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Leħen ilMaħruġ mill-Kunsill Pastorali Parrokkjali
L-IMĠIEBA TAGĦNA FIL-KNISJA
U L-FESTA TAL-MAGĦMUDIJA TA’ MALTA
Bħalma nafu, il-knisja hija dak il-post li fih aħna l-poplu
t’Alla ninġabru bħal aħwa biex flimkien niltaqgħu ma’
Kristu. Għalhekk dan il-post minnu nnifsu jitlob biex aħna
nagħtu x-xhieda tagħna quddiem Ġesù biex imbagħad meta
noħorġu minn dan il-post, inkunu aktar magħqudin ma’
Kristu u ma’ ħutna l-bnedmin. Il-ħsieb li xtaqt nitkellem
dwaru magħkom dan ix-xahar hu propju dwar l-imġieba
tagħna fil-knisja.
L-ewwel ħaġa: biex għal kull azzjoni liturġika li ssir
fil-knisja u li aħna nkunu beħsiebna li nattendu għaliha,
naraw kif nagħmlu biex naħsbu xi ftit qabel, biex b’hekk inkunu nistgħu nħejju ruħna
sewwa. Dan jeħtieġ nifhmuh tajjeb għax iservi biex ninġabru aktar għall-funzjoni li
tkun sejra ssir.
Kif għandha tkun l-imġieba tagħna fil-knisja? L-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu
hekk kif nidħlu fil-knisja, insellmu lil Ġesù Sagramentat u ngħidu xi talba fis-skiet;
dan għandu jkun qabel kull devozzjoni oħra. Jekk inkunu sejrin il-knisja għal xi
funzjoni għandna dejjem noqgħodu attenti għal dak li trid minna l-liturġija, nieħdu
sehem fil-quddiesa: billi ninżlu għarkopptejna, inqumu bilwieqfa, noqgħodu
bilqegħda meta suppost, inkantaw, nitilgħu bl-offerti, ngħidu t-talb flimkien u
nibqgħu sal-aħħar tal-quddies.
It-tieni ħsieb tiegħi għal dan ix-xahar, hija l-festa għażiża ta’ San Pawl fl-10 ta’ Frar.
Malta f’din il-ġurnata, tiċċelebra l-festa tan-Nawfraġju tal-Appostlu Pawlu fil-gżejjer
tagħna. F’din il-festa Malta ma tkunx qed tagħmel ħaġa oħra ħlief li tfakkar il-jum
tal-magħmudija tagħha u ġġedded ir-rikonoxxenza għall-fatt li għal dawn is-sekli
kollha li għaddew Malta baqgħet dejjem kattolika.
Filwaqt li nawguralkom ħafna ġid spiritwali nitlob dejjem għalikom u għall-familji
kollha tagħkom.
Rev. P. Raymond Calleja O.Carm.
Kappillan

Frar 2019
Frar
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.
Fil-knisja parrokkjali jkun hemm l-adorazzjoni wara l-quddiesa
tat-8:30am u wara l-quddiesa tas-6:30pm.
Fl-10:00am fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna jkun hemm
il-quddiesa u l-adorazzjoni.
Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u l-ewwel Sibt tax-xahar
Wara l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru parrokjali jkun hemm
ir-rużarju animat immexxi mill-moviment Madonna ta’ Fatima.
Ir-Raba’ Ħadd ta’ Matul is-Sena
Illum niċċelebraw id-29 anniversarju mill-konsagrazzjoni tal-knisja
parrokjali tagħna.
Il-quddiesa tad-9:30am tkun bis-sagrament tal-magħmudija.
Filgħaxija fis-6:30pm ikollna quddiesa kantata fejn niċċelebraw
l-anniversarju tal-konsagrazzjoni tal-knisja.
Solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl.
Illum hemm l-obbligu tal-quddies. Il-ħin tal-quddies ikun bħal
ta’ nhar ta’ Ħadd.
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Il-Ġimgħa
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Is-Sibt
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Il-Ħadd
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Il-Ħadd
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It-Tnejn

L-ewwel dehra tal-Madonna ġewwa Lourdes.
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L-Erbgħa

Coffee Morning, tluq fid-8:45am bil-private minn quddiem il-knisja.
Fl-4:30pm: Laqgħa għat-Terzjarji Karmelitani bil-quddiesa fil-knisja.
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Il-Ħadd
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L-Erbgħa
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Il-Ħadd

Is-Sitt Ħadd ta’ Matul is-Sena.
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It-Tlieta

Ġurnata Irtir għat-Terzjarji Karmelitani għand Ulied Marija
Ewkaristika, Ħaż-Żebbuġ. Tluq bil-private fid-8:45am minn
quddiem il-knisja.

27

L-Erbgħa

Coffee Morning, tluq fid-8:45am

Il-Ħames Ħadd ta’ Matul is-Sena
Il-quddiesa tad-9:30am tkun animata mill-Kummissjoni Tfal.
Ġurnata Għawdex. Tluq bil-private fis-6:30am minn quddiem
il-Knisja. Ikollna quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu.

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

69, St. Helen Str, Cospicua
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Tel:
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TBERIK U ŻJAJJAR FIL-FAMILJI
Frar 2019
Il-Ġimgħa 1 ta’ Frar

Triq Merħba (naħa numri biż-żewġ inkomplu minn
Triq San Xmun).
Triq Merħba (naħa numri bil-fard inkomplu minn
Triq San Xmun).
Triq Antonio u Maria Cumbo u Triq ir-Rużell.
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 8 ta’ Frar
Il-Ġimgħa 15 ta’ Frar
It-Tlieta 19 ta’ Frar
Il-Ġimgħa 22 ta’ Frar
It-Tlieta 26 ta’ Frar

Marzu 2019
Il-Ġimgħa 1 ta’ Marzu
It-Tlieta 5 ta’ Marzu
Il-Ġimgħa 8 ta’ Marzu
It-Tlieta 12 ta’ Marzu
Il-Ġimgħa 15 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).
Triq Bormla.
Triq A.M. Valperga kollha.

It-tberik ikompli wara l-festi tal-Għid.

MILL-ĦAJJA tal-Parroċċa
Għaddew għall-Ħajja Eterna
George Axisa (79), Michael Azzopardi (88), Alfred Ellul (86),
Louise Pace (90), Carmel Genovese (70), Giuseppa Bartolo (96),
Josephine Gauci (95), Frans Psaila (61).

ĦINIJIET TAL-UFFIĊĊJU PARROKKJALI
It-Tnejn, il-Ħamis u s-Sibt mit-8.30am sal-10.00am
It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ħamis mill-4.30pm sas-6.00pm
Tel: 21802992 Email: carmfgu@onvol.net jew parrocca.fgura@maltadiocese.org

IL-KARIŻMA KARMELITANA
Il-Kariżma hija rigal mingħand Alla lill-Knisja għad-dinja. Għall-ordnijiet
reliġjużi, il-kariżma hija r-rigal li Alla jagħti lill-individwu jew grupp partikulari
sabiex dawn jiġu inspirati sabiex jitwaqqaf l-ordni reliġjuż partikulari. Il-kariżma ta’
kull ordni reliġjuż hija l-mod kif il-membri huma msejħin biex jimxu wara Kristu.
Il-kariżma tal-Ordni Karmelitan oriġinarjament ġiet mogħtija lill-ewwel eremiti
mhux magħrufa li kienu jgħixu fuq l-Għolja tal-Karmelu qrib l-Għajn ta’ Elija.
Il-Karmelitani, m’għandhomx fundatur partikulari bħalma ngħidu aħna
il-Franġiskani għandhom lil San Franġisk. L-ordni Karmelitan jaf il-bidu tiegħu lil
dawn l-eremiti li kellhom ix-xewqa jimxu wara Kristu b’qalb safja u kuxjenza tajba.
Huma talbu lil San Albert ta’ Ġerusalemm sabiex jiktbilhom forma ta’ ħajja.
Nistgħu ngħidu li hemm diversi elementi li jifformolaw il-kariżma Karmelitana,
l-ewwel u qabel kollox li jimxu wara Kristu b’dedikazzjoni sħiħa. Il-Karmelitani
jgħixu dan billi jiffurmaw komunitajiet kontemplattivi għas-servizz tal-poplu
t’Alla li jgħixu f’nofsu.
Fraternita
Il-Karmelitan jgħix f’komunità fejn kull persuna tħossha aċċettata mhux għal dak
li tagħmel imma għax hija hi. Din it-tip ta’ komunità hija xhieda ta’ dik l-imħabba
ta’ Kristu li tkisser kull ħitan li l-bnedmin jibnu u għalhekk hu possibli għal nies
differenti bi storja differenti li jgħixu flimkien fil-paċi u fl-armonija.
Servizz
L-eremiti kienu mġiegħla sabiex iħallu l-Għolja tal-Karmelu u jmorru fl-Ewropa.
Kien propju hawnhekk fejn huma biddlu l-istil ta’ ħajja li kienu jgħixu. Filwaqt li
ħafna mill-ordnijiet twaqqfu għal xi ħidma partikulari, l-Ordni Karmelitan mhux
marbut ma’ ħidma partikulari waħda, imma jwieġeb għall-bżonnijiet tal-Knisja u
tad-dinja; liema bżonnijiet jinbidlu minn żmien għal żmien.
Kontemplazzjoni
Il-qofol tal-kariżma Karmelitana huwa propju t-talb u l-kontemplazzjoni.
Il-kwalità tat-talb tal-Karmelitan jiddetermina il-kwalità tal-ħajja komunitarja kif
ukoll il-kwalità tas-servizz li jiġi offrut. L-għan prinċipali tal-Karmelitan huwa
l-għaqda sħiħa ma’ Alla. Il-Karmelitan huwa dak li kontinwament jgħix
fil-preżenza ta’ Alla u jagħmel ir-rieda tiegħu. Għalhekk il-Karmelitan irid jisma’
il-vuċi ta’ Alla li jkellimna b’diversi modi b’mod speċjali fl-iskrittura. Permezz tat
-talb, il-Karmelitan jirrelata ma’ Alla u jikber fil-ħbiberija ma’ Kristu. Din
ir-relazzjoni ma’ Ġesù tbiddel lill-Karmelitan, iġġiegħel lill-Karmelitan sabiex
joħroġ mill-ħabs tal-egoiżmu u jkun kapaċi jħobb aktar b’imħabba safja kemm lil
Alla kif ukoll lil ħutu l-bnedmin. Din il-mixja wara Ġesù, il-Karmelitan jgħixha
fuq l-eżempju ta’ Marija u tal-Profeta Elija.

