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Leħen ilMaħruġ mill-Kunsill Pastorali Parrokkjali
IS-SAGRAMENT TAL-EWKARISTIJA
Id-dħul tagħna fil-ħajja nisranija jilħaq il-qofol tiegħu meta nibdew
nieħdu sehem sħiħ fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija.
Ġesù qal: “Jiena hu l-ħobż ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd
jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. Min jiekol ġismi u jixrob
demmi għandu l-ħajja ta’ dejjem . . . u jibqa’ fija u jiena fih”.
L-Ewkaristija għalhekk hija l-qalba u l-qofol tal-ħajja tal-Knisja
għax fiha Kristu jsieħeb ’il Knisja u l-membri kollha tagħha fis-sagrifiċċju ta’ tifħir u
ta’ radd il-ħajr li hu offra darba għal dejjem fuq is-salib lil Missieru.
L-elementi li nsibu fil-quddiesa huma: t-tħabbira tal-Kelma ta’ Alla; ir-radd il-ħajr lil
Alla l-Missier għall-ġid kollu li jagħtina, u l-aktar għad-don ta’ Ibnu stess;
il-konsagrazzjoni tal-ħobż u l-inbid u t-tqarbin bil-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu.
Hu Kristu nnifsu l-Qassis il-Kbir u ta’ dejjem tal-Patt il-Ġdid, li permezz
tal-ministeru tas-saċerdoti, joffri s-sagrifiċċju ewkaristiku. Hu wkoll l-istess Kristu
realment preżenti taħt l-ispeċi tal-ħobż u l-inbid, li hu l-offerta tas-sagrifiċċju.
Permezz tal-konsagrazzjoni sseħħ il-bidla tal-ħobż u l-inbid fil-Ġisem u d-Demm ta’
Kristu. Taħt l-ispeċi kkonsagrati tal-ħobż u l-inbid għalhekk jinsab Kristu nnifsu
kollu kemm hu ħaj u glorjuż.
L-Ewkaristija bħala sagrifiċċju hi wkoll offerta ta’ tpattija għad-dnubiet tal-ħajjin u
tal-mejtin, u offruta wkoll biex niksbu mingħand Alla kull ġid spiritwali u temporali.
Min irid jirċievi lil Kristu fit-tqarbin, irid ikun fil-grazzja ta’ Alla. Il-Knisja
tirrakomanda bil-qawwa kollha lill-insara biex jitqarbnu kull darba li jieħdu sehem
fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija.
Nieħu l-okkażjoni biex nawguraw lil dawk it-tfal tal-parroċċa tagħna li se jirċievu
għall-ewwel darba lil Ġesù Ewkaristija nhar is-Sibt 22 u l-Ħadd 23 ta’ Ġunju,
nhar il-festa tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu. Nħeġġeġ lil kulħadd biex tieħdu
sehem fil-purċissjoni tal-Qalb ta’ Ġesù li ser issir nhar il-Ħamis 27 ta’ Ġunju
wara l-quddiesa tas-6:30pm. Nieħdu sehem b’devozzjoni u nagħtu qima lil Ġesù
Ewkaristija huwa u għaddej mit-toroq tal-parroċċa tagħna.
Rev. P. Raymond Calleja O.Carm., Kappillan
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Ġunju 2019
Ġunju
Is-Sibt

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.
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Il-Ħadd

Is-Seba’ Ħadd tal-Għid.
Tlugħ il-Mulej fis-Sema u Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali.
Fil-quddiesa tad-9:30am jiġi amministrat is-sagrament talmagħmudija.
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It-Tlieta

Pellegrinaġġ għall-knisja ta’ Bubaqra iż-Żurrieq. Tluq fil-5:30pm
minn quddiem il-knisja.

L-Erbgħa

Is-seba’ u l-aħħar Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.
Fis-6:00pm ikollna r-rużarju u fis-6:30pm quddiesa bl-omelija fuq
il-Madonna. Wara l-quddiesa ssir ċelebrazzjoni Marjana u
ċelebrazzjoni Ewkaristika.
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Il-Ġimgħa

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.
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Il-Ħadd

12

L-Erbgħa

16

Il-Ħadd

19

L-Erbgħa

22

Is-Sibt

Jum l-Ewwel Tqarbina.
Il-quddiesa tal-ewwel tqarbina tibda fis-6:45pm.

23

Il-Ħadd

Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu u Jum l-Ewwel Tqarbina
Il-quddiesa tal-ewwel tqarbina tkun fid-9:15am.

24

It-Tnejn

24
26

Mit-Tnejn
sal-Erbgħa

1

5

Solennità ta’ Għid il-Ħamsin.
Coffee Morning. Tluq fit-8:30am minn quddiem il-knisja.
It-Tieni Erbgħa tax-xahar. Fl-4:30pm issir laqgħa għat-Terzjarji
Karmelitani fil-knisja parrokjali li tkun bil-quddiesa.
Solennità tat-Trinità Qaddisa.
Illum niċċelebraw ukoll Jum il-Missier. Il-quddies kollu jkun
għall-missirijiet ħajjin u mejtin.
Ġurnata Għawdex mal-kappillan. Tluq fis-6:30am minn quddiem
il-knisja.

Solennità tat-Twelid ta’ Ġwanni l-Battista.
Jiem ta’ tħejjija għall-festa tal-Qalb ta’ Ġesù.
Fis-6:00pm jibda’ r-rużarju quddiem Ġesù espost u fis-6:30pm
ikollna quddiesa bl-omelija. Wara l-quddiesa jkun hemm
l-adorazzjoni animata.

Il-Ħamis

Lejliet is-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù.
Fis-6:00pm jibda’ r-rużarju quddiem Ġesù espost u fis-6:30pm
ikollna quddiesa bis-sehem tat-tfal li jkunu għamlu l-ewwel
tqarbina. Wara l-quddiesa ssir purċissjoni bis-Sagrament li tgħaddi
minn Triq Hompesch, Triq San Tumas, Triq Mater Boni Consiglii,
Pjazza Redent Gauci, Triq it-Teknoloġija Moderna, Triq is-Sur,
Triq Hompesch u lura għall-knisja fejn issir il-konsagrzzjoni
lill-Qalb ta’ Ġesù u tingħata l-Barka Sagramentali.

28

Il-Ġimgħa

Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù.
Filgħodu jkollna l-adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8:30am.
Filgħaxija fis-6:00pm ikollna r-rużarju quddiem Ġesù espost u
fis-6:30pm quddiesa kantata. Wara l-quddiesa ikun hemm mument
ta’ adorazzjoni.
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Is-Sibt

Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl.
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Il-Ħadd

It-Tlettax il-Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena.
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TBERIK U ŻJAJJAR FIL-FAMILJI
Ġunju 2019
Il-Ħamis 6 ta’ Ġunju
It-Tnejn 10 ta’ Ġunju
It-Tlieta 11 ta’ Ġunju
Il-Ġimgħa 14 ta’ Ġunju
It-Tnejn 17 ta’ Ġunju
It-Tlieta 18 ta’ Ġunju
L-Erbgħa 19 ta’ Ġunju
Il-Ħamis 20 ta’ Ġunju
Il-Ġimgħa 21 ta’ Ġunju
It-Tnejn 24 ta’ Ġunju
It-Tlieta 25 ta’ Ġunju
L-Erbgħa 26 ta’ Ġunju

– Triq il-Karmnu (naħa numri bil-fard), Triq in-Niġem u
Triq il-Parroċċa.
– Triq il-Karmnu (naħa numri biż-żewġ).
– Pjazza Redent Gauci, Triq Emilio Camilleri,
Triq Giacomo Mateotti u Triq Pace u Grasso.
– Triq il-Pluviera u Triq il-Ħuttafa.
– Triq Louis Scicluna u Triq Titu Brandsma.
– Triq San Xmun.
– Triq tal-Klerku, Triq Sardinella u Triq il-Ġiżimina.
– Triq San Pietru.
– Triq il-Pellikani.
– Triq ir-Rihan.
– Triq il-Ġiżi u Triq San Mikiel.
– Triq l-Iskola.
It-Tberik jibda dejjem wara l-4:00pm.

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
Waqt it-tberik tal-familji, l-uffiċċju jiftaħ fil-ħinijiet ta’ filgħodu biss. Filgħaxija
b’appuntament wara 7:00pm. Filkaż ikkuntatjaw lill-kappillan fuq 99872677

MILL-ĦAJJA tal-Parroċċa
Daħlu fil-Knisja permezz tal-Magħmudija
Zack Azzopardi, Jolie Bigeni, Leah Bugeja, Cody Emanuel Buttigieg, Elisa
Caruana, Ellie Goodrum, Zack Anthony Micallef, Jolene Marie Schembri.

Għaddew għall-Ħajja Eterna
Joseph Belly (86), Rev. P. Timotju Azzopardi O. Carm (92), Rita Tabone (90),
Joseph Vella (66), Josephine Polidano (74), Carmel Coleiro (67).

JUM IL-MISSIER
Il-Ħadd 16 ta’ Ġunju 2019
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 16 ta’ Ġunju 2019 ikun kollu għall-missirijiet ħajjin u mejtin.

MARIA OMM IL-KNISJA
L-għada ta’ Għid il-Ħamsin il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta'
Marija bħala “Omm il-Knisja”. Kien il-Papa Franġisku li
f’Marzu tal-2018 ddeċieda li din il-festa għandha tidħol
fil-kalendarju tal-Knisja.
Digriet tal-Kongrezzjoni Vatikana għall-Orazzjoni Divina u
d-Dixxiplina tas-Sagramenti juri li l-qima lejn Marija bħala
Omm il-Knisja għandha għeruq antiki fit-tradizzjoni Kattolika,
li twassal sa żmien Santu Wistin u San Ljun il-Kbir. It-titlu
tal-Imqaddsa Marija Omm il-Knisja kellu l-bidu tiegħu meta
minnha twieled Ġesù Kristu, ir-Ras tal-Knisja, u hija saret
omm il-mifdijin kollha meta binha miet fuq is-salib.
Il-Beatu Papa Pawlu VI ikkonferma t-titlu solenni ta’ ‘Marija Omm u Xbieha
tal-Knisja’ fid-diskors li kien għamel lill-Isqfijiet fil-Konċilju Vatikan II fil-21 ta’
Novembru 1964 u qal li għandha “tingħata dan il-ġieħ billi tissejjaħ b’dan l-isem ħelu li
anki llum jintuża mill-poplu Nisrani kollu”.
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