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Il-Kelma tal-Kappillan 

Għeżież,   

M arija hija l-Omm tagħna lkoll! Minbarra l-omm naturali 
tagħna li tatna l-ħajja, għandna Omm li tatna l-ħajja      

spiritwali. Din hija Marija Santissima. 

Meta l-Anġlu Gabrijel deher lil Marija u qalilha: ‘Ruħ il-Qodos 
jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tgħattik, għalhekk dak li         
jitwieled minnek ikun qaddis u jissejjaħ Bin Alla.’,    Marija 
qalet: ‘Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej, ikun minni skont  
kelmtek’.(Lq 1, 35-38). Dak il-ħin Marija daħlet f’relazzjoni 
mat-Trinita’ Qaddisa, u minn dak il-ħin stess bdiet il-mixja 
għall-fidwa tagħna. Kemm għandna għaliex inkunu grati u 

kburin li Ġesu’ tana lil Ommu b’Ommna!  

Marija, kif ħadet ħsieb u rabbiet bl-ikbar għożża lil Ġesu’, 
hekk ukoll tieħu ħsiebna. Hija ma tieqaf qatt tinterċedi      
għalina quddiem Alla, tħarisna u tgħinna sa ma tarana ħdejh 
il-Ġenna. Hija tieħu ħsiebna aktar mill-omm naturali tagħna, 
għax hi taf b’dak kollu li aħna għaddejjin minnu u b’dak li ser 
ngħaddu minnu, taf x’inhu l-aħjar għalina  u tgħinna. Hekk 
narawha fit-tieġ ta’ Kana. Meta ndunat li naqas l-inbid, resqet 
lejn Ġesu’ u talbitu biex jagħmel miraklu, u Ġesu’ OBDA. Din 
hi l-missjoni tal-Omm tagħna Marija li tkompli tħarisna u 

tgħinna mis-sema. 

Mela bħalma Marija għandha missjoni, hekk ukoll aħna, 
bħala wliedha, għandna dmirijiet x’inwettqu lejn din l-Omm li 
tant tħobbna. L-Imħabba titpatta b’imħabba oħra. L-eżempju 
u kliemna u anke għemilna jridu jixhdu li aħna wlied Marija. 
Ejjew flimkien bħala familja Parrokkjali nibqgħu marbutin ma’ 
Kristu u nagħmlu kif tgħallimna Marija biex inħobbu lil Alla u 

lil xulxin, u li ngħixu f’għaqda waħda magħhom fit-talb. 

Tkunu mberkin! 

P.Joseph Mamo ofm Conv. 



   

Rużarju fil-Beraħ  
  

K ull nhar ta’ Tnejn 

matul ix-xahar ta’ Mejju 

jibda jingħad ir-Rużarju  

fil-pjazza tal-Knisja fil-

5.30pm.                        

Min jista’ jattendi tajjeb li 

jagħmel dan sabiex     

flimkien nitolbu din it-

talba hekk sabiħa u noffruha b’mod speċjali għall-

Insara persegwitati fid-dinja. 

Kors tal-Kitarra 2015 
 
Ser isir kors tal-kitarra. Jibda mill-Ħamis 
2 ta’ Lulju.  
 
Ħudu applikazzjoni mis-
sagristija jew minn ħdejn  
il-bibien tal-Knisja. 



Il-Ġimgħa 1 Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Nitolbu għall-ħaddiema 
kollha. L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna nfusna 
lil Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’. 

Is-Sibt 2 L-Ewwel Sibt tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna 
nfusna lil Qalb bla Tebgħa ta’ Marija. 
Fl-10.00am – Tkun miftuħa l-librerija fiċ-Ċentru Parrokkjali.  
Fis-6.00pm – Tibda l-Adorazzjoni tal-Ewwel Sibt tax-xahar. 
Bazaar mill-Kumitat Festa għal Jum l-Omm. 

Il-Ħadd 3 Ikompli l-Bazaar matul dan il-jum. 

Il-Ħamis 7 L-Ewwel Ħamis tax-xahar. F’nofs in-nhar tluq minn ħdejn il-
Parroċċa sabiex nattendu għall-Adorazzjoni fis-Seminarju Tal-Virtu’ b’talb 
għall-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. 
Fis-7.00pm – Quddiesa fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġorġ Preca fil-Parroċċa. 
Duttrina ma ssirx, imma t-tfal kollha huma mħeġġa jingħaqdu mal-ġenituri 
tagħhom għall-Quddiesa. 

Il-Ġimgħa 8 Festa tal-Madonna ta’ Pompei 
Fid-9.00am – It-tielet Laqgħa mill-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien 
Soċjali fiċ-Ċentru Parrokkjali.   Fil-11.00am – Jibda r-Rużarju 
Fil-11.30am – Quddiesa f’ġieħ il-Madonna ta’ Pompei. Fit-tmiem jiġi espost 
is-sagrament, is-supplika tal-Madonna u tingħata l-Barka Sagramentali. 

Il-Ħadd 10 Jum l-Omm. Nawguraw lill-Ommijiet kollha l-isbaħ xewqat. 
Fil-11.30am – Quddiesa fiċ-Ċimiterju tal-Parroċċa għall-Ommijiet mejtin. 

It-Tlieta 12 Fil-5.30pm – It-tielet laqgħa għall-ġenituri li t-tfal tagħhom 
ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina. It-tfal ikollhom id-duttrina f’waħda mill-
kmamar taċ-Ċentru Parrokkjali. 

L-Erbgħa 13 Festa tal-Madonna ta’ Fatima. 

Il-Ħamis 14 Coffee Morning organizzat mill-Kumitat Festa. Il-post se 
jitħabbar fl-Avviżi ta’ kull nhar ta’ Ħadd. 

Il-Ġimgħa 15   Jum il-Familja. Saħħaħ Mulej il-Familji tagħna! 



Is-Sibt 16 Fis-7.00pm – Quddiesa segwita b’Adorazzjoni Ewkaristika 
sat-8.30pm immexxija mill-Grupp ‘Ġesu’ aħna nadurawk’. Ġesu qiegħed 
jistedinna. Ejjew inwieġbu iva għal din l-istedina. 

Il-Ħadd 17  Solennita’ ta’ Tlugħ il-Mulej fis-Sema. 
Jum il-Mezzi ta’ Komunikazzjoni Soċjali. J’Alla dawn il-mezzi jwasslu l-
verita’, għax kif jgħid Ġesu’ ..Il-Verita’ teħliskom. 

Il-Ġimgħa 22 Żjara fil-Parroċċa tal-Fontana Għawdex fejn niċċelebraw   
il-Quddiesa fl-okkażjoni tal-Festa tal-Qalb ta’ Ġesu’. 
4.30pm – Tluq minn ħdejn il-Parroċċa. Ħallu isimkom fis-sagristija. Tħallux 
għall-aħħar. 

Is-Sibt 23  Fid-9.00am – IRTIR għat-tfal li ser jirċievu l-Ewwel 
Tqarbina. Niltaqgħu fil-Knisja. Waqt l-irtir issir it-Tieni Qrara. 
Filgħaxija ssir iċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana tal-Vġili tal-Pentecoste. 

Il-Ħadd 24  Solennita’ ta’ Pentecoste u Jum l-Isem Qaddis ta’ Alla. 
10.00am – Laqgħa fil-Knisja u quddiesa għall-Ġenituri u Parrini tat-tfal tal-
Griżma. Din il-laqgħa hi OBBLIGATORJA. 

It-Tlieta 26       Fis-6.00pm – Tibda l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina. 

Is-Sibt 30  51 Sena mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja. Fil-quddiesa ta’ 
filgħaxija jiġu nċensati t-Tnax –il salib li hemm imwaħħla mal-ħitan tal-
Knisja. 

Il-Ħadd 31  Solennita’ tat-Trinita’ Qaddisa u Jum l-Ewwel Tqarbina  
fil-Parroċċa tagħna. 
Fit-8.30am – It-tfal flimkien mal-ġenituri jinġabru l-Mużew tal-Bniet għar-
ritratti. 
Fid-9.30am – Jibda l-korteo tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina flimkien mal-
ġenituri akkumpanjati mill-Iscouts tal-Qawra. 
Fl-10.00am – Tibda l-Quddiesa tal-Ewwel Tqarbina 
 
ĠABRA SPEĊJALI b’risq il-Parroċċa. Grazzi tal-ġenerożita’ tagħkom! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il-Ħadd 10 ta’ Mejju   

 

   AWGURI  

   lill-Ommijiet kollha,  

   Il-Mulej iberikkom  

   u Marija tħariskom. 

Awguri lit-tfal kollha li għall-
ewwel darba ser jirċievu lil 
Ġesu’ ġewwa fihom nhar il-

Ħadd 31 ta’ Mejju 2015 



  Ittra ta’ Suldat Mejjet 

D in il-poeżija kitibha s-suldat Amerikan Mike Schafernocker 

fl-1969, ftit qabel ma miet jiddefendi lil pajjiżu. Huwa kellu biss 

20 sena. 

 

Aw Mulej! 
 Aw Mulej! Jien lilek qatt ma kellimtek, imma issa rrid 

ngħidlek –‘Kif int?’. Taf inti, lili dejjem qaluli li inti ma teżistix, u 

jien, baħnan li kont, emminthom. Dal-lejl, xħin kont ġo ħofra, rajt 

is-sema tiegħek, u dak il-ħin indunajt li kienu gidbuli. Kieku 

qgħadt ftit attent u sibt ftit ħin nara l-affarijiet kollha li inti ħlaqt, 

kont ninduna bil-gideb tagħhom. Tgħid meta niltaqa’ miegħek, 

toħodli b’idi? Xi ħaġa f’qalbi tgħidli li inti tifhimni u tagħdirni. 

Stramba hux, kelli niġi f’dan l-infern biex inkun nista’ nara ‘l 

wiċċek. Imsomma, m’hemmx iżjed xi ngħidlek, imma qed inħossni 

tant ferħan Mulej li llum iltqajt miegħek. Jien ngħid li s-siegħa 

tiegħi ma ddumx ma tasal, imma m’inix nibża’, għax naf li inti 

qiegħed qribi. Hemm hu s-sinjal! Mulej, se jkolli nitlaq. Nixtieqek 

tkun taf li jien inħobbok ħafna. 

Tidher li ġejja ġlieda qalila. Min 

jaf, għandi mnejn niġi f’darek 

illum. Għalkemm ma kontx ħabib 

tiegħek f’ħajti, tgħid Mulej, 

tistennieni fil-bieb? Ara, qiegħed 

nibki! Kemm nixtieq li sirt ħabib 

miegħek qabel. Se mmur, saħħa. 

Stramba din, imma issa li sirt 

nafek, m’inix nibża’ mill-mewt.  



 

 It-trabi li tgħammdu fil-Parroċċa tagħna bejn               
Lulju u Diċembru 2014: 

 Ben Gauċi 

 Yannick Cauchi 

 Francesca Maria Attard 

 Jenna Cardona 

 Kylan Attard 

 Mark Zarrouk Lia 

 Dean Zarrouk Lia 

 Shana Hope Attard 

 Guilia Eve Grima 

 Jacob Camilleri 

 Julian Peter Borg 

 Ben Fenech 

 
 Ingħaqdu fis-Sagrament taż-Żwieġ fil-Parroċċa tagħna 

bejn Awwissu u Diċembru 2014: 

 Karl De Gaetano u Rosalie Borg 

 Stefan Francis Grech u Abigail Mercieca 

 
 Ingħaqdu mal-Mulej fl-eternita’ bejn Awwissu u 

Diċembru 2014: 

 Pawla Bonniċi – 5 ta’ Novembru – Eta’ 88 sena 

 
 Il-Festa Titulari tal-Parroċċa ser tiġi ċċelebrata bejn il-21 

ta’ Ġunju u l-5 ta’ Lulju. Dawk li jixtiequ jagħmlu 
bukkett tal-Fjuri għandhom iħallu isimhom fis-sagristija 
għall-prezz ta’ 35euro. 


