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   Ħajja bil-kotra .  

Ix-xahar ta’ Novembru jfakkarna fis-sejħa speċjali li Alla għamel lill-bniedem meta 

ħalqu fuq xbieha tiegħu. Din il-vokazzjoni kienet ikkonfermata b’mod partikulari fil-jum 

tal-magħmudija tagħna. Aħna rridu ngħixu għall-qdusija. Ma jistax ikollna għan akbar 

minn dan li jimla ħajjitna għaliex Alla ħalaqna biex nixbhu lilu u ngħixu mill-istess 

imħabba tat-Trinità Qaddisa. Filwaqt li 

waħidna nħossuna dgħajfin u nagħarfu li 

aħna midinbin, bl- imħabba ta’ Alla li 

jgħożżna bħala ulied aħna ksibna dinjità li tispiċċax 

mal-ftit żmien li ngħixu b’ġisimna fid-dinja. 

Għalhekk il-festa tal- Qaddisin kollha li biha 

nibdew dan ix-xahar turina, permezz tal-

eżempju ta’ dawk li għixu qabilna, li huwa possibli 

li ħajjitna tkun immarkata bil-qdusija ta’ Alla u li 

Alla jagħmilna kapaċi nħobbu bħalu u nixbhu lilu. Il-ħajja tagħna mhix ikkundannata 

għall-kastig imma miftuħa għall-imħabba, il-fejqan u l-ħelsien. Filwaqt li niftakru li l-

ħajja tagħna f’din is-sura għad tintemm, nifirħu għaliex nafu li l-mewt m’għandhiex l-

aħħar kelma fuqna għaliex Alla tagħna hu Alla li jagħti ħajja bil-kotra lil uliedu għeżież. 

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

Tista taqra r-rivista Flimkien online: 
https://goo.gl/hz2umQ 

“Jien naf li d-Difensur 
tiegħi ħaj, u fl-aħħar fuq 
it-trab iqum, u wara li 
jintemm ġildi, għoddni 
bla laħam, nara 'l Alla. 
Lilu narah b'ħabib 
tiegħi, dak li jilmħu 
għajnejja ma jkunlix 
barrani!” (Ġob 19, 25-27) 

http://www.parroċċaburmarrad.com/
https://goo.gl/hz2umQ
https://goo.gl/hz2umQ


                              Kolbe u l-Immakulata  

Minn kitba ta’ P. Thomas Calleja OFM Conv. 

Għal S. Massimiljan Kolbe l-Immakulata, 

kienet dik li tat direzzjoni profonda lil ħajja 

tiegħu. Hija l-Omm li fi tfulitu dehritlu u 

talbitu jagħżel bejn żewġ kuruni - dik bajda 

tas-safa u dik ħamra tal-martirju. It-tfajjel 

Rajmondu għażilhom it-tnejn u għexhom sal-

mewt bħala Franġiskan Konventwal bl-isem ta’ 

Massimiljan Marija. L-Immakulata saret għalih 

il-programm li fuqu fassal ħajtu. Il-Verġni 

Immakulata akkumpanjat lil dan il-Patri 

żagħżugħ tul il-mixja tiegħu ta’ safa 

bħala reliġjuż, saċerdoti, appostlu u 

missjunarju fit-tqabida tiegħu bħala 

“il-Kavallier tal-Immakulata” kontra 

l-ħażen, il-mibgħeda u t-terruri tal-

gwerra ta’ żmienu. Dan wasslu 

sakemm fl-aħħar bl-akbar att ta’ mħabba offra 

ħajtu flok missier ta’ familja. Fl-10 ta’ Ottubru 

1982 Il-Papa San Ġwann Pawl II ipproklamah 

“Qaddis” u “Martri tal-Imħabba”. 

Patri Massimiljan Kolbe kien tal-fehma li, “l-

Imħabba biss toħloq!” Għalih “l-IMĦABBA” 

b’ittri kbar ma kien ħadd ħlief Alla nnifsu. 

“Alla hu mħabba u min jgħammar fl-Imħabba 

jgħammar f’Alla u Alla fih” (1 Ġw 4, 7. 16). 

Kolbe fetaħ ħajtu biex l-Imħabba ta’ Alla 

tgħammar fih u hu jgħammar f’Alla. 

Għal patri Kolbe, “Marija hija l-eħfef triq biex 

naslu għand Ġesù”. Dan it-twemmin Patri 

Massimiljan jurih b’mod żgur b’dan il-kliem:  

 

“Aktar ma wieħed jingħata lill-Immakulata 

b’mod ħieles u sinċier aktar javviċina lejn il-

pjagi tas-Salvatur, lejn l-Ewkaristija u lejn il-

Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù... Permezz tal-

Immakulata wieħed isir bla dewmien propjetà 

ta’ Ġesù u propjetà ta’ Alla”. Il-qaddis 

jirrakkomanda fost oħrajn l-imħabba totali 

lejha; it-telqa fiduċjuża f’idejha; l-għotja totali 

biex hi tiddisponi mill-persuna għall ġid tal-

erwieħ; t-tfassil tal-ħajja biex tagħmel ir-rieda 

ta’ Marija. San Massimiljan jiċċara li tagħmel 

ir-rieda ta’ Marija mhix għajr li 

tagħmel ir-rieda ta’ Alla. Għax kif 

jgħid: “ir-rieda ta’ Marija hija li 

tagħmel dak li jrid Ġesù, u Ġesù jrid 

dak li jrid il-Missier. Ir-rieda ta’ 

Marija, għalhekk, mhix differenti 

minn dik ta’ Binha u tal-Missier”. 

Il-Milizzja tal-Immakulata, li beda San 

Massimiljan Marija Kolbe mitt sena ilu biex 

titqabad kontra l-qawwiet tal-erruri u tal-

ħażen għadha ma ntemmix. It-taqbida għadha 

sejra - u jista’ jkun li aktar ħraxet fiż-żminijiet 

tagħna llum. Patri Kolbe kellu f’moħħu t-

taqbida ta’ kontra l-ħażen ta’ żmienu ma 

kenitx differenti mit-taqbida li kiteb dwarha 

San Pawl: “Il-ġlieda tagħna hija kontra s-

Setgħa, il-Qawwiet u Prinċpijiet ta’ din id-dinja 

ta’ dlamijiet, kontra l-ispirti ħżiena. (Ef 6, 12). 

Bħal f’kull Milizzja (jew armata) hija meħtieġa 

l-armatura għat-taqbida. “Għalhekk ħudu 

fuqkom l-Armatura ta’ Alla, ħalli tkunu tistgħu  



 

tieqfu kontra l-ħażen u wara li tkunu għamiltu 

ħilitkom kollha, żommu weqfin, Żommu sħiħ” 

(Ef 6, 13). San Pawl jgħidilna fiex tikkonsisti 

din l-armatura: “ħażżmu ġenbejkom bil-verità; 

ilbsu l-kurazza tal-ġustizzja u xiddu riġlejkom 

bil-ħeġġa tal-Evanġelju tas-Sliem; ħudu 

f’idejkom it-tarka tal-fidi, ilbsu l-elmu tas-

salvazzjoni u aqbdu x-xabla tal-Ispirtu, li hi l-

Kelma ta’ Alla” (Ef 6, 14-17). Imħażżem bl-

armatura ta’ Alla u bix-xabla tal-Ispirtu f’idu, 

San Massimiljan “il-Kavallier tal-Immakulata”, 

tqabad it-taqbida, ħareġ rebbieħ u kiseb “il-

kuruna tal-Glorja minsuġa minn ward li qatt 

ma jidbiel” (1 Pt 5, 4). Kiseb iż-żewġ kuruni: 

dik minsuġa b’ward abjad tas-safa u l-oħra tal-

martirju minsuġa b’ward aħmar, dawk li 

offritlu l-Verġni bla Tebgħa fi tfulitu. 

Nitħażżmu aħna wkoll b’din “l-Armatura 

ta’ Alla” biex bħal San Massimiljan flimkien 

ma’ Marija Immakulata nitqabdu kontra l-

ħażen ta’ żmienna. B’hekk niksbu magħha r-

rebħa mixtieqa tas-Saltna ta’ Ġesù Kristu fid-

dinja tagħna llum. 
 

                                      Ħajja mdawwla  

Mid-diskors tal-Papa Franġisk fl-1 ta’ Novembru 2017 

 

Is-solennità tal-Qaddisin kollha hi l-festa 

“tagħna”: mhux għax aħna “bravi”, imma 

għax il-qdusija t’Alla misset ħajjitna. Il-

qaddisin mhumiex xi mudelli żgħar perfetti, 

imma persuni li Alla daħal fihom.  Nistgħu 

nqabbluhom mat-twieqi tal-knejjes li minnhom 

jidħol dawl b’tonalitajiet differenti ta’ 

kuluri.  Il-qaddisin huma ħutna li laqgħu d-

dawl ta’ Alla f’qalbhom u wassluh lid-dinja, 

kull wieħed u waħda skont “it-tonalità” 

personali.  Imma lkoll kienu trasparenti, 

tqabdu biex ineħħu t-tbajja tad-dnub sabiex 

iħallu d-dawl ġentili t’Alla jgħaddi 

minnhom.  Dan hu l-għan tal-ħajja: li nħallu d-

dawl ta’ Alla jgħaddi, u huwa wkoll l-iskop 

tal-ħajja tagħna. 

Omm Alla, 

Reġina tal-

Qaddisin u Bieb 

tas-Sema, 

tinterċedi 

għalina, għall-

mixja tagħna 

tal-qdusija u għal dik tal-għeżież tagħna li 

marru qabilna u diġà telqu lejn il-Patrija Ċelesti. 

 

Tista’ taqra d-diskors sħiħ hawn: 

https://goo.gl/cFMhFh 
 

 

https://goo.gl/cFMhFh


 

                  Kalendarju Novembru 2017  

1 Festa tal-Qaddisin kollha. Ħarġa għat-

tfal u l-familji fl-10am. Quddiesa fis-

6.15pm. 
 

2 Tifkira tal-Mejtin kollha. Quddies fil-

5.30, 6.00, 6.30am u 6.15pm. 
 

3 L-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Quddiesa 

għat-tfal fil-5pm. 
 

5 Quddiesa u tberik tal-oqbra fiċ-

ċimiterju fl-4pm. (Jekk ikun il-

maltemp il-quddiesa ssir fil-Knisja 

Parrokkjali). 
 

6 Mobile Dental Unit fuq iz-zuntier bejn 

it-8.30 u l-11.30am. 
 

12 Ġabra bieb bieb għall-festa titulari. 
 

24/25 Assemblea Djoċesana fil-Katekumenju 

tal-Mosta. 
 

25 Pasta Night fis-7.30pm fiċ-Ċentru 

Parrokkjali organizzata mill-Kumitat 

Festa. 
 

26 Festa ta’ Kristu Re. 
 

29 Festa tal-Qaddisin kollha Franġiskani. 

Quddiesa kkonċelebrata fis-6.15pm li 

fiha l-patrijiet iġeddu l-voti reliġjużi. 
 

Matul ix-xahar ta’ Novembru kull nhar ta’ 

Erbgħa, Ġimgħa u Ħadd issir quddiesa fil-

kappella taċ-ċimiterju fil-11.30am.  
 

Il-quddiesa tal-Ġimgħa filgħaxija fil-Knisja 

tkun b’suffraġju għall-mejtin li isimhom 

jitqiegħed fil-qoffa li tinsab fuq l-altar ta’ 

Sant’Antnin. (Tista’ tieħu formola minn 

ħdejn il-bieb tal-Knisja). L-offerti jmorru 

għall-fond tal-karità tal-parroċċa. 

 

Diċembru ... 
1 L-ewwel Ġimgħa tax-xahar. 
 

2 Bidu tal-Avvent. Żmien ta’ stennija fil-

ferħ għat-tieni miġja ta’ Ġesù fostna. 

 Irtir tal-Avvent (ara paġna 3). 
 

 

Fid-9 u l-10 ta’ Diċembru 2017 l-

Arċisqof Charles J. Scicluna sa jkun 

qiegħed jagħmel viżta pastorali fil-

parroċċa tagħna. Nilqgħu r-ragħaj 

tagħna bil-ferħ u nuru l-għaqda tagħna 

mal-Knisja u ma’ Kristu bil-preżenza 

tagħna. 
Fil-ħarġa li jmiss ta’ Leħen il-Parroċċa 

ssib il-programm ta’ din iż-żjara. 

 

 

                                                    Għat-tfal  

 

 
 


