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    Art Qaddisa .  

Għalkemm il-parroċċa tagħna hija żgħira kemm fis-snin kif ukoll fin-numru ta’ 

membri, il-medda ta’ art li tinsab fiha hija speċjali. Hija żona sabiħa li, għalkemm 

jgħaddu minnha eluf ta’ karozzi kuljum, hija mdawra bin-natura li ssebbaħha. 

Tagħmilha speċjali wkoll il-preżenza ta’ siti arkeoloġiċi li jixħtu dawl fuq il-passat 

tagħna. Dawn is-siti juruna wkoll l-esperjenza ta’ din l-art li sekli ilu laqgħet l-ewwel 

insara. San Pawl, San Luqa, San Publiju u min jaf kemm insara qaddisin oħra imxew fit-

toroq tagħna. Pawlu u Luqa xandru l-Kelma ta’ Alla, Publiju u oħrajn laqgħuha u saru 

nsara. Il-“ħlewwa li ma bħalha” (Atti 28, 2), li Luqa jagħraf bħala karatteristika tal-Maltin, 

żgur li wasslet lill-poplu biex jilqa’ bil-ħlewwa l-aħbar li xandar Pawlu.  

Matul is-snin, il-Maltin baqgħu iqisu dawn l-inħawi bħala post qaddis tant li bnew 

katakombi qrib il-post tan-nawfraġju biex anki wara mewthom ikunu fil-post li fih 

waslet għall-ewwel darba l-aħbar tas-salvazzjoni f’Ġesù. 

Il-Festi ta’ San Publiju u San Pawl li niċċelebraw fl-ewwel xahrejn tas-sena 

għandhom iħeġġuna biex nerġgħu niskopru l-qdusija bħala sejħa li rċevejna aħna wkoll, 

bħala ħaġa possibbli li sseħħ qrib tagħna wkoll. Jalla nħallu lil Ġesù jagħmilna nixbhu 

lilu matul din is-sena. 

P. Christian Anthony M. Borg OFM Conv.  

Kappillan 

LEĦEN IL-PARROĊĊA 
tal-Qalb bla tebgħa ta’ Marija - Burmarrad 

Tista taqra r-rivista Flimkien online: 
https://goo.gl/hz2umQ 
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                            Barka fuq is-sena ġdida  

P. Allister Aquilina OFM Conv. 

Fl-ewwel ġurnata ta’ sena ġdida, 

liturġikament iddedikata lil Marija bħala Omm 

Alla, smajna jitħabbar fil-Knisja dan il-kliem 

meħud mill-Ktieb tan-Numri (6: 22-27): “Il-

Mulej kellem lil Mosè, “Kellem lil Aron u ’l 

uliedu u għidilhom: ‘Meta tbierku ’l ulied 

Israel, hekk għandkom tgħidulhom: Ibierkek 

il-Mulej u jħarsek! Jixħet il-Mulej id-dija ta’ 

wiċċu fuqek, u jurik il-ħniena! Iħares lejk il-

Mulej bi mħabba, u jagħtik is-

sliem!”  

Fil-bidu ta’ sena ġdida aħna 

mdorrijin nawguraw u nixtiequ lil 

xulxin li jkollna sena tajba. U 

proprju f’dan il-jum nisimgħu din 

l-Aħbar it-Tajba, dan il-messaġġ ta’ 

barka u awguri mingħand il-Mulej. 

Il-Mulej jgħidilna: “Jiena nbierkek 

u nħarsek! Nixħet id-dija ta’ wiċċi fuqek, u 

nurik il-ħniena. Inħares lejk bi mħabba, u 

nagħtik is-sliem”. Araw ftit it-tjubija ta’ Alla 

fil-verbi li jintużaw: il-Mulej ibierkek, jixħet, 

jurik, iħares u jagħtik. Alla tagħna huwa Alla li 

jrid isawwab fuqna dan kollu. U x’inhu 

mistenni minna? Minna hija mistennija biss 

ħaġa waħda: li nirċievu dan l-awgurju. Il-

Mulej irid jagħtina l-barka tiegħu, sa jħarisna 

minn dak kollu li jista’ jġib il-ħsara. Fuqna sa 

tiddi s-sbuħija tal-wiċċ għażiż tiegħu, dak il-wiċċ 

 

 

li lkoll nixxenqu biex xi darba naraw wiċċ imb 

wiċċ. Sa juri magħna l-ħniena u għax hu ħanin 

iħares lejna bi mħabba. Proprju għax hu Alla li 

jħobb irid jagħtina s-sliem, dak is-sliem uniku 

li ħadd ma jista’ jagħti. 

Dawn il-kliem mill-Ktieb tan-Numri huma 

kliem li Missierna San Franġisk kiteb lis-sieħeb 

tiegħu tal-vjaġġi, Fra Ljun, meta dan kien 

għaddej minn mument diffiċli. Fra Ljun xtaq li 

jkun ikkunslat b’xi kelmiet qaddisa mingħand 

il-Fqajjar ta’ Assisi, u dan tal-aħħar għażel 

dawn il-kliem bħala kliem ta’ 

konsolazzjoni. Jalla dawn ikunu 

għalina wkoll kliem ta’ faraġ u ta’ 

barka għall-ħajja tagħna, fil-familji 

tagħna u fir-relazzjonijiet tagħna 

matul din is-sena. 

“Ibierkek il-Mulej u jħarsek! 

Jixħet il-Mulej id-dija ta’ wiċċu 

fuqek u jurik il-ħniena! Iħares lejk 

il-Mulej bi mħabba u jagħtik is-sliem!” 

Kull azzjoni hija ġejja mill-Mulej....ibierkek, 

jixħet, jurik, iħares u jagħtik! 

Ħaġa waħda biss mistennija minnek: li 

tirċievi; li tirċievi din il-barka quddiem dan ir-

rigal ta’ żmien. 

Din hi l-barka li tagħtik il-ħajja bl-

abbundanza; ħajja fil-milja tagħha; ħajja fil-

Mulej.....ghax huwa l-Mulej biss li jista’ jagħtik 

viżjoni, jagħtik direzzjoni u jagħtik l-għalfejn 

tal-ħajja tiegħek! 

 



 
                               Il-Quddiesa tal-Ħadd  

 

  Silta minn diskors tal-Papa Franġisk 

Ma rridux ninsew l-għadd kbir ta’ Nsara li, 

fid-dinja kollha, f’elfejn sena ta’ storja, 

żammew sħiħ sal-mewt biex iħarsu l-

Ewkaristija; u kemm, imqar illum, qed 

jirriskjaw ħajjithom biex jistgħu jieħdu sehem 

fil-Quddiesa tal-Ħadd. Fis-sena 304, tul il-

persekuzzjonijiet ta’ Djoklezjanu, grupp ta’ 

Nsara, mill-Afrika ta’ Fuq, daħlu fuqhom waqt 

li kienu qed jiċċelebraw il-Quddiesa f’dar u 

sfaw arrestati. Il-Prokonslu Ruman, fl-

interrogatorju, staqsiehom għaliex kienu 

għamlu dan, meta kienu jafu li kien 

assolutament ipprojbit. U huma wiġbuh: 

“Mingħajr il-Ħadd ma nistgħux ngħixu”, 

jiġifieri: jekk ma nistgħux niċċelebraw l-

Ewkaristija, ma nistgħux ngħixu, il-ħajja 

Nisranija tagħna tmut fix-xejn. 

Fil-fatt, Ġesù qalilhom lid-dixxipli tiegħu: 

“Tassew tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-

ġisem ta’ Bin il-bniedem u ma tixorbux 

demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min 

jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta’ 

dejjem, u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar 

jum” (Ġw 6:53-54). 

Dawk l-Insara tal-Afrika ta’ Fuq inqatlu 

għax kienu jiċċelebraw l-Ewkaristija. 

Ħallewlna din ix-xhieda li għall-Ewkaristija 

tista’ tiċċaħħad mill-ħajja fuq din l-art, għax hi 

tagħtina l-ħajja ta’ dejjem, tagħtina sehem fir- 

 

 

rebħa ta’ Kristu fuq il-mewt. Xhieda li tisfidana 

lkoll kemm aħna biex nitolbu tweġiba dwar xi 

jfisser għal kull wieħed u waħda minna li aħna 

nieħdu sehem fis-Sagrifiċċju tal-Quddiesa u 

nersqu madwar il-Mejda tal-Mulej. Qegħdin 

infittxu tassew dik l-għajn li minnha “jgelgel 

ilma ħaj” għall-ħajja ta’ dejjem? Li tagħmel 

minn ħajjitna sagrifiċċju spiritwali ta’ ġieħ u ta’ 

radd il-ħajr u tagħmel minna ġisem wieħed 

ma’ Kristu? Dan hu s-sens l-iżjed qawwi tal-

Ewkaristija mqaddsa, li tfisser “radd il-ħajr”: 

radd il-ħajr lil Alla l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu 

s-Santu li jdaħħalna u jibdilna fix-xirka ta’ 

mħabbtu. 

 

 

“Jien irċevejt mingħand il-Mulej it-tagħlim 

li għaddejt lilkom, jiġifieri, li l-Mulej Ġesù, 

fil-lejl li fih kien ittradut, ħa l-ħobż u wara 

li radd il-ħajr qasmu u qal: "Dan hu ġismi 

li jingħata għalikom; agħmlu dan b'tifkira 

tiegħi." Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara 

li kiel u qal: "Dan il-kalċi hu l-patt il-ġdid 

b'demmi; agħmlu dan kull meta tixorbu, 

b'tifkira tiegħi." Mela kull meta tieklu dan 

il-ħobż u tixorbu dan il-kalċi, intom 

ixxandru l-mewt tal-Mulej sa ma jiġi.” 
(1 Kor 11, 23-26) 

 



 
                           Kalendarju Jannar-Frar  

 

Jannar 

1 Festa ta’ Marija Omm Alla u Jum il-

Paċi. Il-quddies ikun bħal tal-Ħadd. 
 

5 L-ewwel Ġimgħa tax-xahar. 

Quddiesa għat-tfal fil-5pm. 
 

6-7 Festa tal-Epifanija tal-Mulej. Fil-

quddiesa tas-Sibt filgħaxija ssir it-

tifkira taż-żjara tal-maġi. 
 

9 Jerġgħu jibdew il-laqgħat ta’ katekeżi. 
 

18 47 anniversarju mit-twaqqif tal-parroċċa. 
 

18-25 Ġimgħa ta’ talb għall-għaqda bejn l-

Insara. 

19 Servizz Ekumeniku Djoċesan fil-

Bażilka tal-Isla fis-6.30pm 
 

21 Festa ta’ San Publiju. Fid-9.30am 

purċissjoni bil-vara ta’ San Publiju 

mill-Knisja ta’ San Pawl Milqi u 

Quddiesa fl-10.30am fil-Knisja 

Parrokkjali. 
 

26-28 Jiem ta’ Adorazzjoni Ewkaristika 

(Kwaranturi) mis-6.45am sas-6.15pm. 
 

Frar 

2 Festa tal-Preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-

tempju (Gandlora). Quddiesa bis-

sehem tat-tfal fis-6.15pm. 
 

4 Ġabra bieb bieb għall-Festa Esterna. 
 

10 Festa ta’ San Pawl. Fid-9.30am żjara u 

waqfa ta’ talb fil-Katakombi tas-

Salina, pellegrinaġġ lejn il-Knisja ta’ 

San Pawl Milqi fejn issir Quddiesa 

Solenni fl-10.30am. Imexxi l-E.T. 

Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ 

Malta. 
 

14 Ras ir-Randan. Jum ta’ Sawm u 

Astinenza. Quddies bit-tqegħid tar-

rmied fil-5.30am, 6.15am u fis-6.15pm. 
 

18 Maratona tal-liedna fiċ-Ċentru 

Parrokkjali mit-3pm ’il quddiem. 
 

19-23 Eżerċizzi spiritwali għall-koppji fis-

6.45pm. Jipprietka P. Victor Paul 

Farrugia O. Carm. 
 

26 ta’ Frar – 2 ta’ Marzu   

 Eżerċizzi spiritwali tar-Randan għat-

tfal fil-5pm fiċ-Ċentru Parrokkjali. 

Imexxi fra Miguel Zammit OFM Cap. 
 

 

Fix-xhur li għaddew saru diversi 

xogħolijiet ta’ manutenzjoni fil-

knisja. Fost l-oħrajn saret sistema 

ta’ amplifikazzjoni ġdida biex 

inkunu nistgħu nisimgħu aħjar il-

Kelma ta’ Alla, inbidel id-dawl 

biex jitnaqqas il-konsum tal-

elettriku u jkun dawl jaqbel aktar 

mal-ambjent tal-knisja. 

Issa wasal iż-żmien biex jinbeda l-

proġett tat-tibjid tal-knisja. L-

aħħar li nżebgħet kien madwar 25 

sena ilu. Dan ix-xogħol qiegħed 

isir taħt id-direzzjoni ta’ nies 

esperti f’dan il-qasam.  

Huwa proġett kbir u għalhekk l-

għajnuna ta’ kulħadd hija 

meħtieġa. Nirringrazzjaw lil kull 

min ta, jew sa jagħti, xi 

donazzjoni. 

 

 

 


