixxipli tal-Mulej.
P. Christian Anthony M. Borg OFM Conv.
Kappillan
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dak li aħna tassew u nħallu lil Alla jidħol.
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Kalendarju

.,

Mejju
5-6 Bazaar
għall-Festa
Parrokkjali.

fid-Dar

7

Rużarju fi Triq Papa Ġwanni Pawlu II
fil-5.30pm.

9

Festa ta’ San Ġorġ Preca. Quddiesa
għat-tfal fis-7pm.

11

11

Pelleġrinaġġ
għall-parroċċa
Fontana li hija ġemellata
parroċċa tagħna.

8

Festa tal-Qalb ta’ Ġesù.

9

Festa liturġika tal-Qalb bla tebgħa ta’
Marija. Quddiesa Solenni fis-7pm
immexxija minn P. David Cortis OSA.

10

Ġabra bieb bieb mill-Kumitat Festa
għall-festa ta’ barra.

talmal-

Laqgħa għall-ġenituri tat-tfal talEwwel Tqarbina fil-MUSEUM fil5pm.

12

L-ewwel Qrara tat-tfal fil-Knisja fil5.30pm

14

Rużarju fi Triq Manwel Bonnici fil5.30pm

15

Laqgħa għall-ġenituri tal-adolexxenti
tal-Griżma fiċ-Ċentru fis-6pm.

19-20Pentecoste

– Għid il-Ħamsin
għeluq ta’ Żmien il-Għid.

u

21

Rużarju fi Triq l-Insolja fil-5.30pm.

26

Irtir għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina.

26

Majjalata fuq iz-Zuntier. Booking malKumitat Festa.

28

Rużarju fi Triq il-Wardija fil-5.30pm.

30

Anniversarju tal-Konsagrazzjoni talKnisja Parrokkjali – Quddiesa
Solenni fis-7pm.

31

3 L-Ewwel Tqarbina fil-5.30pm.
Fis-6.30pm tibda l-purċissjoni b’Ġesù
Ewkaristija fil-festa ta’ Corpus Domini li
tgħaddi minn dawn it-toroq: Burmarrad, S.
Pawl Milqi, P. Wistin Magro, Magħsar u
Burmarrad. (Ma jkunx hemm quddiesa fis7pm).

Ċelebrazzjoni Marjana fi tmiem ixxahar ta’ Mejju fuq iz-zuntier fis7.30pm.

Ġunju
1 Quddiesa tal-Ewwel Ġimgħa tax-xahar
għat-tfal fil-5pm fil-Knisja. Wara jsiru lprovi tal-Ewwel Tqarbina.

Bejn is-17 u l-24 ta’ Ġunju niċċelebraw ilFesta Titulari tal-Qalb bla tebgħa ta’
Marija. Il-programm tal-festa jinsab filktejjeb tal-Festa li jitqassam aktar tard.

Ma’ din il-ħarġa qiegħed jintbagħat envelop
biex fih tkun tista’ tagħti d-donazzjoni tiegħek
għall-Festa Titulari li tiġi ċċelebrata fil-Knisja.
Tista’ tibgħatu bil-posta jew tieħdu l-knisja.
Dan l-envelop ma jinġabarx bieb bieb.

Jekk tixtieq toffri arranġament ta’
fjuri biex bih tiżżejjen il-knisja filjiem tal-festa għandek tħalli l-isem
li tixtieq li jidher fuq il-biljett
flimkien mal-ħlas ta’ €35 fissagristija sal-Ħadd 10 ta’ Ġunju.

