Sena 51 Nru. 336 - Frar 2018

Ma]ru[ mill-Kunsill Pastorali Parrokkjali

IR-RANDAN
Żmien Biex Nersqu Għand Alla
Inkunu għadna kemm spiċċajna l-festi tal-Milied u nibdew
naħsbu fir-Randan li din is-sena sejjer jiġi daqxejn kmieni
eżattament nhar l-14 ta’ Frar.
Ir-Randan huwa żmien qaddis u utli għalina l-insara. Fih irridu
naħsbu bis-serjeta dwar il-pożizzjoni tagħna ma’ Alla u ma’
xulxin. Il-kelma “rikonċiljazzjoni” li kemm –il darba smajniha, tfisser ftehim u biex
isir ftehim irridu nċedu. Rikonċiljazzjoni ma’ Alla hija biss min-naħa tagħna għax
Alla diġa ċeda kollox għalina. Diġa bagħat lil Ibnu li sar bniedem bħalna u tgħabba
bid-dnubiet tagħna lkoll. Imiss lilna biex inċedu biċċa, u jkun biżżejjed għax il-Mulej
iridna nkunu umli iżda mhux umiljati.
Infatti biżżejjed INĦOBBU biex insalvaw ruħna. Iżda l-imħabba tfisser impenn. Ma
tkunx tħobb veru jekk ma tieħux pjaċir tisma’ fuq il-persuna li tħobb. Ma tkunx tħobb
bis-serjeta jekk ma tieħux pjaċir tiltaqa’ mal-persuna li tħobb biex taqsam magħha
ħsibijietek, xewqatek, l-iebes u s-sabiħ tal-ħajja, il-ferħ u n-niket, is-saħħa u l-mard.
Ngħidu li nħobbu lil Kristu! Iżda nħobbuħ tassew? Forsi nħobbuh meta jkollna
bżonnu biss? Hu qiegħed hemm għalina u qiegħed hemm il-ħin kollu. Jonqos biss li
aħna nersqu lejh, ħalli nadurawh, infaħħruh u nirringrazzjawh.
Jekk inħobbu lil Alla għandna nagħmlu l-ħila tagħna kollha biex niġu u nismgħu
l-Kelma tiegħu permezz tal-eżerċizzi spiritwali. F’din il-ħarġa tal-Flimkien qegħdin
jidhru d-dati tal-erba’ korsijiet tal-eżerċizzi. Ara liema wieħed jolqot lilek u żomm
id-dati liberi biex żgur ma titlifhomx.
J’alla l-grazzja ta’ Alla nħalluha taħdem fina ħalli nkomplu nikbru u nissaħħu
fil-ħajja tagħna nisranija.
Il-Paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom.
Rev. P. Raymond Calleja O.Carm.
Kappillan

Frar 2018

Frar

1

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju u l-ewwel Ġimgħa
tax-xahar. Fil-knisja parrokkjali jkun hemm l-Adorazzjoni wara
l-quddiesa tat-8:30am. Filgħaxija fis-6:30pm issir il-quddiesa
Il-Ġimgħa
tal-Preżentazzjoni tal-Mulej bit-tberik tax-xemgħa. Wara l-quddiesa
jkun hemm l-adorazzjoni. Fiċ-ċentru pastorali fi Triq il-Liedna,
fl-10:00am ikun hemm quddiesa u adorazzjoni.
Is-Sibt

L-ewwel Sibt tax-xahar.
Wara l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru parrokkjali jkun hemm
rużarju meditat animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.

Il-Ħadd

Il-Ħames Ħadd ta’ Matul is-Sena.
Illum niċċelebraw it-28 anniversarju mill-konsagrazzjoni tal-knisja.
Il-quddiesa tad-9:30am tkun bis-sagrament tal-magħmudija.
Filgħaxija fis-6:00pm issir it-talba tat-Tieni Għasar
tad-Dedikazzjoni u fis-6:30pm quddiesa kantata fejn niċċelebraw
l-anniversarju tal-konsagrazzjoni tal-knisja.

10

Is-Sibt

Solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl. Illum hemm l-obbligu
tal-quddies. Il-ħin tal-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.
Ħarġa ta’ ġurnata għall-Mellieħa bil-quddiesa. Tluq fit-8:45am
bil-private minn quddiem il-knisja.

11

Il-Ħadd

Is-Sitt Ħadd ta’ Matul is-Sena.

2

3

Bidu tar-Randan Imqaddes. Illum huwa jum ta’ sawm u ma jiswiex
laħam. Fil-quddies kollu isir it-tqegħid tal-irmied.
Ħarġa b’risq il-knisja, tluq fid-8:45am.
Fl-4:30pm: Laqgħa għat-Terzjarji Karmelitani bil-quddiesa
fil-knisja.

14

L-Erbgħa

18

Il-Ħadd

L-Ewwel Ħadd tar-Randan.
Il-quddiesa tad-9:30am tkun animata mill-Kummissjoni Tfal.

25

Il-Ħadd

It-Tieni Ħadd tar-Randan.

26

It-Tnejn

Jibda l-ewwel kors ta’ eżerċizzi spiritwali tar-Randan fil-knisja
parrokkjali. Il-kors għal kulħadd fit-8:30am. Quddiesa u priedtka
fil-quddiesa.

28

L-Erbgħa

Ħarġa b’risq il-knisja. Tluq fid-8:45am.

Fi Frar u Marzu 2018 - It-tberik jibda’ fl-4.00pm.

FRAR 2018
Il-Ġimgħa 2 ta’ Frar

It-Tlieta 20 ta’ Frar

Triq Merħba (naħa numri bil-fard inkomplu minn
Triq San Xmun).
Triq A.M. Valperga (minn kantuniera ma’ Triq is-Sur sa’
kantuniera ma’ Triq Ward ix-Xemx).
Triq il-Koppla u Triq l-Isturnell.
Triq Kent iż-żgħira u Triq l-Isponsun.
Triq San Tumas (naħa ta’ Ħal Tarxien, naħa numri bil-fard).

Il-Ġimgħa 23 ta’ Frar
It-Tlieta 27 ta’ Frar
Il-Ġimgħa 2 ta’ Marzu

Triq San Tumas (naħa ta’ Ħal Tarxien, naħa numri biż-żewġ).
Triq San Tumas (naħa ta’ Bormla, naħa numri bil-fard).
Triq San Tumas (naħa ta’ Bormla, naħa numri biż-żewġ).

Il-Ġimgħa 9 ta’ Frar
It-Tlieta 13 ta’ Frar
Il-Ġimgħa 16 ta’ Frar

MARZU 2018
Il-Ġimgħa 2 ta’ Marzu
Il-Ġimgħa 9 ta’ Marzu

Triq San Tumas (naħa ta’ Bormla, naħa numri biż-żewġ).
Triq Bormla.
It-tberik ikompli wara l-festi tal-Għid.

MILL-}AJJA tal-Parro``a
Da]lu fil-Knisja permezz tal-Mag]mudija
Tesmen Ray Micallef, Lauren Sciberras, Dean Aquilina.

G]addew g]all-}ajja Eterna
Angelo Zerafa (80), Mary Abela (69), Joanne Zammit (51).

ĦINIJIET TAL-UFFIĊĊJU PARROKKJALI
It-Tnejn, il-Ħamis u s-Sibt bejn it-8.30am u d-9.30am
L-Erbgħa u l-Ħamis bejn l-4.30pm u s-6.00pm
Tel: 21802992 Email: carmfgu@onvol.net jew parrocca.fgura@maltadiocese.org

Michael Cutajar
FUNERAL UNDERTAKER
E-mail: michael.cutajar@bell.net.mt

69, St. Helen Str, Cospicua
‘RUSTICA’ 170, Liedna Str, Fgura
Tel:
Mob:

2182 6277, 21896171
9949 2001, 7982 6277
9942 3440, 9942 4599

EŻERĊIZZI TAR-RANDAN
Fil-Parroċċa tagħna tal-Fgura
Mis-26 ta’ Frar sat-2 ta’ Marzu 2018.
Għal kulħadd fil-knisja parrokkjali.
Filgħodu fit-8:30am – Quddiesa u priedtka fil-quddiesa.
Predikatur – Rev. Monsinjur Ewkarist Sultana.
Mit-Tnejn 5 sal-Ġimgħa 9 ta’ Marzu 2018.
Għall-miżżewġin fil-knisja parrokkjali.
Filgħaxija wara l-quddiesa tas-6:30pm.
Predikatur – P. Alexander Scerri O. Carm.
Mit-Tnejn 12 sal-Ġimgħa 16 ta’ Marzu 2018.
Għal kulħadd fiċ-ċentru pastorali fi Triq il-Liedna.
Filgħaxija fis-6:30pm – Quddiesa u priedtka fil-quddiesa.
Predikatur – Rev. Kappillan P. Raymond Calleja O. Carm.
Mit-Tnejn 19 sal-Ħamis 22 ta’ Marzu 2018.
Għal kulħadd fil-knisja parrokkjali.
Filgħaxija fis-6:30pm – Quddiesa u priedtka fil-quddiesa.
Predikatur – P. Joe Vella O. Carm.

IRTIR PARROKKJALI TAR-RANDAN
Il-Ħadd 4 ta’ Marzu 2018
Fiċ-ċentru tal-irtiri tad-Dar Ħanin Samaritan, Santa Venera.
Tluq bil-private fit-8:00am minn quddiem il-knisja.
Imexxi l-irtir Rev. Monsinjur Ewkarist Sultana.
Min hu nteressat huwa mitlub li jniżżel ismu fis-sagristija.

IS-SKIET
Il-Knisja tirrakkomanda ħafna s-silenzju f’partijiet differenti tal-quddiesa
għar-riflessjoni tagħna. Dan għandu jsir fil-bidu qabel ma nistqarru ħtijietna,
wara l-omelija u b’mod itwal wara t-tqarbin. Jekk mhux se ndaħħlu ħin ta’
skiet fil-quddiesa anzi, nimlewha b’aktar talb vokali, in-nies mhux se
jkollhom ħin għar-riflessjoni u l-quddiesa ftit li xejn tħalli frott f’min jattendi
għaliha. Tajjeb ukoll li li jkun hemm skiet fil-knisja kemm qabel kif ukoll
wara kull quddiesa, kemm għal dawk li jridu jħejju għaliha kif ukoll għal min
irid jagħmel ir-ringrazzjament u talb ieħor personali.

