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Sultana tal-paċi
Ix-xahar ta’ Ottubru huwa x-xahar
tar-Rużarju. Dik it-talba li fiha,
flimkien ma’ Marija, nimmeditaw ilħajja kollha ta’ Ġesù fuq l-art u lwegħda tiegħu li ngħixu għal dejjem
fis-sema. Lil Marija nitolbuha tkun
magħna f’din it-talba għaliex hi tista’
tgħallimna bl-eżempju tal-ħajja tagħha
kif nistgħu nisimgħu il-Kelma ta’ Alla
u ngħixuha.
Aħna u nibdew is-sena pastorali fil-parroċċa tagħna
rridu nitolbu lil Ommna Marija tgħallimna nħobbu lil
xulxin dejjem aktar. Irridu li meta jasal il-lejl qaddis talMilied, ftit xhur oħra, ma jkunux biss l-ilħna ferrieħa
tagħna li jkantaw “Glorja lil Alla u paċi fl-art lillbnedmin” imma nkunu aħna stess – bil-ħajja tagħna,
bil-ferħ li nwasslu lil xulxin, bl-għaqda ta’ bejnietna u
mod kif nilqgħu lil min narawh differenti minna – li
nwasslu l-paċi ta’ Ġesù fid-dinja. L-eżempju u t-talb talVerġni Marija jgħinuna biex insiru parroċċa li tixhed
għall-imħabba ta’ Ġesù.
P. Christian Anthony M. Borg OFM Conv.
Kappillan
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100 sena mit-Twaqqif tal-Milzzja tal-Immakulata
Minn kitba ta’ P. Thomas Calleja OFM Conv.

Din is-sena taħbat eżatt f’għeluq
il-100 sena meta fl-1917 iż-żgħażugħ
kjerku Franġiskan Fra Massimiljan
Marija Kolbe waqqaf il-Milizzja talImmakulata. Sewwa sew fis-16 ta’
Ottubru 1917, tlett ijiem biss wara laħħar dehra tal-Verġni Bla Tebgħa
lir-ragħajja ċkejċkin Luċija, Franġisk
u Ġjaċinta ġewwa Fatima. Kien iżżmien meta fil-pjazza tal-Vatikan, ilmażuni kienu qed jiċċelebraw it-tieni ċentinarju talMażunerija. L-għajta tagħhom kienet li: “Ix-Xitan għandu
jsaltan fil-Vatikan u li l-Papa kellu jkun qaddej tiegħu”.
L-għan ta’ din l-Milizzja kif imfisser minn Massimiljan
stess kien li: “permezz tat-talb u l-offerta tagħna nfusna
lil Marija Immakulata, bil-Midilja Mirakoluża fuqna
naħdmu għall-konverżjoni tal-midinbin, tal-eretiċi, taxxiżmatiċi, tal-infidili, tal-mażuni u tal-għedewwa talKnisja Mqaddsa. Kif ukoll biex permezz ta’ Marija u taħt
il-ħarsien tagħha naħdmu għall-qdusija tagħna nfusna u
dik tal-bnedmin kollha”.
Patri Ġużeppi Pal – wieħed mill-ewlenin membri talMilizzja - jirrakkonta l-bidu ta’ din l-Armata Marjana:
“Filgħaxija nhar is-16 ta’ Ottubru 1917, Fra Massimiljan
laqqgħana fil-kamra tiegħu u qralna l-programm li kien
fassal u wara li ddiskutejnieh, talabna napprovawh u
niffirmawh. Dritt wara morna fil-kappella tal-kulleġġ,
tlabna flimkien, jiena berikt il-Midalji tal-Madonna
Mirakoluża u lbisnihom. Wara kulħadd reġa’ mar

f’kamartu fis-skiet. Kollox sar bil-moħbi, kien jaf biss ilPatri Rettur. L-għada fis-17 ta’ Ottubru saret l-ewwel
laqgħa tal-Milizzja għaliha konna preżenti seba’ membri.”
L-Għan ta’ din l-Armata jew kif hi magħrufa “lMilizzja”, hu li tgħin lil kull nisrani biex igħix ħajja ta’
konverżjoni bla waqfien waqt li jimxi wara l-Mulej fuq ilmudell tal-Verġni Immakulata. Il-Milizzja tgħin linnisrani jgħix bl-umiltà l-konsagrazzjoni u l-offerta tiegħu
nnifsu u jgħix il-ħajja spiritwali waqt li jaħdem bilfedeltà flimkien ma’ Marija Immakulata għall-miġja
mixtieqa tas-Saltna ta’ Kristu fid-dinja. Dan iseħħ
prinċipalment permezz tat-talb, l-għemil u s-sagrifiċċju
ta’ kuljum. Patri Kolbe kien iqis lil Marija Immakulata
bħala l-mezz ewlieni biex tintrebaħ id-dinja kollha għal
binha Ġesù.
Fil-proġett tiegħu għall-Immakulata, Kolbe ried li hu u
l-imseħbin kollha tal-Milizzja jingħataw kollha kemm
huma lill-Immakulata. Fi kliem San Massimiljan stess:
“li nkunu ta’ l-Immakulata, jfisser li nkunu qaddej
tagħha, wliedha, oġġetti u propjietà tagħha... nkunu
tagħha bla restrizzjoni, bla ma nibdlu l-fehem u għal
dejjem”. Fil-fehma tiegħu ried li l-imseħbin tal-Milizzja
ikun ta’ Marija dejjem aktar, b’mod dejjem aktar perfett,
u jsiru jixbhuha.
L-għożża li kellu Patri Kolbe lejn l-Immakulata
flimkien mal-esperjenza personali tiegħu, wassluh biex
jistieden lil kulħadd biex jara f’Marija x-xbieha ta’
umanità ġdida, il-mudell perfett li fuqu n-nisrani jista’
jfassal ħajtu u fiha jiskopri t-triq li twassalu lejn Ġesù.

Kalendarju Ottubru 2017
1

Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Quddiesa fis-7pm.

6

L-ewwel Ġimgħa. Quddiesa għat-tfal fis-6pm.
Laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li jmorru l-MUSEUM
fis-7.30pm fiċ-Ċentru.

7-8 Bazaar b’risq il-Festa fid-Dar Parrokkjali.
18

Rużarju fuq iz-zuntier fis-6.30pm. Talba għall-paċi
mit-tfal għat-tfal.
Quddiesa tal-Festa ta’ San Luqa fil-Knisja fis-7pm.

20

Festa ta’ S. Ġwanni Pawlu II. Quddiesa fi Triq Papa
Ġwanni Pawlu II fis-6.30pm. (Jekk ikun il-maltemp
issir fil-knisja).

Kull nhar ta’ Tnejn, matul ix-xahar ta’ Ottubru jingħad
ir-rużarju fi Triq Manwel Bonnici fil-5.30pm.
Minn nhar il-Ħadd 29 ta’ Ottubru l-quddiesa ta’
filgħaxija tibda tkun fis-6.15pm
1 ta’ Novembru. Festa tal-Qaddisin kollha. Ħarġa għattfal u l-familji fl-10am minn fuq iz-zuntier.
Quddiesa fis-6.15pm animata mit-tfal.
2 ta’ Novembru. Tifkira tal-Mejtin kollha. Il-Quddies filKnisja jkun fil-5.30am, fis-6.00am, fis-6.30am u
fis-6.15pm.

