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LEĦEN IL-PARROĊĊA

tal-Qalb bla tebgħa ta’ Marija - Burmarrad

Xhud kuraġġuż .
Fil-15 ta’ Settembru ta’ ħamsa u sena ilu seħħ delitt ikrah filparroċċa ta’ Brancaccio fi Sqallija. Il-mafjużi tal-familja Graviano li
kellhom it-tmexxija tal-għaqda kriminali tar-raħal f’idejhom ordnaw
il-qtil tal-kappillan don Giuseppe Puglisi. Qatluh għaliex kien qiegħed
itellifhom fil-ħidma mafjuża tagħhom billi jiġbor lit-tfal mit-toroq,
jaħdem biex ir-raħal ikollu skola, jorganizza attivitajiet u jħeġġeġ linnies ma jċedux għat-theddid u ma jħallux il-biża’ jaħkimhom.
Għall-Beatu Pino il-ħajja b’dinjità ta’ kull bniedem kienet valur tal-Vanġelu ta’ Ġesù
li bl-ebda mod ma għandu jkun mhedded. Filwaqt li għix ħajja ta’ saċerdot sempliċi u
fqir qatt ma ħalla l-għejja u t-theddid ineħħulu t-tbissima minn fuq fommu. Minkejja li
kien jikkundanna bl-aħrax lill-kriminali mafjużi u jsemmihom b’isimhom – ħaġa li ħadd
ma kien jissogra jagħmel – huwa kien dejjem lest li juri ħniena ma’ kull min żbalja u
jaħfer lil min jagħmillu d-deni.
Dan il-martri ta’ żmienna kien xhud tal-imħabba ta’ Ġesù li teħles bil-verità. Jien
kemm jien lest li niddefendi lil min ibati minħabba xi inġustizzja? Kemm qiegħed
nimpenja ruħi biex inwassal l-imħabba ta’ Ġesù billi nagħti sehmi fis-soċjetà u nkun
xhud awtentiku tal-ħajja nisranija?
P. Christian Anthony M. Borg OFM Conv.
Kappillan
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Il-Parroċċa ta’ Burmarrad
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l-istorja!” “Mela,…” reġa’ l-patri, “trid issum

ġenbejh u weġġagħtu sew. Għall-ewwel darba,
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qallu: “Aħjar titlob maħfra għal dnubietek u
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penitenza li tah il-patri. Dan fl-aħħar qallu:

mnikket. “Ġrejt ħdejn ix-xmajjar u l-għejjun

“Tajjeb, ibni. Agħmel biss din il-ħaġa. Mur
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Id-dmugħ ġera ma wiċċ ir-raġel. Demgħa

ħsiebu. Qabad il-ġarra taħt idejh u mar igerger
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lejn ix-xmara. Niżżel il-ġarra fl-ilma. Imma din
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ġarra mtliet sax-xifer b’ilma frisk u ċar li bħalu

“X’qed jiġri?... Ħa mmur fl-għajn tal-ilma, u
nimla l-ġarra minn hemm.” Hekk għamel,
imma l-ġarra baqgħet vojta. Imbagħad mar lejn
il-bir tar-raħal. Għalxejn ukoll. Ħares fil-ġarra
u beda jħabbat il-bastun fiha. Il-ġarra kienet
vojta.
“Se

qatt ma kien ra.
Kienet demgħa waħda, imma demgħa ta’
dispjaċir.
NIMXU FLIMKIEN WARA ĠESÙ
Messaġġ miż-żagħżugħa Michaela Camilleri
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niżżel il- ġarra tiegħu biex jimliha, imma ma

lill-parroċċa tagħna. Ġieli noħorġu
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kull darba li jipprova, kienet qed taqa’ ġebla
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grupp. Xi kultant naraw film jew xi

jaqsam fuq art selvaġġa u f’deżerti.
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u hekk insiru grupp ikbar u isbaħ.

Ottubru
Kalendarju

2

Jibdew il-laqgħat ta’ Katekeżi għat-tfal
fil-MUSEUM fil-5.00pm

1-2 Jum il-Missjoni OFM Conv. Filquddies kollu jkun hemm missjunarji
li jitkellmu dwar il-missjoni talpatrijiet fl-Indja

6

Lejlet il-Festa ta’ San Franġisk ta’
Assisi. Fis-6.30pm Ċelebrazzjoni tatTransitu li jfakkar il-mewt ta’ San
Franġisk u fis-7.00pm Quddiesa.

4

Laqgħa għall-ġenituri u l-parrini talkandidati għas-Sagrament tal-Griżma
tal-Isqof fis-7pm fid-Dar Parrokkjali.

7

8

Festa tat-Twelid tal-Verġni Marija u
Jum Nazzjonali. Quddies fil-5.30am,
6.15am u 7.00pm.

Jum il-Festa ta’ San Franġisk ta’
Assisi. Wara l-quddiesa tat-8.30am
isir it-Tberik tal-annimali u l-inġenji
tar-raba’ fuq iz-zuntier.

19

Jinħatar il-Kumitat tal-Festa għassena 2018-2019.

Quddiesa fi Triq Papa Ġwanni Pawlu
II fl-okkazzjoni tal-festa tiegħu fil5.00pm.

28

Jibda l-ħin tax-xitwa. Mil-lum ilquddiesa ta’ filgħaxija tkun fis6.15pm.

.,

Settembru

13
14

Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib. Fis7.30pm issir Adorazzjoni tas-Salib filKnisja.

16

Laqgħa
għal-Letturi
fid-Dar
Parrokkjali fl-10am.
Laqgħa
għal-Letturi
fid-Dar
Parrokkjali fis-7.30pm.
Il-letturi għandhom jagħżlu waħda millaqgħat.

17

18

Quddiesa u tberik tal-basktijiet taliskola fil-Festa ta’ San Ġużepp ta’
Copertino, patrun tal-istudenti, fis7.00pm.

21

Irtir ta’ preparazzjoni għas-Sagrament
tal-Konfermazzjoni.

22

Ċelebrazzjoni
tas-Sagrament
Konfermazzjoni fis-7.00pm

28

Festa ta’ San Mikiel fil-Knisja ta’ San
Mikiel Arkanġlu fl-Imdawra fil5.00pm
bis-sehem
tat-tfal
talKatekiżmu.

29

Jerġa jibda l-oratorju għat-tfal sa 11-il
sena fiċ-Ċentru Parrokkjali fl-4.30pm.

tal-

KATEKEŻI GĦAT-TFAL
Il-Katekeżi tat-tfal tas-snin taliskola primarja fil-parroċċa ssir filMUSEUM nhar ta’ Tlieta u nhar ta’
Ġimgħa bejn il-5.00 u l-5.45pm. (Ittfal tal-ewwel sena jkollhom nhar ta’
Ġimgħa biss.)
Il-grupp tal-Griżma jkollhom ilkatekeżi skont programm miftiehem
mal-ġenituri minn qabel.
Wara
l-Griżma
l-adolexxenti
jiltaqgħu għal-laqgħa kull nhar ta’
Ġimgħa filgħaxija (wara l-quddiesa)
fid-Dar Parrokjali.

Matul ix-xahar ta’ Ottubru l-membri tal-Leġjun
ta’ Marija jorganizzaw it-talba tar-Rużarju filpjazza ta’ quddiem il-Knisja kull nhar ta’ Tnejn
fil-5.30pm. Kulħadd mistieden.

