Sena 51 Nru. 340- Ġunu 2018

Ma]ru[ mill-Kunsill Pastorali Parrokkjali
IN-NISRANI GĦANDU JGĦIX
DAK LI JEMMEN
Tkun nisrani ma jfissirx li għandek tkun taf it-tagħlim nisrani
u biżżejjed. Il-veru nisrani hu dak li jqabbel ħajtu kollha ma’
dan it-tagħlim, jagħmel kemm jista’ biex jitqaddes u jgħin lill
-proxxmu tiegħu jikber fil-qdusija. Hi missjoni li għandha
sservi ħajtu kollha.
Il-Konċilju Vatikan II jgħid: “Il-lajċi għandhom jgħinu f’kull
ħidma tal-appostolat.” Minn hawn jidher kemm hi meħtieġa l-ħidma ta’ kull
nisrani. Kull membru tal-parroċċa għandu jieħu interess f’ħutu kollha, jaħdem u
jagħmel il-ġid lil kulħadd.
Għalhekk hemm bżonn li fil-parroċċa lkoll nitħeġġu għal qawmien aktar spiritwali
u ta’ ħidma lejn xulxin. Nixtieq li nwassal il-kelma tiegħi biex ilkoll inkunu
appostli fost sħabna fl-ambjenti kollha li nkunu fihom, biex bil-kelma, bil-ħidma u
bl-eżempju, nistiednu, nqanqlu u nwassslu lill-oħrajn għall-ħajja aktar ta’ qdusija
msaħħa mis-sagramenti u mill-prattika tat-tagħlim nisrani.
Għal din il-ħidma l-ġenituri għandhom ikunu l-ewwel għalliema ta’ uliedhom, intom
tiffurmawhom biex isaħħu l-ħajja nisranija tagħhom. Il-Knisja għandha fiduċja fikom.
Għalhekk għandkom ir-responsabiltà li tgħallmuhom it-tagħlim tal-Knisja.
Jekk aħna rridu nwettqu l-ħidma tagħna sewwa hemm bżonn li nersqu lejn Ġesù li
jinsab preżenti fl-Evanġelju. Waqt li nixtieq li jkollna ħafna appostli fil-parroċċa,
nitlob lill-Ommna Marija li kienet l-ewwel appostlu ta’ binha Ġesù biex titlob
għalina quddiem Alla.
Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom.
Rev. P. Raymond Calleja O.Carm. Kappillan

ĦINIJIET TAL-UFFIĊĊJU PARROKKJALI
It-Tnejn, il-Ħamis u s-Sibt mit-8.30am sal-10.00am
L-Erbgħa u l-Ħamis mill-4.30pm sas-6.00pm
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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.
Il-Ġimgħa
Fl-10:00am fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna jkun hemm
il-quddiesa u l-adorazzjoni.
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L-ewwel Sibt tax-xahar. Wara l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru
parrokkjali jkun hemm rużarju meditat u animat mill-Moviment
Madonna ta’ Fatima.
Jum l-Ewwel Tqarbina. Il-quddiesa tal-ewwel tqarbina tibda fis-6:45pm.
Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu u Jum l-Ewwel Tqarbina
Il-quddiesa tal-ewwel tqarbina tkun fid-9:15am.

Jiem ta’ tħejjija għall-festa tal-Qalb ta’ Ġesù.
Mit-Tlieta
Fis-6:00pm jibda’ r-rużarju quddiem l-espost u fis-6:30pm ikollna
sal-Ħamis
quddiesa bl-omelija. Wara l-quddiesa jkun hemm l-adorazzjoni animata.
Festa Pubblika.
Il-Ħamis Dakinhar il-ħin tal-quddies ikun bħal dak ta’ nhar ta’ xogħol.
Ħarġa ta’ ġurnata għall-Mellieħa bil-quddiesa. Tluq fid-8:45am.
Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù.
Filgħodu jkollna l-adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8:30am.
Filgħaxija fis-6:00pm ikollna l-adorazzjoni u fis-6:30pm ikollna
Il-Ġimgħa
quddiesa kantata. Wara l-quddiesa issir purċissjoni bis-sagrament
madwar il-knisja u wara issir il-konsagrazzjoni lill-qalb ta’ Ġesù u
tingħata l-barka sagramentali.
Is-Sibt Tifkira tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija.
L-Għaxar Ħadd ta’ Matul is-Sena
Il-Ħadd
Fil-quddiesa tad-9:30am jiġi amministrat is-sagrament tal-magħmudija.
Coffe morning – Tluq fid-8:45am.
L-Erbgħa Fl-4:30pm – Laqgħa għat-Terzjarji Karmelitani bil-quddiesa filknisja parrokkjali.
Il-Ħdax il-Ħadd ta’ Matul is-Sena u Jum il-Missier.
Il-quddiesa tad-9:30am tkun animata mill-Kummissjoni Tfal.
Ġurnata għal Għawdex mal-Kappillan.
L-Erbgħa
Tluq fis-6:30am minn ħdejn il-knisja.
Il-Ħadd

Il-Ħadd

Solennità tat-Twelid ta’ Ġwanni l-Battista.
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L-Erbgħa Coffe morning – Tluq fid-8:45pm.
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Il-Ġimgħa Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl.

MILL-}AJJA tal-Parro``a
Da]lu fil-Knisja permezz tal-Mag]mudija
Hailey Agius, Riynash Cassar, Leah Deguara, Yaquin Fava, Yebon Galea Cumbo,
Sophie Galea, Rania Tanti, Chloe Tonna Milne.

G]addew g]all-}ajja Eterna
Grazio Bonnici (78), John Farrugia (73), Anthony Gatt (76),
Edwin Balzan (55).

Ġunju 2018
Il-Ġimgħa 1 ta’ Ġunju – Triq ir-Riħan u Triq A.M. Valperga.
(minn Triq ir-Riħan ‘l isfel).
Il-Ġimgħa 8 ta’ Ġunju – Triq is-Sardinella u Triq il-Ġiżimina.
Il-Ħamis 14 ta’ Ġunju – Triq il-Pluviera u Triq il-Ħuttafa.
Il-Ġimgħa 15 ta’ Ġunju – Triq Louis Scicluna u Triq Titu Brandsma.
It-Tnejn 18 ta’ Ġunju – Triq San Xmun.
It-Tlieta 19 ta’ Ġunju – Triq tal-Klerku.
Il-Ħamis 21 ta’ Ġunju – Triq San Pietru.
Il-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju – Triq il-Pellikan.
It-Tnejn 25 ta’ Ġunju – Triq San Mikiel.
It-tberik jibda’ dejjem wara l-4:00pm

JUM IL-MISSIER
Il-Ħadd 17 ta’ Ġunju 2018
F’dan il-jum nawguraw lill-missirijiet kollha u niftakru
wkoll f’dawk il-missirijiet li ħallew din id-dinja.
Nagħmlu talba speċjali għal dawk li ma jistax ikollhom tfal
biex il-Mulej ikun il-faraġ u l-għajnuna tagħhom.
Il-quddies tal-Ħadd 17 ta’ Ġunju 2018 ikun kollu
għall-missirijiet ħajjin u mejtin.

Michael Cutajar
FUNERAL UNDERTAKER
E-mail: michael.cutajar@bell.net.mt
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IL-QUDDIESA TAL-ĦADD
Bħala Maltin inqisu ruħna bħala nsara. Imma ħafna drabi dan inkejluh sempliċiment
mill-fatt li l-maġġorranza tal-Maltin huma mgħammdin. Li tkun nisrani mhux
sempliċiment li tkun mgħammed, imma ħafna aktar minn hekk. Meta nidħlu fil-fond,
ninnutaw li hemm daqxejn ta’ baħar jaqsam bejn dak li li bih bħala Maltin niftaħru u
bejn dak li fir-realta aħna. L-istatistika turi li 40 fil-mija biss tal-poplu Malti għadu
jisma’ quddiesa kull nhar ta’ Ħadd. Huwa minnu li l-quddiesa mhix kollox, imma min
naħa l-oħra ma nistgħux ma nħossux il-ħtieġa tal-quddiesa speċjalment dik tal-Ħadd.
Aħna l-insara nieħdu sehem fil-quddiesa tal-Ħadd mhux biss għax dan huwa preċett
tal-Knisja imma għax hu biss bil-grazzja ta’ Ġesù, bil-preżenza ħajja tiegħu fina u
fostna, li nistgħu nqiegħdu fil-prattika l-kmandament tiegħu, u hekk insiru xhieda
kredibbli tiegħu. L-istess stedina li Ġesù għamel lit-tnax qabel ma tela’ s-sema
jagħmilha lilna wkoll fl-aħħar tal-quddiesa. Permezz tal-kliem “Morru fil-paċi ta’
Kristu” aħna qed inkunu msejħin biex bil-ħajja tagħna fil-ħajja ta’ kuljum inwasslu
lil Kristu lill-oħrajn.
Nistaqsu lilna nfusna. Il-quddiesa, qed tkun esperjenza fejn verament niltaqgħu ma’
Alla? Qed tkun esperjenza li lili tbiddilli ħajti għall-aħjar u mbgħad peremezz
tal-ħajja tiegħi inwassal lil Kristu lill-oħrajn?
Tajjeb li nieqfu u nirriflettu ftit kif inġibu ruħna fil-knisja b’mod partikulari waqt ilquddiesa u kif qed nippreparaw ruħna għal din il-laqgħa ma’ Alla. Il-preparazzjoni
għall-quddiesa ma tibdiex malli jiena nasal il-knisja, imma trid tibda mid-dar. Mhux
biss prepeparazzjoni fiżika imma preparazzjoni interjuri ukoll. Anke l-vjaġġ mid-dar
għall-knisja irid ikun mument fejn bil-mod il-mod nipprepara ruħi għal-quddies, fejn
bil-mod il-mod nibda nikkalma u nwarrab il-ħsibijiet li forsi qed itaqqluni ħalli
mbgħad waqt il-quddies niffoka fuq dak li jkun qed isir. Għalhekk huwa tajjeb li
kemm jista’ jkun ma nieqfux nagħmlu qadjiet waqt li nkun serjin il-quddies jew
inkella nieqfu nitkellmu man-nies ħalli b’hekk ma ntellfux minn din il-preparazzjoni.
Tajjeb li għall-quddiesa naslu ftit ħin qabel ma tibda’ ħalli b’hekk nissetlijaw u
ninġabru ftit. Importanti ma nħallux affarijiet esterjuri ifixkluna bħal ngħidu aħna
il-mobile u mportanti li nitfuħ jew inħalluh silent biex ma ntellfux lill-oħrajn ukoll.
Importanti li nipparteċipaw bis-sħiħ peremzz tal-kant, tweġibiet u l-ġesti. Tajjeb li
nosservaw is-skiet fil-mumenti differenti tal-quddies u nħallu il-Kelma ta’ Alla u
l-Ewkaristija ibidlulna ħajjitna u jagħmluna Kristu ieħor. Deħlin fil-ġranet sħan
tas-sajf. Tajjeb li niftakru li meta nkunu se mmorru għall-quddies sejrin fid-dar ta’
Alla. Għalhekk importanti li l-ilbies tagħna ikun addattat Alla mhux biss għax Alla
jistħoqqlu l-aħjar imma wkoll bħala rispett lejn l-oħrajn.
Ejjew il-quddiesa tal-Ħadd tkun mument fejn inħallu lil Kristu rxoxt jiġi jiltaqa’
magħna, nisimgħu kelmtu, insostnu ruħna mill-mejda tiegħu, u hekk insiru Knisja,
jiġifieri l-Ġisem mistiku ħaj tiegħu fid-dinja.

