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Il-Kelma tal-Kappillan 

Għeżież, 
 
Kemm jiġri ż-żmien u ma jistenna lil ħadd! Diġa’ wasalna fix-xahar ta’ 
Frar li jfakkarna fin-nawfraġju ta’ San Pawl, nhar l-10 ta’ Frar, f’Jum il-
Morda fil-11 ta’ Frar u l-bidu tar-Randan Imqaddes fit-18 ta’ Frar.  
Fin-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl naraw l-Imħabba kbira 
ta’ Alla lejna, kif fil-providenza tiegħu iħassar il-pjan tal-bniedem biex 
jagħmel tiegħu, dejjem għall-ġid tagħna. Kemm iħobbna Alla! Kemm 
wieġbu missirijietna għal din l-Imħabba kbira bil-ġenerosita’ u bl-
imħabba! Kemm laqgħuh bil-ferħ ir-rigal kbir tal-fidi li Alla tana 
permezz ta’ San Pawl! Bir-raġun li jissejjaħ Missierna, għax hu wellidna 
fil-fidi. Tgħid jekk ikollu jiġi issa jagħrafna? Tgħid isib l-istess fidi li żera’ 
fina? Ma naħsibx, għax hawn minn fost ħutna stess li jrid jisirqilna l-fidi 
tagħna. Kollox sar mhu xejn. Irridu nfasslu reliġjon kif jaqbel lilna u 
mhux kif irid Alla. Ejjew mela nkunu konxji tar-rigal kbir tal-Fidi li Alla 
tana billi ngħidulu Grazzi, u ngħixu l-fidi għax hu jħobbna b’imħabba 
bla qjies. 
Il-11 ta’ Frar, f’Jum l-Ewwel dehra tal-Madonna f’Lourdes, San Ġwanni 
Pawlu 11 iddedikah lill-morda. Għaliex? Għax il-morda għandhom 
rabta kbira ma’ Lourdes. Għalkemm mhumiex ħafna dawk li qalgħu l-
fejqan fiżiku, ilkoll qalgħu fejqan spiritwali u grazzji li kellhom bżonn 
biex ikomplu jgħixu ħajjithom b’rabta sħiħa mar-rieda t’Alla. Il-messaġġ 
tal-Madonna 157 sena ilu kien dan u għadu jgħodd ħafna għal 
żminijietna, li nitolbu u nagħmlu penitenza. 
F’dan id-dawl inkunu qegħdin nersqu biex fit-18 ta’ Frar, flimkien mal-
Knisja, inkunu qed nagħtu bidu għar-Randan Imqaddes, żmien ta’ Talb 
u Penitenza…żmien qaddis u opportun biex nagħrfu fid-dawl tal-Kelma 
ta’ Alla fis-smigħ tal-Eżerċizzi  fejn tinsab il-ħajja spiritwali tagħna. 
Ejjew mela nagħmlu kuraġġ għax hu qatt mhu ser iħallina waħedna u 

dejjem ser jagħtina l-għajnuna kollha li neħtieġu. 
 
Tkunu mberkin! 
P.Joseph Mamo ofm Conv. 

 



 

Eżerċizzi għat-Tfal 
23 - 27 ta’ Frar. 
4.30pm Fiċ-Ċentru Parrokkjali. 
Pred: P. Christian Borg ofm. Conv. 
 

Eżerċizzi għaz-Żagħażagħ 
27 ta’ Frar. 
Mis-7.00pm sa l-10.00pm 
Ċentru Parrokkjali. 
Pred: P. Christian Borg ofm. Conv 

 
Eżerċizzi għal Miżżewġin    

2 - 6 ta’ Marzu. 
6.45pm Fil-Knisja. 
Pred: Dun. Frans Abdilla 
 

 Eżerċizzi għal Kulħadd                                       

Fil-Ġimgħa tad-Duluri 
23 - 27 ta’ Marzu.  
6.15pm Waqt il-Quddiesa. 
Pred: P. Joseph Formosa ofm. Conv. 



Il-Ħadd 1: Jum il-Ħajja 
 
It-Tnejn 2: Festa tal-Gandlora u Jum il-Ħajja Kkonsagrata. 
6.15pm – Il-quddiesa tibda bit-Tberik tax-Xema. Janima l-Kor Parrokkjali 
Ħlewwa ta’ Marija. 
 
It-Tlieta 3 Issir l-Ewwel laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se                 
jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. Il-laqgħa ssir fiċ-Ċentru  Parrokkjali.     
 
Il-Ħamis 5 L-Ewwel Ħamis tax-xahar. Issir l-Adorazzjoni fis-Seminarju  
tal-Virtu’ b’talb għall-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Tluq minn ħdejn 
il-Parroċċa f’nofs in-nhar. 
Fis-7.00pm – Fil-Kon-Kattidral ta’ San Ġwann Mons. Isqof Charles J Scicluna 
jqaddes flimkien mal-Kappillani ta’ Malta fl-okkażjoni tal-Festa tal-
Gandlora. 
 
Il-Ġimgħa 6 L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna 
lil Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’. 
 
Is-Sibt 7 L-Ewwel Sibt tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna lil 
Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija.  Bejn l-10.00am u 12.00pm tkun miftuħa l-
librerija.  
Fil-5.15pm – Fil-Parroċċa tibda l-Adorazzjoni.  
Illum issir il-ġabra b’risq is-Seminarju. 
 
Il-Ħadd 8 Ġabra għas-Seminarju. 
Fl-10.00am Tibda maratona tal-Liedna fiċ-Ċentru Parrokkjali. Merħba lil 
dawk kollha li jistgħu jagħtu l-għajnuna. Ejja u agħti sehmek biex inżejnu t-
toroq fi żmien il-festa! 
 
It-Tnejn 9 Il-Ġimgħa taż-Żwieġ. Nitolbu sabiex insaħħu dan is-
Sagrament li jirċievu l-miżżewġin Insara. 
Fis-6.15pm – Quddiesa tal-Vġili ta’ San Pawl u tgħodd għal għada. 
 



It-Tlieta 10 Jum Speċjali għal pajjiżna. Is-Solennita’ tal-Appostlu 
Missierna San Pawl. Hemm l-obbligu tas-smigħ tal-Quddiesa.                         
Il-Quddies ikun bħal tal-Ħadd - 6.00am, 8.30am, 6.15pm.    
Fl-10.00am Quddiesa fil-Kappella San Pawl Milqi bis-sehem tal-Kor 
Parrokkjali. 
 
L-Erbgħa 11 L-Ewwel dehra tal-Madonna ta’ Lourdes u Jum il-Morda. 
6.45pm. Lectio Divina wara l-quddiesa. 
 
Il-Ħadd 15  Fl-10.30am – Laqgħa tal-Grupp Familji Nsara fiċ-Ċentru  
Parrokkjali. 
 
It-Tnejn 16 Fit-3.30pm jibda l-party tal-Karnival għat-tfal kollha  
fiċ-Ċentru Parrokkjali.                                      
 
L-Erbgħa 18 RAS IR-RANDAN – Jum ta’ Sawm u Astinenza 
Fis-6.15pm – Konċelebrazzjoni mill-Komunita’ bis-sehem  tal-Kor 
Parrokkjali. 
   
Is-Sibt 21 u L-aħħar weekend tax-xahar u bħas-soltu ssir il-  
l-Ħadd 22    ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa tagħna. 
 
Il-Ħadd 22 L-Ewwel Ħadd tar-Randan  
  
It-Tnejn 23 Fl-4.30pm – Jibdew l-Eżerċizzi tar-Randan għat-tfal fiċ-Ċentru 
Parrokkjali. 
 
It-Tlieta 24 Fil-5.15pm -  Tibda l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina. 
 
Il-Ġimgħa 27 Fis-7.30pm – Eżerċizzi għaż-Żgħażagħ kollha tal- 
Parroċċa fiċ-Ċentru Parrokkjali. 

 
Kull nhar ta’ Erbgħa u Ġimgħa                 

flok ir-Rużarju ta’ filgħodu u filgħaxija   
tibda tingħad il-Via Sagra matul iż-żmien 

tar-Randan. 
 



Id-Diżgrazzja nbidlet fi Grazzja. 
 

F uq CBN News Channel darba kien hemm servizz dwar in-
Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta. Fost ħafna affarijiet qalu li  

“Waħda mill-eqdem komunitajiet insara qegħda fuq il-

gżira ta’ Malta fil-Mediterran. L-istorja tagħna tibda fil-

Ktieb tal-Atti tal-Appostli.” Dan għaliex aħna l-Maltin 
konna fost l-ewwel popli li ħaddnu l-Kristjaneżmu, u ta’ dan, 
aktar milli kburin, aktar għandna nkunu grati lejn Alla li 
għażilna minkejja kollox. 
 
Qatt ma kienet l-intenzjoni ta’ Pawlu li jiġi Malta. Hu kien 
qiegħed fuq ġifen li kien qed ibaħħar lejn l-Italja. Mhux talli 
hekk, talli Pawlu kien wissihom biex ma jbaħħrux, għax is-
safra kienet se tkun ta’ ħsara u telf kbir, mhux biss għat-
tagħbija u l-ġifen, imma għal ħajjithom ukoll. Madankollu, iċ-
ċenturjun aktar qagħad għal dak li qallu l-Kaptan u sid il-
ġifen milli għal dak li qal Pawlu.  
 

U ġrat id-diżgrazzja, 
propju kif ħabbar 
Pawlu....diżrazzja li 
nbidlet fi grazzja għalina 
l-Maltin u għal din l-art 
ħelwa u maħbuba.  Din 
il-ġrajja għandha wkoll 
tifsira kbira għall-ħajja 

tagħna llum. Min jaf 
kemm-il darba f’ħajjitna 
ġraw stejjer li 
f’għajnejna kienu ħżiena 
u ta’ nkwiet, f’kelma 
waħda, kienu diżgrazzja. 
Imma Alla tagħna, anki 
f’ħajjitna, kien u jibqa’ 
kapaċi u qawwi li dak li 
jidher li hu diżgrazzja, 
Hu jbiddlu għall-ġid 
sħiħ tagħna. 



‘U l-gżira kien jisimha Malta’.   Bla dubju ta’ xejn dan 
huwa l-isbaħ vers fl-Atti tal-Appostli għalina l-Maltin, vers li 
jqabbdek il-bard u jqabbiżlek id-dmugħ. Kif tista’ ma 
temozzjonax ruħek meta taħseb kif minn tant pajjiżi enormi u 
ta’ mportanza bil-wisq aktar minna, Alla jixħet il-ħarsa tiegħU 
mimlija mħabba u ħniena lejn din id-daqsxejn ta’ art bilkemm 
tidher fil-mappa tad-dinja? Allura kif qatt tista’ inti tħossok 
abbandunat minn Alla fil-ħajja tiegħek? Kif tista’ qatt tħoss li 
Alla nsiek u li ma jagħtix kasek, meta pajjiżek u anki r-raħal 
tiegħek, Burmarrad, ma ħarbux minn taħt il-ħarsa tiegħU? Kif 
tista’ qatt taqta’ qalbek mill-ħniena u l-imħabba tiegħU lejk 
personali meta għandek bagħat l-aktar appostlu li evanġelizza 
ġnus, u issa qiegħed jibgħat il-Knisja tiegħU?  
 
Grazzi Mulej, u ibqa’ żomm dik il-ħarsa mimlija mħabba u 
ħniena lejna u lejn din il-gżira tant għażiża – Malta. San 
Pawl Missierna, itlob għalina. 

 Nawguraw lil P. Mario Sant ofm conv li beda l-ħidma 
tiegħu f' Londra fl-aħħar gimgħa ta' Jannar u anke lil    
P. Stephen Borg ofm conv li ser jingħaqad mieghu f' 
April mal-Morda Maltin li jkunu Londra u l-familji 
tagħhom  u anke fil-Kura spiritwali ma ħutna s- sori-
jiet Frangiskani.  Magħqudin magħkom fit-Talb. 

 
 Żommu din id-data libera. Il-Ħadd 1 ta' Marzu, 2015 li 

jkun it-Tieni Ħadd tar-Randan ser issir l-Irtir               
organizzat mill-Kummissjoni Kateketika tal-Parroċċa 
tagħna fiċ-ċentru Parrokkjali, fi Triq P. Wistin Magro. 
Nibdew fid-9.30 am u nispiċċaw bil-Quddiesa li tibda 
fil-11.00 am. Ser jmexxi dan l-Irtir, P. Thomas Calleja 
ofm conv. Huma mistiedna wkoll għal dan l-Irtir iz-
Zewg Parroċċi viċin tagħna ta' San Pawl Il-Baħar u tal-
Qawra. 



 
  

 Festa SAN PAWL MISSIERNA 
 Kappella San Pawl Milqi 
 It-Tlieta 10 ta’ Frar 2015 
 10.00am – Quddiesa fil-Kappella animata bil-kant mill-Kor 
 Parrokkjali Ħlewwa ta’ Marija. 
 San Pawl Missierna itlob għalina u għal Malta tagħna. 

 DONAZZJONIJIET TA’ PRESERVES 
 Matul il-Ġimgħat tar-Randan li jibda mill-Erbgħa 18 ta’ Frar sal-

 Ħadd Jum Ħadd il-Palm, ħdejn il-Bibien tal-Knisja ser ikun 

 hemm qfief sabiex jinġabru preserves tal-Ikel li mbagħad bħala 

 Parroċċa  ngħadduhom lill-Istitut ta’ San Ġużepp ta’ Ħaż-

 Żabbar u lil xi familji  fil-bżonn. Inkunu ġenerużi ma’ min hu     

 fil-bżonn! 

 PARTY KARNIVAL GĦAT-TFAL KOLLHA TAL-PARROĊĊA 
 Nhar it-Tnejn 16 ta’ Frar 2015 mit-3.30pm sas-6.00pm fiċ-

 Ċentru Parrokkjali. Ejjew bil-kostum!  Ħallu isimkom fis-

 sagristija.  Tingħata donazzjoni lill-kappillan dak in-nhar tal-

 party. 

            DRAMM TAL-PASSJONI                  

FIL-PARROĊĊA TAGĦNA  

       NHAR IS-SIBT 21 TA’ 

MARZU 2015 FIS-7.00PM. 


