
 

Quddiem it-toqol u l-kefrija tal-gwerra li hija sinjal tal-ebusija ta’ qalb il-
bniedem, ir-Randan jibda bis-sejħa għall-konverżjoni li twassal għal 
relazzjoni sabiħa u mġedda mal-Mulej, ma’ ħutna u magħna nfusna:  
“Indmu u emmnu fil-bxara t-tajba”. Ilkoll kemm aħna għandna bżonn 
nieqfu, inħarsu lejn ħajjitna u norjentaw mill-ġdid u aħjar il-mixja 
tagħna lejn il-qalb ħanina ta’ Ġesù s-Salvatur tagħna. 
F’dan ir-Randan sa jidwi wkoll il-messaġġ sabiħ li jikkaratterizza l-
identità tal-parroċċa tagħna. It-tema taż-żjara tal-Papa Franġisku fostna 
“Ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħalha” (Atti 28, 2) tfakkarna li 
bħal missirijietna, li laqgħu lil San Pawl fil-post li fih ngħixu aħna, 
għandu jkollna qalb miftuħa u attenta għal kull persuna li niltaqgħu 
magħha.  
B’qalb miftuħa u bil-ħlewwa li nitgħallmu mingħand Ommna Marija 
ejjew nimxu ma’ Ġesù t-triq tas-salib li twassalna għall-ħajja ġdida tal-
Għid il-Kbir. Nisteduk tingħaqad magħna f’din il-mixja skont dan il-
programm. 
 

Fr Chris 
Kappillan 
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L-Erbgħa 2 ta’ Marzu – Ras ir-Randan: Jum ta’ sawm u astinenza 
5.30am u 6.15pm: Quddiesa bit-tqegħid tal-Irmied. 
 

Il-Ħamis 3 ta’ Marzu 
6.45pm-7.15pm: Adorazzjoni Ewkaristika. 
 

Mit-Tnejn 7 sal-Ġimgħa 11 ta’ Marzu 
6.45pm: Eżerċizzi Spiritwali minn Dun Sergio Fenech. 
 

L-Erbgħa 16 ta’ Marzu 
6.45pm: Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd. 
 

Il-Ħamis 17 ta’ Marzu 
6.45pm-7.15pm: Corda Pia (ċelebrazzjoni Franġiskana li fiha naduraw il-
pjagi ta’ Ġesù u nfakkru wkoll il-pjagi ta’ Missierna San Franġisk u d-
duluri tal-Verġni Marija). 
 

L-Erbgħa 23 ta’ Marzu 
6.45pm: Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd. 
 

Il-Ħamis 24 ta’ Marzu 
6.45pm-7.15pm: Adorazzjoni tas-Salib. 
 

Il-Ġimgħa 25 ta’ Marzu – Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej 
5.00pm-6.00pm: Via Sagra għat-tfal tal-Katekeżi fil-knisja. 
6.45pm: Rużarju mmeditat. Jekk iċ-ċirkustanzi jippermettu din iċ-
ċelebrazzjoni ssir fil-kjostru tal-kunvent. 
 

Mill-Ħadd 27 ta’ Marzu l-quddiesa filgħaxija tkun fis-7.00pm. 
 

It-Tlieta 29 ta’ Marzu 
7.30pm: Laqgħa bi tħejjija għaż-Żjara tal-Papa f’Malta.  
 

L-Erbgħa 30 ta’ Marzu 
7.30pm: Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd. 
 

 
Programm  

ta’ attivitajiet 



Il-Ħamis 31 ta’ Marzu 
7.30pm-8.00pm: Adorazzjoni Ewkaristika. 
 

It-Tlieta 5 ta’ April 
7.00pm: Ċelebrazzjoni Penitenzjali bil-qrar fil-knisja. Ikun hemm 
saċerdoti minn barra l-Parroċċa għall-qrar. 
 

L-Erbgħa 6 ta’ April 
7.30pm: Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd. 
 

Il-Ħamis 7 ta’ April 
7.30pm-8.00pm: Qima lill-Wiċċ ta’ Kristu. 
 

Il-Ġimgħa  8 ta’ April – L-Imqaddsa Verġni Marija tad-Duluri 
Quddiesa fil-5.30am, f’12.00pm u fis-7.00pm. Ċelebrazzjoni Marjana wara 
l-quddiesa ta’ filgħaxija.  
 

Il-Ħadd 10 ta’ April – Ħadd il-Palm 
Tifkira tad-daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm fl-10.00am. 
 

It-Tnejn 11 ta’ April 
7.30pm: Via Sagra fil-ġnien tal-kunvent. 
 

It-Tlieta 12 ta’ April 
7.30pm-8.00pm: It-tifsira tat-Tlett Ijiem Imqaddsa tal-Għid fil-knisja. 
 

Il-Ħamis 14 ta’ April – Ħamis ix-Xirka 
7.30am Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum (it-talba ta’ filgħodu tal-Knisja). 
7.00pm Quddiesa fl-Ikla tal-Mulej. 
9.00pm Adorazzjoni mmexxija miż-żgħażagħ tal-Parroċċa. 
10.00pm Adorazzjoni fis-skiet sa nofsillejl. 

 nhar ta’ Erbgħa u nhar ta’ Ġimgħa fil-5.00am u  fis-5.45pm 
Via Sagra qabel il-quddiesa. 

 nhar ta’ Ġimgħa l-knisja tkun miftuħa mid-9.00am sal-
11.00am għat-talb personali. 

 nhar ta’ Sibt wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija jsir it-Talb ta’ 
filgħaxija. 

 

Matul ir-Randan 



 

L-Ghid it-tajjeb! - 

Il-Ġimgħa 15 ta’ April – Il-Ġimgħa l-Kbira: Jum ta’ sawm u astinenza 
8.00am Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum. 
8.30am Adorazzjoni fis-skiet sa nofsinhar. 
3.00pm Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. 
 
Is-Sibt 16 ta’ April – Is-Sibt Imqaddes tal-Għid 
8.00am Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum. 
8.30pm Vġili tal-Għid il-Kbir. 
 
Il-Ħadd 17 ta’ April – Ħadd il-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet 
6.00am Quddiesa. 
9.45am Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum. 
10.00am Quddiesa.  
 Wara l-quddiesa jsir it-tberik tal-
 ħelu tal-Għid u jingħata rigal lit-
 tfal kollha. 
6.30pm Talb ta’ filgħaxija. 
7.00pm Quddiesa. 

 

 
Jekk tixtieq tgħin biex il-parroċċa tagħna tkompli l-ħidma tagħha għall-ġid tal-
bnedmin tista’ tagħmel l-għotja tiegħek permezz ta’ għotja f’envelop, ċekk 
indirizzat lil “Parroċċa Burmarrad”, jew trasferiment bankarju: IBAN: 
MT44APSB77057000551120000660342. 

 
 
 

Jekk tixtieq tikkuntattjana: 
 

Parroċċa Qalb bla tebgħa ta’ Marija 
Triq Burmarrad 

Burmarrad SPB 9065 
Tel: 21573045 

Fr Chris (Kappillan): 77622275 
Fr Allister: 79306338 

 

 Il-Parroċċa ta’ Burmarrad 
www.parroccaburmarrad.com 

parrocca.burmarrad@maltadiocese.org 


