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Għeżież,
Għadna kif bdejna s-sena u diġa’ ninsabu fil-ħames xahar. Ix-xahar ta’ Mejju
għalina hu marbut mal-Madonna. Għalina bħala parruċċani hu partikulari għax
il-parroċċa tagħna hi ddedikata lill-Qalb bla Tebgħa tagħha. Għalhekk inħoss li
m’għandux jgħaddi dan ix-xahar mingħajr li bħala familja ninġabru madwar
mejda (kif nagħmlu fl-ikel), u nitolbu b’dik it-talba tant sabiħa tar-Rużarju.
Għalhekk, Marija sa mill-ewwel mument tal-eżistenza tagħha, mhux biss kienet
mingħajr tebgħa ta’ Dnub, iżda ruħha kienet imdawwla bid-dawl sabiħ talgrazzja u tal-qdusija. Huwa preċiżament fuq dan il-pedament li l-figura ta’
Marija, okkupat pożizzjoni għolja ħafna fil-ħajja tal-Beatu Ġwanni Pawlu 11.
Saħansitra huwa kellu biża’ li jirċievi nnomina nhar is-16 t’Ottubru 1978, fejn
hu stess stqarr mill-loġġa ta’ San Pietru
fil-Vatikan dak in-nhar li sar Papa, ‘imma
lqajtha fi spirtu ta’ ubbidjenza lejn ilMulej tagħna Ġesu’ Kristu u b’fiduċja
sħiħa fl-Omm Qaddisa tiegħu, ilMadonna.’
Ejjew bħal dan it-twajjeb Beatu Ġwanni
Pawlu 11 inpoġġu aktar il-fiduċja tagħna
f’din l-Omm Qaddisa tal-Mulej.

Tkunu Mbierkin!
P.Joseph Mamo ofm Conv

}sieb Spiritwali
Il-Beatu Gwanni Pawlu II – Is-Saċerdozju

M

a tistax titkellem fuq is-saċerdozju ta’ Karol Wojtyla mingħajr ma ssemmi
lil Jan Tryanowski, ħajjat żagħżugħ lajk li Karol iltaqa’ miegħu fis-snin erbgħin.
Jan kien bniedem mistiku u ta’ ħajja ta’ talb. Studja fil-fond il-kitbiet ta’ San
Ġwann tas-Salib u l-ispiritwalita’ ta’ Santa Teresa t’Avila. Għall-bidu, iż-żagħżugħ
Karol Wojtyla ma tantx kien impressjonat b’dan Jan, imma maż-żmien beda
jammirah ħafna, sakemm Tryanowski sar qisu gwida spiritwali għal Karol. Linfluwenza tiegħu fuq il-Papa futur għenu lil Karol jifhem kif għandha tkun lgħaqda tal-bniedem m’Alla u kif tabbanduna kollox għal Gesu’. Jan kien ifforma
wkoll grupp fil-parroċċa jismu ‘Rużarju Ħaj’. Minn dak il-grupp ħarġu diversi
vokazzjonijiet reliġjużi u saċerdotali. Snin wara, l-Arċisqof Karol Wojtyla kiteb
hekk fuq Jan Tryanowski:
‘Hu kien wieħed minn dawk il-qaddisin mhux
magħrufa, moħbi fost l-oħrajn qisu dawl sabiħ fil-qiegħ tal-ħajja, fil-fond fejn
hemm biss dlam. Fih rajt il-ġmiel tar-ruħ li tkun infetħet għall-grazzja.’
Fr. Karol Wojtyla kien intelliġenti ħafna. Dan ir-rigal tal-intelliġenza huwa offrieh,
flimkien ma’ ħafna doni oħra li huwa kellu, kemm naturali u kemm spiritwali, lil
Mulej. Fl-1947 huwa rċieva l-liċenzja biex ikun jista’ jgħallem, u beda wkoll listudju għad-Dottorat, bit-teżi tkun fuq San Ġwann tas-Salib. Fl-1948 intbagħat filparroċċa ta’ San Florjan fi Krakovja l-Polonja, fejn wera d-dedikazzjoni li kellu
lejn l-umanita’. Hemm hu ġabar grupp ta’ madwar għoxrin żagħżugħ u żagħżugħa
li bdew isejħu lilhom infushom ‘Il-Familja żŻgħira’. Kienu jiltaqgħu biex jitolbu, jiddiskutu
temi differenti u jgħinu lil għomja, lil morda u
lil min kien fil-bżonn. Maż-żmien il-grupp kiber
għal madwar mitejn membru. F’dan iż-żmien
ingħata wkoll xi żmien Sabbatiku biex isir
Professur l-Universita’.
Fl-1958 Karol reġa’ qal iva għal dak kollu li lMulej kien qed jitlob minnu – hu kien ordnat
Isqof fl-eta’ ta’ 38 sena, l-iżgħar Isqof li kien
hemm il-Polonja. Kien għalliem u saċerdot
bravu ħafna u kompla joffri dawn it-talenti lil
Knisja tal-Polonja.
L-Isqof Wojtyla għallem l-universita’ u kien
joffri l-kura pastorali lill-istudenti. Hawn kiteb lewwel ktieb importanti bl-isem ta’ L-Imħabba u
r-Responsabbilta’. F’dan il-ktieb huwa wera kemm kien jifhem mill-qiegħ in-

natura tal-persuna umana, maħluqa fix-xbieha t’Alla u msejjħa biex tħobb għax flimħabba vera biss tista’ tilħaq il-milja tagħha.
Għalkemm Karol milli jidher qatt ma kellu relazzjoni intima ma’ xi tfajla, huwa
dejjem wera interess personali fir-relazzjonijiet ta’ mħabba ta’ l-oħrajn. Bħala
saċerdot żgħażugħ, huwa kien involut sew fil-ħajja taż-żagħżagħ li kienu jmorru
mixjiet u bil-kenura miegħu. Marie Tarnowska, psikologa, li kienet ilha tafu mittfulija, qalet li kien qisu t-tieni missier tagħha. Meta kienet għaddejja minn żmien
ta’ dwejjaq u problemi, Fr. Karol ħeġġiġha biex tibda tmur il-mixjiet twal
magħhom. Kien iqatta’ ħin personali ma’ kull wieħed u waħda minnhom. Kien
jitkellem magħhom mhux fuq problemi ġenerali, imma l-problemi personali ta’ dak
li jkun....problemi ta’ relazzjonijiet mal-familja, problemi fiż-żwieġ...u kien
jiddiskuti l-imħabba man-namrati biex jgħinhom jifhmu x’inhi l-imħabba vera u
mhux l-imħabba tal-immaġinazzjoni. Kien igħin, imma dejjem qagħad attent milli
jindaħal iżżejjed u qatt ma ta kunfidenzi żejda. Fi kliem ieħor, qatt m’għamel pass
falz. Anki meta ma kienx jaqbel kien ikun dejjem prudenti.
Marie Tarnowska tgħid illi huwa ma qabilx mal-għażla tagħha ta’ żewġha futur,
għax kien hemm żagħżugħ partikolari li huwa deherlu li kien ferm aktar addattat
għaliha u hi għalih. Iżda hi kellha qalbha tħabbat xi mkien ieħor u meta qaltlu lil
Fr. Karol li tħobb lil xi ħadd ieħor, u mhux lil dak li kien issuġġerielha hu, hu
rrisponda: ‘Naf jien, indunajt.’ Hi stagħġbet kif kien induna mingħajr qatt ma
kienet qaltlu xejn, u minn dak in-nhar hu ma ndaħlilha xejn iżjed.
Dan l-artiklu huwa l-ħames wieħed minn sensiela li għandna dwar il-Beatu Ġwanni Pawlu
11............inkomplu xahar ieħor

L-1 ta’ Mejju jaħbat l-Ewwel Anniversarju
minn meta l-Qdusija Tiegħu il-Papa
Benedittu XV1 iddikjara solennement fi
Pjazza San Pietru lil Papa Ġwanni Pawlu 11
BEATU. Il-Papa Benedittu qal hekk: Nistgħu
inkunu żguri li l-maħbub Papa tagħna issa
jinsab fit-Tieqa ta’ Dar il-Missier, jarana u jberikna.’

Talba biex titlob il-grazzji bl-interċessjoni tal-Beatu Ġwanni Pawlu 11
O Trinita’ Qaddisa, niżżuk ħajr li tajt lill-Knisja l-Papa Ġwanni Pawlu 11 u
wrejtna fih id-dawl ħelu tal-paternita’ tiegħek, il-glorja tas-Salib ta’ Kristu u
d-dija tal-Ispirtu tal-imħabba. Huwa, billi kien jafda għal kollox fil-ħniena
bla tarf tiegħek u fl-interċessjoni materna ta’ Marija, tana xbieha ħajja ta’
Ġesu’, ir-Ragħaj it-Tajjeb, u wriena l-qdusija bħala kejl għoli tal-ħajja
Nisranija ordinarja u bħala t-triq biex nilħqu l-għaqda dejjiema miegħek.
Agħtina, bl-interċessjoni tiegħu u bi qbil mar-rieda tiegħek, il-grazzja li
nitolbuk, bit-tama li huwa malajr jingħadd mal-qaddisin tiegħek. Ammen.

It-Tlieta 1

Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem.

Il-Ħamis 3

Adorazzjoni fis-Seminarju Tal-Virtu’
Tluq minn hdejn il-parrocca f ‘nofs in-nhar.

Il-Ġimgħa 4

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Inġeddu l-Konsagrazzjoni tagħna
‘l Qalb ta’ Ġesu’.

Is-Sibt 5

L-Ewwel Sibt tax-xahar. Inġeddu l-Konsagrazzjoni tagħna ‘l
Qalb bla Tebgħa ta’ Marija.
Fis-6.00pm Adorazzjoni fil-Knisja.
Fit-8.00pm Fl-okkażjoni tal-Ewwel Anniversarju talBeatifikazzjoni tal-Papa Ġwanni Pawlu, il-Fondazzjoni JP11
ser ittellgħa kunċert fit-Triq il-Papa Ġwanni Pawlu 11
f’Burmarrad. Kulħadd hu mistieden.
Mill-lum ukoll jibda l-Bazaar fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm.
Illum il-librerija tkun miftuha bejn l-10.00am u 12.00 fiċ-Ċentru
Parokkajali.

It-Tlieta 8

Fes t a t a l - Ma do nna t a’ Po mpei . F il - 1 1 .1 5a m
Jingħad ir-Rużarju. Fil-11.30am Quddiesa u w a r a j s i r l Espożizzjoni tas-Sagrament, tingħad is-supplika u l-Barka.

L-Erbgħa 9:

Il-Ħadd 13

Festa ta’ San Gorġ Preca.
Fis-7.00 quddiesa bil-ħsieb
Jum l-Omm Fit-8.30am ilQuddiesa tkun organizzata
mill-Kummissjoni Familja.
Fl-10.30am Laqgħa talGrufan.
Fil-11.30am Quddiesa għallOmmijiet mejtin fiċ-Ċimiterju
tal-Parroċċa.

It-Tnejn 14

Tibda l-ġimgħa ta’ Tagħlim millmembri tal-Mużew wara
‘l- quddiesa ta’ fil-għaxija.

It-Tlieta 15

Jum il-Familja

Il-Ħadd 20

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Il-Ġimgħa 25

Fis-7.30pm fiċ-Ċentru Parrokkjali
ser issir laqgħa għal dawk li ser
jiżżewġu bejn Ġunju u Diċembru
2012.

Is-Sibt 26

Nofs ta’ nhar IRTIR għat- tfal li ser
jagħmlu l-Preċett fiċ-Ċentru Parrokkjali bejn id-9.30am u l11.30am. Fit-8.00pm - Pasta Night organizzat mill-Kumitat Festa
fiċ-Ċentru Parrokkjali. Ser jintwera wkoll il-Eurovision. Min ser
jattendi jħalli ismu fis-sagristija.

Il-Ħadd 27

Jum il-Pentekoste u Jum l-Isem Qaddis ta’ Alla. Issir il-ġabra
b’risq il-Parroċċa.

It-Tlieta 29

Fis-6.00pm Adorazzjoni tal-Ħniena Divina.

L-Erbgħa 30

Fl-4.30pm L-aħħar laqgħa fil-Knisja għall-ġenituri tat-tfal
tal-Preċett u ssir ukoll il-prova fil-Knisja.

Kunsill Parokkjali fis-7.30pm fic-Ċentru Parokkjali.

Fit- Triq Manwel
Bonnici matul ix-xahar
ta Mejju ser jinghad irRużarju kull nhar ta
Tlieta fil-5.30pm.
Inħeġġu l-familji li
joqgħodu f’din it-Triq
partikolari sabiex
jingħaqdu flimkien għal
din it-Talba sabiħa tarRużarju.

G

ħadu kif għadda l-Għid u miegħu nispera li ġabilna ħafna ferħ u
paċi u fuq kollox tama. Nispera li lkoll inħossu li rxuxtajna ma’
Ġesu u li b’hekk it-toqol tad-diffikultajiet li forsi għandna fil-ħajja tagħna
ittaffa.
Illum, xtaqt nikteb ftit dwar kemm aħna nistgħu nżommu ħaj fina dan issens ta’ qawmien li jġib miegħu il-Qawmien mill-Mewt ta’ Ġesu Kristu.
Wieħed mill-modi li permezz tagħhom aħna nistgħu nagħmlu dan f’dan
iż-żmien tar-Rebbiegħa hu billi nkunu qrib tan-natura. Fir-rebbiegħa nnatura terġa’ tieħu l-ħajja u aħna wkoll nistgħu nitwaħħdu magħha
sabiex aħna wkoll ngħixu dan il-qawmien u niġġeddu bil-ħajja.
Aħna li ngħixu f’Burmarrad għandna x-xorti li aħna mdawrin bl-għelieqi u
n-natura. Xi kultant jien niddubita kemm dan napprezzawh biżżejjed.
Dejjem għaddejjin minn ħaġa għall-oħra u mhux dejjem insibu l-ħin biex
vera ngħixu – xi kultant donnu nkunu qed neżistu. It-teknoloġija li llum
hija parti mill-ħajja tagħna ta’ kuljum fil-waqt li tiffaċilittalna l-ħajja, xi
drabi taljenana u tisraqilna ħafna ħin mill-ġurnata wkoll. Eżempji klassiċi
ta’ dan huma l-kompjuter u t-televixin. Hawn min jgħaddi sigħat
quddiemhom u jgħid li dawn saru l-passatempi tiegħu, fil-waqt li lkampanja u t-temp sabiħ li jagħmel Malta fir-rebbiegħa jkun qed isejħilna
biex ingawduh u nserħu l-menti. Imma sfortunatament hawn ħafna li
saru jippreferu joqogħdu quddiem ‘screen’ tat-televixin jew tal-kompjuter
jixwu għajnejhom!
U minbarra li għandna napprezzaw ilħolqien t’Alla aħna, għandna wkoll iddover li ngħallmu lil uliedna jagħmlu dan.
Sfortunatament ftit tfal illum iqattgħu
biżżejjed ħin barra mid-dar sabiex
ikollhom l-opportunita’ japprezzaw issbuħija tal-ħwejjeġ naturali li aħna
mdawrin bihom. U t-tfal aktar mill-adulti,
illum twaħħdu mat-teknoloġija għax twieldu magħha u b’hekk aktar w
aktar hija xi ħaġa preżenti fil-ħajja tagħhom. Minħabba f’hekk ma
nistgħux naqtgħuha minn ħajjithom, imma żgur li għandna
responsabbilta’ kbira li nikkontrollaw l-ammont ta’ ħin li jqattgħu
magħha, kif ukoll l-użu li jagħmlu minnha. Bħala social worker kien
hemm xi okkażjonijiet fejn iltqajt ma’ tfal u żgħażagħ li kienu qed

iqattgħu ħin essaġerat quddiem il-kompjuter, tant li din saret problema li
l-ġenituri tagħhom ħassew li kellha bżonn interventi professjonali. Dawn
it-tfal jinsew jieklu meta jintefgħu quddiem il-kompjuter; jinqatgħu minnies ta’ madwarhom; ma jibqagħlhomx ħbieb ħlief dawk li jikkomunikaw
magħhom fuq il-kompjuter, u l-ħajja soċjali tagħhom tispiċċa fiix-xejn.
Dawn huma każijiet estremi iżda juru kemm it-teknoloġija tista’
tagħmilna skjavi tagħha.
X’differenza min-natura li flok tagħmilna skjavi tagħha tagħtina l-ħajja!
U b’hekk għandna nfittxu li ngħallmu ‘l uliedna japprezzaw is-sbuħija li
aħna mdawra biha. Għandna ngħallmuhom jaraw id-differenza finnatura fl-istaġuni differenti. Għandna ngħallmuhom jużaw is-sensi kollha
tagħhom meta mmorru xi passiġġata fil-kampanja. M’għandniex nieqfu
biss fuq dak li jaraw l-għajnejn iżda ngħallmuhom jużaw is-sens taxxamm u s-sens tas-smigħ u b’hekk ikunu qed jisimgħu u jxommu nnatura minbarra li jarawha. U għandna dejjem infakkruhom li din issbuħija kollha tirrifletti l-kobor tal-Ħallieq u l-imħabba li għandu lejna.
Fuq kollox lil uliedna għandna ngħallmuhom jirrispettaw lin-natura – lillħlejjaq li niltaqgħu magħhom u lil kull forma ta’ ħajja. Għandna
ngħallmuhom illi meta aħna nirrispettaw u nieħdu ħsieb ta’ dak ta’
madwarna nkunu qed nikkoperaw m’Alla li ħalaq dan kollu. U jekk lil
uliedna jirnexxielna ngħaddulhom dan il-messaġġ naħseb li nkunu
għallimnihom ħafna u ħafna aktar minn l-aqwa programm fuq itteleviżjoni! Nawgura lil kulħadd li fil-ħajja mgħaġġla tal-lum xorta jibqa’
jsib ħin biex jitwaħħad mar-rigali naturali sbieħ li jagħtina kuljum ilĦallieq, u li f’dawn ir-rigali sbieħ naturali jagħraf is-sbuħija tal-ħajja u lQawmien.
Daniella Zerafa



1 ta’ Ġunju – Żjara fil-Fontana Għawdex fis-Santwarju
tal-Qalb ta’ Ġesu’. Tluq mal-vapur tal-5.15pm. Fis7.00pm tibda l-Quddiesa.
Min jixtieq jiġi jħalli ismu fis-sagristija.



Jum l-Ewwel Tqarbina ser jiġi ċċelebrat mal-Festa ta’
Corpus.
Fit-3.30pm se isir il-korteo mill-Mużew tal-Bniet salKnisja Parrokkjali.
Fl-4.00pm issir il-quddiesa tal-Preċett. Wara toħroġ ilpurċissjoni bis-Sagrament. Fis-7.00pm Quddiesa.



Il-Festa tal-Parroċċa tagħna ddedikata lil Qalb bla
Tebgħa ta’ Marija ser tiġi ċċelebrata bejn l-14 u t-30 ta’
Ġunju 2012.



Jum il-Griżma tal-Isqof ser jiġi ċċelebrat nhar il-Ħadd 8 ta’
Lulju 2012 filgħodu.



Nawguraw lil Ommijiet kollha l-festa t-tajba f’Jum l-Omm
nhar it-13 ta’ Mejju.

F’dan ix-xahar
ta’ Mejju insibu
ftit ħin fil-familji
tagħna sabiex
tingħad it-talba
tar-Rużarju.

