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Għeżież, 

M atul dan ix-xahar nerġgħu insibu ruħna f’rutina oħra ta’ ħajjitna. It-tfal 

jerġgħu jibdew l-iskola, ma tibqax dik is-sħana tremenda li ma tħallikx tieħu nifs, 

jibda jidlam aktar kmieni mis-soltu, u terġa’ tibda d-duttrina. 

Imsomma, nerġgħu insibu ruħna fir-rutina tas-soltu. Hija fażi oħra mill-istaġuni 

tagħna, il-fażi tal-Ħarifa, li għandha wkoll is-sabiħ tagħha. 

 

Ikun li trid int Mulej, għax dak li trid minna int żgur li se jkun ta’ ġid għalina! 

B’din il-frażi Ġesu’ jrid jgħallimna u anke jurina kif għandna nkunu, sottomessi 

lejh, bħal tarbija kuntenta u moħħha mistrieħ f’idejn ommha. Jeħtieġ li f’ħajjitna 

nagħmlu u nwettqu dak li jrid minna Hu. Fil-verita’ dan m’hu faċli xejn, 

speċjalment meta jagħfas fuqna s-salib tal-mard, jew xi diżgrazzja, jew inkwiet 

jew mewt. 

 

Nistħajjlek, inti li qed taqra dawn l-erba’ versi tgħid – Imma Alla hu Imħabba fih 

innifsu, u lilna jħobbna b’imħabba bla tarf. Allura kif jippermetti ċerti ġrajjiet li 

jseħħu fil-ħajja tagħna? Għax Alla ma jieqaf qatt isejħilna biex nimxu fit-Triq li 

twassalna għandu. Liema ġenituri li jħobbu tassew lil uliedhom u li jarawhom 

jaqbdu vizzji bħad-droga jew toroq oħra ta’ falliment ma jagħmlux kull ma jistgħu 

biex jarawhom ħielsa minn dan kollu?  Hekk Alla fl-Imħabba tiegħu lejna jrid 

jarana ħielsa minn kull ħażen u minn kull dnub, biex il-post li ħejjielna niksbuh. 

 

Bil-għajnuna t’Alla u bl-interċessjoni ta’ Ommna Marija naslu biex inkunu xhieda 

tiegħu tul ħajjitna kollha. 

 

Tkunu mberkin! 

 

P. Joseph Mamo ofm.Conv. 



}sieb Spiritwali 

 

Il-Beatu Ġwanni 

Pawlu 11 –  

Il-Pontifikat 

 

G ħal Ġwanni Pawlu 11, ‘dak li 

huwa veru importanti fil-ħajja 

huwa li aħna maħbubin wisq minn 

Kristu u li aħna nħobbuh lura. 

Xejn m’hu daqshekk importanti 

ħdejn l-imħabba ta’ Kristu. U 

mingħajr l-imħabba ta’ Kristu, 

xejn ma jagħmel sens.’ Skond hu ‘l

-għan u  l-mira tal-ħajja tagħna 

huwa Hu, Kristu li qed jistenniena 

– lil kull wieħed u waħda minna 

b’mod individwali u flimkien – biex 

imexxina ‘l hemm miż-żmien għat-

tgħannieqa eterna ta’ Alla li 

jħobbna.’ 

 

Dan il-kliem sabiħ tal-Beatu 

jagħmlilna tassew kuraġġ kbir 

f’dinja illi lil Alla ma tridux jidħol 

iżjed f’ħajjitha. Id-dinja tal-lum tissuspetta ħażin f’Alla għax taħseb illi Alla 

huwa għajjur għall-bniedem u ma jridx lil bniedem ferħan. Id-dinja tal-lum 

qegħda tiċħad ukoll u tipprova tnessina illi hemm Ħajja ta’ Dejjem 

tistenniena. Il-bniedem tal-lum irid igawdu llum u jissodisfa ruhu llum, għax 

għalih għada ma jeżistix. Imma GĦADA jeżisti, għada se nkunu fl-eternita’, 

u kull ħsieb li jkollna, kull kelma li ngħidu, kull egħmil u kull deċiżjoni li 

nieħdu se jkollhom effett etern. 

 

Matul il-Pontifikat tiegħu, Ġwanni Pawlu 11 kompla saħħaħ it-tagħlim tal-

Knisja kontra l-piena kapitali, l-ewtanasija u l-abort. Fl-Amerka qalilhom: 

‘Il-ħajja umana, mill-ewwel mument tal-konċepiment sal-mewt naturali, 



hija sagra.’ Kompla saħaq dwar il-qdusija ta’ l-att taż-żwieġ bejn raġel u 

mara fis-sagrament taż-żwieġ u li dan qed jiġi mtappan bl-użu tal-

kontraċettivi, bl-abort u d-divorzju, l-aktar jekk dan ta’ l-aħħar ikun segwit 

bit-tieni żwieġ. Huwa wkoll iddefenda t-tagħlim tal-Knisja li tħares lejn iż-

żwieġ bħala esklussivament bejn raġel wieħed u mara waħda sal-mewt. 

Huwa saħaq li l-Knisja ma tista’ qatt taqbel ma’ żwiġijiet bejn koppji ta’ l-

istess sess, iżda fl-istess nifs qal illi persuni omosesswali għandhom l-istess 

dinjita’ u l-istess drittijiet daqs kull bniedem ieħor. 

 

Lis-saċerdoti kellimhom hekk: ‘Intom saċerdoti, mhux mexxejja soċjali 

jew politiċi. Ma nitqarrqux. Ejjew ma naħsbux li qegħdin inservu lil 

Vanġelu billi jkollna interess esaġerat fil-problemi materjali tal-bnedmin’. 

Hawnhekk huwa jagħmilha ċara illi l-missjoni ewlenija tas-saċerdot hija illi 

jlaqqa’ lil bniedem mal-Imħabba ta’ Kristu rebbieħ fuq il-mewt, u m’hux li 

jkun social worker jew entertainer. 

 

Għal min ma jistax jaħfer lil għadu tiegħu għandu dan il-kliem: ‘Il-maħfra 

hija fuq kollox għażla personali, deċiżjoni tal-qalb li tmur kontra l-istint 

naturali li tħallas lil ħażin bil-ħażen.’ Min irid jaħfer għandu jitlob bla 

waqfien din il-grazzja minngħand Alla, u min jaħfer ikun qiegħed jagħmel 

pjaċir kbir lilu nnifsu, u m’hux lil għadu tiegħu. Min ma jridx jaħfer qiegħed 

jaqta’ l-kundanna tiegħu innifsu. 

 

Lil min għaddej mit-tbatija ifarrġu b’dan il-kliem: ‘M’hemm l-ebda ħażen li 

rridu niffaċċjaw li Kristu ma ffaċċjax magħna. M’hemm l-ebda għadu li 

Kristu ma rebaħx diġa’. M’hemm l-ebda salib li rridu nġorru li Kristu 

mhux diġa’ ġarr għalina, u qiegħed issa jġorru magħna.’ ‘It-triq li jurik 

Ġesu’ m’hix faċli. Anzi, hija bħal passaġġ idur ma’ muntanja. Taqtax 

qalbek! Aktar kemm hi iebsa t-triq, aktar tieħdok malajr f’orizzonti 

ġodda.’ 

 

Lil morda u lill-anzjani jgħidilhom hekk: ‘Il-mard u x-xjuħija 

m’għandhomx ikunu xkiel għall-ħajja perfetta. Alla ma jħarisx lejna 

minn barra imma minn ġewwa.’ 

 

Lil min jixtieq isir qaddis imma jaqta’ qalbu jgħidlu hekk: ‘Il-qdusija vera 

ma tfissirx ħarba mid-dinja, anzi, li tgħix il-Vanġelu fil-ħajja ta’ kuljum, 

fil-familja, fl-iskola, fuq ix-xogħol, u fil-ħajja soċjali u politika.’ 

 
Dan l-artiklu huwa t-tmien wieħed minn sensiela li għandna dwar il-Beatu Gwanni Pawlu 

11..............inkomplu xahar ieħor 



Ċentru  Parrokkjali Sant’ 
Antnin 

Programm Dettaljat 
 

Is-Sibt, 15 ta’ Settembru 2012 
 

 09.30   –  Quddiesa għat-Tfal tal-Parroċċa fic-Ċentru               

  Parrokkjali 

 10.30   –   Logħob organiżżat min-Nanna Rebecca Story  

  House, għat-tfal kollha  

 12.00   –  Ikel għal min jordna 

 13.00   –  Logħob tat-Tombla  

 16.30   –  Jintwera DVD 

 20.00   –  Ftuħ tal-Maratona 2012 

  Ftuħ tal-Kċina  

  Logħob organiżżat mill-Fantastic Parties,   

  għat-tfal kollha 

  Kant mill-Grupp ‘Try’ 

 21.00   –  Kant minn Christabelle Borġ 

 21.45   –  Kant u Żfin mill-Pre-Youths tal-Parroċċa 

 22.15   –  Varjeta ta’ Kant   

 

Maratona Burmarrad 

2012 



Maratona Burmarrad 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ħadd, 16 ta’ Settembru 2012 
 

 10.00  –  Quddiesa għal Kulħadd fiċ-Ċentru               

  Parrokkjali 

 11.00  –  Horse Riding minn quddiem iċ-Ċentru għal  

  ħdejn San Pawl Milqi u lura. Tfal u Kbar 

 12.00  –  Ikel ghal min Jordna 

 14.00  –  Tombla  

 19.30  –  Ftuħ tal-Kċina 

 Kant u Żfin mill-Pre Youths tal-Parroċċa  

 20.00  –  Varjeta minn Tonio Vella ‘Il-Majsi’ 

 20.30  –  Varjeta mill-Cast ta’ De Javu 

 21.30  –  Kant minn Simon Gauci  

 22.00  – Kant minn Debbie Scerri 

 23.00  –  Għeluq tal-Maratona Burmarrad 2012 

 
 

Matul dawn il-Jumejn tkun miftuħa l-Book 

Fair fil-Librerija taċ-Ċentru. 



 
 

Is-Sibt 1        L-Ewwel Sibt tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna 

lil Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija. Fis-6.00pm tibda Adorazzjoni Missjunarja 

fil-Knisja. Issir il-ġabra b’risq il-Missjonijiet Franġiskani. Bejn l-10.00am u 

12.00pm tkun miftuħa l-librerija.  

 

Il-Ħadd 2   Jum il-Missjonijiet Franġiskani. Fil-quddies kollu jsir 

qsim ta’ esperjenzi u l-ġbir kollu jsir għal dan l-iskop. 

Fl-10.30am – Tluq għall-Adorazzjoni fis-Seminarju tal-Virtu’. 

 

Il-Ħamis 6  Fil-5.30pm Laqgħa tal-Kummissjoni Kateketika fiċ-Ċentru . 

  

Il-Ġimgħa 7 L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Inġeddu l-Konsagrazzjoni 

tagħna lil Qalb ta’ Ġesu’.   Tintemm Skola Sajf. 

 

Is-Sibt 8   Jum il-Vitorja u Jum Nazzjonali. Fit-8.30am issir quddiesa 

oħra fil-Parroċċa. 

 

Is-Sibt 15 u  Maratona 2012 fiċ-Ċentru Parrokkjali.  

l-Ħadd16  Issir il-ġabra għall-Art Imqaddsa. 

 

It-Tnejn 17 Festa ta’ l-Għoti tal-Pjagi lil Missierna San Franġisk. 

 

It-Tlieta 18 Festa ta’ San Ġużepp ta’ Copertino. It-tfal, flimkien mal-

ġenituri tagħhom, huma mħeġġa jattendu l-quddiesa tas-7.00pm fil-

Parroċċa. Fiha jitbierku l-basktijiet tal-Iskola.  

 

Il-Ħadd 23  Fl-10.30am - Laqgħa tal-Grufan fiċ-Ċentru Parrokkjali. 

Inħeġġu aktar koppji biex jattendu. 

 

It-Tlieta 25 6.00pm - Fil-Knisja Parrokkjali tibda l-Adorazzjoni tal-

Ħniena Divina. Tajjeb li nattendu għal din l-adorazzjoni. 

 

L-Erbgħa 26 Ftuħ tas-Sena Kateketika 2012/2013 

Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali fil-5.30pm għat-tfal kollha tal-Mużew. 

 

Il-Ġimgħa 28 Fil-5.00pm jibda pellegrinaġġ tal-Istatwa ta’ San Mikiel 

mill-Isqaq ħdejn il-grawnd tal-futboll. Fil-5.30pm tibda l-quddiesa animata  



mill-Kor Parrokkjali Ħlewwa ta’ Marija. 

  

Is-Sibt 29  Festa ta’ San Mikiel. Fil-11.00am se tiġi ċċelebrata wkoll 

quddiesa fl-istess Kappella u tkun animata bil-kant tal-grupp tal-kitarri tal-

Parroċċa Creations. 

 

Is-Sibt 29 u   Issir il-ġabra speċjali fil-Parroċċa.  

l-Ħadd 30  Inkomplu nkunu ġenerużi kif dejjem konna. Grazzi! 

 

Il-Gimgħa: 28 ta’ Settembru  
5.00pm  Jitlaq pellegrinaġġ bl-Istatwa ta’ San Mikiel mill- 
  isqaq ħdejn il-ground tal-football. 
 

5.30pm  Quddiesa fil-kappella animata bil-kant mill-Kor  
  Parrokkjali ‘Ħlewwa ta’ Marija’. 

Il-Quddiesa ta’ filghaxija fil-Parrocca ma ssirx 

  
 Is-Sibt: 29 ta’ Settembru     Jum il-Festa 

11.00am  Quddiesa fil-kappella bis-sehem tal-Kor tal- 
   Kitarri tal-Parroċċa.  

Parrocca Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija Burmarrad 

Festa ta’ San Mikiel  

fil-kappella fl-Mdawra - 2012 



 
 

 

 

 Qegħdin jitqassmu envelopes sabiex tagħtu d-donazzjonijiet 
tagħkom għall-Missjonijiet. Wasslu l-envelope fil-Parroċċa, 
jew tistgħu tibgħatuh bil-posta.’ 

 
 Tfal ejjew il-Knisja u ġibu magħkom il-basket tal-iskola nhar it-

Tlieta 18 ta’ Settembru fis-7.00pm. 
 
 Nhar l-Erbgħa 26 ta’ Settembru it-tfal tal-Mużew kollha jiġu l-

Knisja mal-ġenituri tagħhom fil-5.30pm għall-quddiesa tal-ftuħ 
tas-Sena Kateketika. 

 
 1,2 u 3 t’Ottubru ser ikunu tlett ijiem ta’ Tridu bi preparazzjoni 

għall-Festa ta’ San Franġisk t’Assisi. Fl-4 t’Ottubru Jum is-
Solennita’ ta’ Missierna San Franġisk. Fil-quddiesa ta’ fil-
għaxija ssir Konċelebrazzjoni Solenni fil-Knisja. 

 
 Nixtiequ nfakkru fid-dmir tal-ġenituri li jibagħtu lil uliedhom 

għal Katekiżmu. Fis-26 ta’ Settembru it-tfal kollha u intom il-
ġenituri niltaqgħu fil-Knisja għal quddiesa tal-ftuħ tas-sena 
kateketika 2012/2013. Dak in-nhar jingħataw id-dettalji kollha. 
Il-ġenituri tat-tfal li f’Settembru jidħlu fil-Year 1 jekk 
jogħġobkom  ġibu magħkom iċ-ċertifikat tal-magħmudija tal-
kappillan tat-tifel jew tifla. 


