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Kelma tal-Kappillan
Għeżież,
Iż-żmien taċ-ċelebrazzjoni tal-Festa Titulari tagħna riesaq ġmielu. Ilpreparazzjoni ilha li bidet, għax biex torganizza trid iż-żmien u t-taħbil
tal-moħħ. Pero’ wara li jgħaddi kollox tkun sodisfatt b’dak li tkun
ippjanajt u seħħ.
Il-Festa tagħna ġejja lejn l-aħħar Ħadd ta’ Ġunju. Imma qabel dan, ser
inkunu qegħdin niċċelebraw diversi festi. Il-Griżma tal-Isqof fl-ewwel
Ħadd ta’ Ġunju, is-Solennita’ ta’ Pentecoste fit-tieni Ħadd ta’ Ġunju, it13 ta’ Ġunju Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova, il-15 ta’ Ġunju Jum lEwwel Tqarbina, is-Solennita’ ta’ Corpus, u l-Festi Liturġiċi tal-Qalb ta’
Ġesu’ u tal-Qalb ta’ Marija, li ser tiġi ċċelebrata lejlet il-Festa Titulari
tagħna. Imsomma, xahar mimli b’diversi ċelebrazzjonijiet sbieħ u
egħżież.
Iżda mhux ser nieqfu hemm, għax nhar it-Tlieta l-1 ta’ Lulju, David
Cortis, iben din il-Parroċċa, flimkien ma’ żgħażagħ oħra, fosthom tnejn
tal-Provinċja tagħna, ser jiġu ordnati saċerdoti għal dejjem minn Mons.
Arċisqof Pawlu Cremona, fil-KonKattidral ta’ San Ġwann il-Belt. Din hija
ġurnata speċjali għall-poplu nisrani u għandna għaliex nirringrazzjaw lil
Alla. Il-qofol ser jintlaħaq propju l-Ġimgħa 4 ta’ Lulju fejn Fr. David
jiċċelebra l-Ewwel Quddiesa Solenni tiegħu fil-Parroċċa tagħna tal-Qalb
bla Tebgħa ta’ Marija f’din is-sena partikolari fejn qed infakkru l-50
sena mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja. Inħeġġeġ minn issa lil kulħadd
sabiex ningħaqdu ma’ David f’din il-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr.

Għeżież, għandna nkunu kburin għax fiċ-ċokon tar-raħal tagħna qatt
ma jonqsu ċ-ċelebrazzjonijiet. L-Appell tiegħi hu li nattendu. Nawgura
minn issa f’isem il-Komunita’ li nippreparaw irwieħna sewwa għal
dawn iċ-ċelebrazzjonijiet li ġejjin u j’Alla wkoll tieħdu ftit tal-mistrieħ
matul il-jiem sħan tas-sajf.
Il-Mulej iberikkhom!
P.Joseph Mamo ofm Conv.

Jum is-Solennita’ tal-Lapsi – Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Fl-10.00am
jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof lit-tfal tal-Parroċċa tagħna minn
Mons. Arċisqof Pawlu Cremona O.P.
Il-Ħadd 1

It-Tlieta 3 Fil-5.30pm – Laqgħa għall-ġenituri li t-tfal tagħhom ser jagħmlu lEwwel Tqarbina u fl-istess ħin it-tfal ikollhom it-tieni Qrara fiċ-Ċentru Parrokkjali.
Il-Ħamis 6 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.
Il-Ġimgħa 6 L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna lil Qalb
Imqaddsa ta’ Ġesu’. Fis-7.00pm – Jiġi ċċelebrat is-Sagrament taż-Żwieġ.
Is-Sibt 7
Festa Pubblika – Sette Giugno
L-Ewwel Sibt tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna lil Qalb Bla Tebgħa ta’
Marija. Illum ma ssirx l-Adorazzjoni peress li fil-5.30pm se jkun hawn żwieġ. Bejn
l-10.00am u 12.00pm tkun miftuħa l-librerija.
Il-Ħadd 8 Jum is-Solennita’ ta’ Pentecoste. Mid-9.30am ‘l quddiem il-Kumitat
Festa jagħmel il-ġabra Bieb Bieb b’risq il-Festa Titulari u jqassam il-Programm talFesta. Grazzi tal-ġenerożita’ tagħkom. Fl-10.30am Laqgħa fiċ-Ċentru Parrokkjali
tal-Grupp Familji Nsara.
It-Tlieta 10
Fil-5.30pm – Provi fil-Knisja għat-tfal li se jagħmlu l-Ewwel
Tqarbina filwaqt li l-ġenituri jkollhom laqgħa mal-Kappillan fil-crying room.
Il-Ġimgħa 13 Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova.
7.00pm Quddiesa li tkun animata mill-grupp Rising Sun. It-tfal iġibu fjura lil
Sant’Antnin. Wara l-quddiesa jsir it-Tberik tat-tfal u tingħata ħobża mbierka.
Duttrina ma jkunx hemm. It-tfal kollha mistiedna li jiġu, anki dawk li ma jattendux
duttrina.
Is-Sibt 14 Fit-8.00pm – Play fis-sala fiċ-Ċentru Parrokkjali bl-isem ‘Id-Dehra
minn fuq il-Pont’, adattament ta’ A View from a Bridge ta’ Arthur Miller, minn
Mario Azzopardi. Kulħadd jista’ jattendi.

Il-Ħadd 15 Solennita’ tat-Trinita’ Qaddisa. Jum il-Missier u Jum l-Ewwel
Tqarbina fil-Parroċċa tagħna.
Fid-9.30am – Korteo tat-tfal tal-Preċett flimkien mal-ġenituri tagħhom
akkumpanjati mill-Iscouts tal-Qawra, mill-Mużew tal-Bniet sal-Knisja Parrokkjali.
Fl-10.00am – Tibda l-Quddiesa
Fil-11.30am – Quddiesa għall-Missirijiet fiċ-Ċimiterju tal-Parroċċa.
Is-Sibt 21
Mill-lum jibdew il-Festi fil-Parroċċa tagħna. Segwu il-programm talFesta għal aktar dettalji.
Il-Ħadd 22 Jum is-Solennita’ ta’ Corpus Christi.
Fis-6.30pm – Quddiesa solenni minn P. Colin Sammut ofm Conv.. Kant mill-Kor
Ħlewwa ta’ Marija. Fis-7.15pm – Purċissjoni bis-Sagrament li tgħaddi minn Triq
Burmarrad, Triq San Pawl Milqi, Triq P Wistin Magro, Triq Magħsar, Triq
Burmarrad sal-Knisja. Tkun akkumpanjata mill-Iscouts tal-Qawra. Fid-dħul tingħata
l-Barka Sagramentali.
It-tfal tal-Preċett u l-ġenituri tagħhom u t-tfal tadDuttrina huma obbligati li jattendu.
Il-Ġimgħa 27 Solennita’ tal-Qalb ta’ Ġesu’.
Is-Sibt 28

Solennita’ tal-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija u Lejlet Il-Festa Titulari.

Il-Ħadd 29 JUM IL-FESTA
Inħeġġeġ lil kulħadd biex jattendi għall-Quddiesa Solenni li tibda fid-8.45am,
propju f’din is-Sena tal-Anniversarju tal-50 Sena mill-Konsagrazzjoni talKnisja. F’dan il-weekend issir il-ġabra għall-Parroċċa.

.

It-Tlieta 1 L-Ordinazzjoni Saċerdotali ta’ P.David Cortis OSA, iben il-Parroċċa
tagħna. Jiġi ordnat saċerdot fil-KonKattidral ta’ San Ġwann minn Mons. Arċisqof
Pawlu Cremona OP. Min irid jattendi jħalli ismu fis-sagristija. Nawgurawlu u
nitolbu ħafna għalih.
Il-Ħamis 3 L-Ewwel Ħamis tax-xahar. Adorazzjoni fis-Seminarju tal-Virtu’ b’talb
għall-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Tluq minn ħdejn il-Parroċċa f’12.00
Il-Ġimgħa 4 L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna lil Qalb
Imqaddsa ta’ Ġesu’. Fis-6.30pm – P.David Cortis OSA jiċċelebra l-Ewwel Quddiesa
Solenni tiegħu fil-parroċċa tagħna. Kulħadd mistieden.
Is-Sibt 5

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.
Fis-6.00pm – Fil-Parroċċa tibda l-Adorazzjoni tal-Ewwel Sibt tax-xahar.

Il-Ħadd 6 Fis-7.00pm – Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr tal-Festa Titulari u d-dħul talIstatwa fin-Niċċa. Janimaw il-Kor Parrokkjali Ħlewwa ta’ Marija. Tkun immexxija
minn P.Christian Borg ofm Conv, Saċerdot Novell. Nifirħulu u nitolbu għalih.
It-Tnejn 7 Bidu tal-Iskola Sajf 3-16 fiċ-Ċentru Parrokkjali fit-8.30am fi Triq Patri
Wistin Magro.
Il-Ħamis 10 Fis-7.30pm – Bidu tal-Kors tal-Kitarri fiċ-Ċentru Parrokkjali. Ħudu
applikazzjoni mis-Sagristija u ġibuha magħkom f’din l-ewwel ġurnata tal-Kors.
Is-Sibt 12

Fl-4.30pm – Żwieġ fil-Parroċċa.

Il-Ħadd 13 Fl-10.30am – Laqgħa tal-Grupp Familji Nsara fiċ-Ċentru Parrokkjali.
L-Erbgħa 16 Fis-7.00pm - Quddiesa Solenni mmexxija minn P.Jesmond Pawley
ofm Conv. fl-okkażjoni tal-25 Sena tal-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu. AD MULTOS
ANNOS.
Is-Sibt 19
Fis-7.00pm - P.Joseph Formosa ofm Conv. ser jiċċelebra
Quddiesa fil-Parroċċa tagħna fl-okkażjoni tal-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu.
Nifirħulu u nitolbu għalih. Janima l-kor Ħlewwa ta’ Marija.
It-Tnejn 21
Fl-10.00am – Laqgħa mill-Aġenzija Appoġġ fiċ-Ċentru Parrokkjali.
Araw l-Avviż fil-Leħen il-Parroċċa.
It-Tlieta 22

Fis-7.30pm – Lectio Divina wara l-Quddiesa fil-Knisja.

Is-Sibt 26 Fil-Quddies kollu li jsir fil-Parroċċa tagħna, il-ġabra tmur b’risq ill-Ħadd 27 Parroċċa. Inkunu ġenerużi sabiex inħallsu għall-ispejjeż tal-elettriku u
tal-arja ikkondizzjonata. Grazzi ħafna.
It-Tlieta 28 Fis-6.00pm issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina.

Nawguraw lill-Missirijiet kollha għal Jum il-Missier, il-jum
iddedikat lilhom, li ser jiġi ċċelebrat il-Ħadd 15 ta’ Ġunju.
Missirijiet komplu kunu ta’ eżempju għal uliedkom!

FTIT IMĦABBA
KULL M’HEMM BŻONN

F

ija nnifsi hemm żewġ persuni, u hemm żewġ persuni wkoll f’dawk
kollha li nagħmilha magħhom. Fija hemm persuna rrabjata,
imweġġgħa u ddispjaċuta – il-persuna l-antipatka. Din il-persuna ġo fija
toħroġ meta jgħajjruni, jikkritikawni, jirredikolawni u jgħadduni biż-żmien.

Imma hemm persuna oħra ġo fija – il-persuna twajba, diċenti u li taf tħobb
u tħenn. Aħna maħluqin xbieha t’Alla, u din ix-xbieha tiegħu fina qatt ma
titħassar kompletament. Din il-persuna sabiħa fija toħroġ meta niltaqa’
mal-imħabba, mat-tjubija, mal-ġentilezza u ma min jifhimni.
Darba waħda saċerdot Ġiżwita żagħżugħ, Fr John Powell SJ, li kien għadu kif
kellu l-ordinazzjoni saċerdotali, ġie magħżul biex jagħmel irtir ta’ ġimgħa
sħiħa lil grupp ta’ saċerdoti oħra. Hu aċċetta bil-qalb u b’ħafna kunfidenza
fih innifsu.

Kif kien qiegħed barra l-kappella jistenna biex jibda l-irtir, hu u jħares lejn
is-saċerdoti deħlin biex jisimgħu x’kellu x’jgħidilhom, ħassu mwerwer.
Fosthom kien hemm biss biss żewġ isqfijiet, u l-iżgħar wieħed fil-ġemgħa
kien jidher madwar ħmistax-il sena ikbar minnu. L-impressjoni li ħa
tagħhom kienet li kienu totalment kunfidenti fihom infishom u għorrief
ħafna. Meta aċċetta li jagħti l-irtir, Fr John kien ħass li kien kapaċi ħafna.
Imma issa, fil-mument tal-verita’, ħassu mwerwer. Il-patri li kien
responsabbli mid-dar tal-irtiri kien qiegħed miegħu jistenna barra lkappella, u staqsih kif kien qed iħossu. ‘Imwerwer’, irrisponda Fr John
Powell.
‘Għaliex?’, saqsieh il-patri l-ieħor.
‘Għaliex? Mela ma rajthomx? Jidhru kollha professuri u għorrief immens.’
‘U jaħasra għalfejn qed tinkwieta, dawk kull m’għandhom bżonn huwa dak
li għandna bżonn kollha kemm aħna, ftit imħabba u lil min jifhimhom.’
‘Possibbli għalhekk qagħdu jiġu hawn, għal ftit imħabba u biex ikollhom
min jifhimhom?’

‘Ċert’, irrisponda l-patri bi tbissima mimlija għerf.

U l-irtir beda. Fr John kellu ħalqu niexef u jdejh kesħin. Kien iddispjaċut
għall-aħħar li iżżattat li jagħmel dak l-irtir. Kien cert li f’qalbhom kienu qed
jgħidu - minn fejn sabuh lil dan it-tifel? Lil dan bagħtulna?
Imma għall-għaġeb kbir tiegħu, wara t-taħdita, diversi patrijiet anzjani
marru fuqu għall-pariri. Ma riedx jemmen. Tant kienu umli u twajbin, u
wħud minnhom kellhom tant
weġgħat u dwejjaq. Wieħed
minnhom, anzjan b’xagħru abjad,
fetaħ qalbu beraħ bħal tifel ma’
missieru.
Fl-aħħar tal-irtir, Fr John Powell
jgħid li hi verita’ u se tibqa’ verita’ –
aħna lkoll għandna bżonn min
jifhimna u min iħobbna. Hija din limħabba u din il-ġentilezza li
toħroġ minna t-tjubija li Alla
berikna biha. Din hija l-inħabba li biha jħobbna Ġesu’. Hija l-imħabba li
aħna msejħin għaliha.

Kieku nittrattaw lil xulxin b’imħabba u b’ġentilezza, kieku t-tjubija li hemm
midfuna toħroġ żgur mill-abbissi ta’ qalbna.



Prosit lil kulħadd taċ-ċelebrazzjonijiet li flimkien għexna biex infakkru l50 Sena mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja. Prosit ukoll tal-attendenza ta’
nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Mejju, fil-Jum tal-Anniversarju tal-Konsagrazzjoni.
Prosit ukoll lit-tfal tat-tpinġijiet sbieħ li għamlu, marbuta mal-50 Sena.



Dawk li jixtiequ jagħmlu Bukkett Fjuri fl-okkażjoni tal-Festa għandhom
iħallu isimhom fis-sagristija għall-prezz ta’ 35 euro.



Ma’ Leħen il-Parroċċa qed jitqassam lilkom l-Envelope sabiex tpoġġu ddonazzjoni b’risq il-Festa. Tistgħu tgħadduh lil xi Patri tal-Komunita’.



Ġurnata Sqallija ma’ Micallef Joe Travel – 2 t’Awwissu. Prezz - Adulti
159euro u tfal (minn 4-14) 52euro. Tfal taħt l-4 snin b’xejn. Ikkuntattjaw
lil Kappillan. Booking sal-1 ta’ Lulju. Tħallux għall-aħħar!
X’jinkludi:
Vjaġġ bil-katamaran Jean de la Valette
Coach il-ġurnata kollha magħna
Eskursjoni fejn jinħadmu l-ġobon
Eskursjoni fejn jinħadem l-inbid
Eskursjoni lejn Ragusa Ibla
Ikla f’Agrituriżmu 6 course fejn ser nieklu ikel tipiku Sqalli bl-ilma, l-inbid,
amaro u kafe’ fejn id-diga di Santa Rosalia..post trankwill u pittoresk.
Ħin għal xiri miċ-ċentru kummerċjali Ibleo. Servizz ta’ Tour Leader ta’
Micallef Travel.



Nhar it-Tlieta 1 ta’ Lulju l-Parroċċa tagħna ser torganizza trasport sabiex
nattendu għall-Ordinazzjoni saċerdotali ta’ Fr David Cortis OSA. Tluq
minn ħdejn il-Parroċċa fil-5.00pm. Ħallu isimkom fis-sagristija.



3 to 16 – SkolaSajf – 2014. Fiċ-Ċentru Parrokkjali, Triq Patri Wistin
Magro. Mis-7 ta’ Lulju sas-17 ta’ Settembru, bejn it-8.30am u n-nofs
siegħa. In-numru tat-telefon taċ-Ċentru Parrokkjali huwa 21570045.
Minn din is-sena qegħda tiġi organizzata mill-Fondazzjoni għas-Servizzi
Edukattivi.

Tel: 21573045/ Fax:21578118

Mobile: 77622275

www.parroċċaburmarrad.com
email:kappillan@parroċċaburmarrad.com
https://www.facebook.com/parroccaburmarrad

