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Il-Kelma tal-Kappillan
Għeżież,

Ż

mien il-festi beda u s-sajf riesaq ġmielu. Għall-Parroċċa tagħna l-Festa
tant għażiża tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija riesqa bil-mod il-mod.
Għalhekk hekk kif ġie ppreparat kollox kemm għall-funzjonijiet tal-knisja u
kemm għaċ-ċelebrazzjonijiet ta’ barra, ejjew ma nħallux il-jiem tal-Festa
jgħaddu, mingħajr ma nersqu għall-qrar u t-tqarbin!
Dan ix-xahar ifakkarna wkoll fl-Ewkaristija. Ġesu’ qiegħed hemm bħala
offerta safja lil Missieru. Qiegħed hemm biex jaqdi u mhux biex ikun moqdi,
biex ifarraġ u biex jurina l-Imħabba tiegħu bla tarf. Mela min jgħix il-ħajja
ta’ Ġesu’ fl-Ewkaristija jsir jixbah lil Ġesu’, u bil-mod il-mod ħajtu tinbidel
f’dik ta’ Ġesu’. Jibda jaħseb, jitkellem, iħares lejn ħutu l-bnedmin bħalma
kien jagħmel Ġesu’, jiddeċiedi u jsolvi l-problemi li jsib ruħu fihom kif kieku
kien isolvihom Ġesu’.
Nixtieq għalhekk li nagħlaq dawn il-ftit versi li ktibtilkom għal dan ix-xahar
b’talba lil Qalb Ħanina ta’ Ġesu’, bl-interċessjoni tal-Omm tagħna, il-Qalb
bla Tebgħa ta’ Marija, biex verament ikollna festa nisranija.
Mulej int taf li mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem. Dejjem jimpurtak millħobżna ta’ kuljum tagħna. Ma fittixtx biss li tgħallimna, li tippridkalna, li
tikkonvertina, imma wkoll li trejjaqna, li titmagħna u li xxebbagħna. Int
tistedinna nieklu, Mulej, biex tistmana ta’ ġewwa, biex niftiehmu aktar,
biex niddakkru minnek.
Mulej, nirringrazzjak għal kemm tirrispettani, kemm tieħu ħsiebi,
kemm tippreferini. X’jista’ jonqosni miegħek, Mulej? Inti r-ragħaj ittajjeb tiegħi, li tqiegħedni f’mergħat kollha ħdura, biex nitpaxxa u
nitqawwa. Int tħejji għalija mejda, b’ikel fin. Int tistedinni niekol
b’xejn, tajjeb u bnin.
Agħmel li spiss induq kemm int tajjeb int, li nkun hieni billi nistkenn
fik, li nħossni kburi mistieden fuq il-mejda tiegħek.
Tkunu mberkin!
P.Joseph Mamo ofm Conv.

Dawn huma t-tfal li rċevew
l-Ewwel Tqarbina fil-Parroċċa tagħna
l-Ħadd 31 ta’ Mejju
Agius Elena

Facciol Milyutina Nicholas

Agius Kate

Muscat Karla

Agius Kyle

Schembri Luke

Bonniċi Elize

Sciberras Neville

Bonniċi Jake

Tanti Gabriel

Cachia Jacob

Il-Ħamis 4
L-Ewwel Ħamis tax-xahar. Issir l-adorazzjoni fis-Seminarju
tal-Virtu’. Tluq minn ħdejn il-Knisja f’nofsinhar.
Il-Ġimgħa 5 L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, Inġeddu l-konsagrazzjoni
tagħna lill-Qalb ta’ Ġesu’.
Fis-7.00pm – Sagrament taż-Zwieġ waqt il-quddiesa.
Is-Sibt 6
L-Ewwel Sibt tax-xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna
nfusna lill-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija.
Bejn l-10.00am u nofsinhar tkun miftuħa l-librerija fiċ-Ċentru Parrokkjali.
Fis-6.00pm – Tibda l-Adorazzjoni fil-Knisja.
Il-Ħadd 7
Jum is-Solennita’ ta’ Corpus
6.30pm - Tibda l-quddiesa solenni bis-sehem tat-tfal li rċevew l-Ewwel
Tqarbina.
Fis-7.15pm – Issir il-purċissjoni bis-sagrament akkumpanjata bit-tfal talEwwel Tqarbina u l-iscouts tal-Qawra. It-toroq tal-Purċissjoni huma Triq
Burmarrad, Triq San Pawl Milqi, Triq Patri W. Magro, Triq Magħsar, Triq
Burmarrad sal-Knisja. Fid-dħul issir il-barka. Il-quddiesa u l-purċissjoni jkunu
mmexxija minn P. Andrew Galea ofm Conv, u animat bil-kant mill-Kor
Parrokkjali ‘Ħlewwa ta’ Marija’.
Ejjew akkumpanjaw lil Ġesu’ fit-toroq tagħna!
Il-Ħamis 11 Fis-7.00pm quddiesa fl-okkażjoni tal- Festa ta’ Sant’Antnin
ta’ Padova. Fi tmiem il-quddiesa jsir it-tberik tat-tfal u l-ħobża blinterċessjoni ta’ Sant’Antnin. Id-duttrina ma ssirx. Inħeġġu lit-tfal u lġenituri sabiex jattendu għall-quddiesa.
Il-Ġimgħa 12 Jum is-solennita’ tal-Qalb ta’ Ġesu’. Ġesu’ jkun espost minn
wara l-quddiesa tas-6.15am tul il-ġurnata kollha għall-qima u l-adorazzjoni
tagħna.
Fid-9.30am – L-aħħar laqgħa fiċ-Ċentru Parrokkjali mill-Aġenzija Appoġġ
dwar trobbija pożittiva tat-tfal. Bejn l-10.00am u nofsinhar tkun miftuħa l-

librerija fiċ-Ċentru Parrokkjali
Fis-7.00pm – Qabel il-quddiesa tingħata l-Barka Sagramentali.
Is-Sibt 13
Jum Liturġiku tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija, Patruna talParroċċa tagħna. Jum il-Griżma tal-Isqof.
Fis-7.00pm – Quddiesa bis-sagrament tal-Griżma tal-Isqof liż-żgħażagħ
adulti tal-Parroċċa tagħna mmexxija mill-Arċisqof ta’ Malta l-E.T. Mons.
Charles J. Scicluna. Tkun ħaġa sabiħa li nilqgħu fostna bil-preżenza ta’
kulħadd lill-Arċisqof tagħna. Kant ikum immexxi mill-Kor Parrokkjali
‘Ħlewwa ta’ Marija’.
Il-Ħadd 14
Fid-9.30am u 12.00pm – L-aħħar ġabra bieb bieb millKumitat Festa b’risq il-Festa Titulari fejn ser jitqassam il-programm talfesta. Grazzi tal-ġenerożita’ tagħkom.
It-Tlieta 16

Fis-6.00pm – Tibda l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja.

Il-Ġimgħa 19 Fit-8.00pm – Siegħa adorazzjoni fil-Kappella tal-Lunzjata fisSalina. Min jista’, jattendi!
Is-Sibt 20
Fit-8.00pm – Tibda l-Festa Familja organizzata mill-Kumitat
Festa fuq iz-Zuntier tal-Knisja bil-parteċipazzjoni ta’ Freddie Portelli.
Il-Ħadd 21
Jum il-Missier. Fil-11.30am – Quddiesa fiċ-Ċimiterju talParroċċa għall-missirijiet li marru ħdejn il-Mulej.

Mill-lum jiftħu l-festi tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija bil-ħruġ tal-Istatwa
minn niċċa.
Fis-7.00pm – Quddiesa mill-E.T. Mons. Arċisqof Emereitu Pawlu Cremona
o.p. Għal aktar dettalji araw il-Programm tal-Festa.
Il-Ġimgħa 26 Jiġi mfakkar il-Jum Dinji kontra t-Traffikar u l-Abbuż tadDroga.
Is-Sibt 27 u l-Ħadd 28
L-aħħar weekend tax-xahar u l-weekend talFesta. Issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa tagħna.
It-Tnejn 29

Solennita’ tal-Appostli San Pietru u San Pawl

Il-Ħamis 2
L-Ewwel Ħamis tax-xahar. Issir l-adorazzjoni fis-Seminarju
tal-Virtu’. Tluq minn ħdejn il-Knisja f’nofsinhar.
Il-Ġimgħa 3 L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna
lill-Qalb ta’ Ġesu’.
Millum sa għada ser ikun fostna l-Assistent Generali P. Jude Winkler ofm
Conv. għall-viżta Kononika bi preparazzjoni għall-Kapitlu Provinċjali li ser
isir fil-bidu ta’ Settembru 2015.
Fit-8.00pm – Adorazzjoni ta’ siegħa fil-Kappella tal-Lunzjata fis-Salina.
Min jista’, jattendi.
Is-Sibt 4
L-Ewwel Sibt tax-xahar.
Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna nfusna lill-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija.
Bejn l-10.00am u nofsinhar tkun miftuħa l-librerija fiċ-Ċentru Parrokkjali
Fis-6.00pm – Tibda l-Adorazzjoni fil-Knisja.
Fis-7.00pm – Quddiesa mmexxija minn P. Christian Borg ofm Conv. flimkien
mal-Komunita’ Abramo.
Il-Ħadd 5
Fis-7.00pm Quddiesa ta’ ringrazzjament tal-Festa u d-dħul
tal-Istatwa fin-niċċa.
Is-Sibt 11
Fit-8.00pm – Attivita’ fuq iz-zuntier tal-knisja mtellgħa millKomunita’ Abramo, immexxija minn P. Christian Borġ ofm Conv.
It-Tnejn 13

Millum tibda SkolaSajf 3-16 fiċ-Ċentru Parrokkjali.

Il-Ġimgħa 17 Fis-7.00pm – Quddiesa bis-Sagrament taż-Żwieġ.
Is-Sibt 18
Fit-7.45pm – wara l-quddiesa fil-Knisja se jintwera l-film
‘Of Gods and Man’.

Is-Sibt 25 u L-aħħar weekend tax-xahar u ssir il-ġabra speċjali għalll-Ħadd 26
Parroċċa b’risq il-konsum tal-arja kkondizzjonata. Grazzi talġenerożita’ tagħkom.
It-Tlieta 28

Fis-6.00pm tibda l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-knisja.

Avviż Importanti
Fix-xhur ta’ Lulju u Awwissu u Settembru
l-Kappella tas-Sagrament fiċ-Ċentru
Parrokkjali tkun magħluqa minħabba lIskola Sajf 3 to 16.

Nawguraw lill-Missirijiet
kollha għal
Jum il-Missier,
il-Jum iddedikat lilhom,
li se jiġi ċċelebrat
il-Ħadd 21 ta’ Ġunju.
Komplu kunu
ta’ eżempju!



Donazzjoni għad-DAR TAL-PROVIDENZA fl-okkażjoni tal-festa
It-Tnejn 22 ta’ Ġunju, propju fil-ġimgħa tal-Festa, il-ġabra li ssir filquddiesa tat-tfal ser tmur b’risq id-Dar tal-Providenza. Inkunu
ġenerużi ma’ min għandu bżonn l-għajnuna tagħna.



Dawk li ma żżewġux fil-Parroċċa tagħna u għandhom l-Anniversarju
taż-żwieġ, jitkellmu malajr kemm jista’ jkun mal-Kappillan.



F’Jum il-Missier li jaħbat il-21 ta’ Ġunju, fiċ-Ċimiterju tal-Parroċċa fil11.30am issir quddiesa għall-missirijiet tagħna li marru jiltaqgħu malMulej.



3-16 Skola Sajf 2015 – Fiċ-Ċentru Parrokkjali, Triq Patri Wistin Magro.
Mit-13 ta’ Lulju sal-4 ta’ Settembru, bejn it-8.30am u 12.30pm. Innumru tat-telefon taċ-Ċentru Parrokkjali huwa 21570045. Din is-sena
qegħda tiġi organizzata wkoll mill-Fondazzjoni għas-Servizzi
Edukattivi.



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
d-donazzjoni b’risq il-Festa. Tistgħu tgħadduh lil xi Patri talKomunita’. Grazzi tal-għajnuna li tistgħu toffru!



Nifirħu lil Charlie Grima tal-premju B’Ħilti Wasalt imniedi millLaboratorju tal-Paċi, fejn ġie nominat mill-Profs. Carmelo Agius.

