Sena 51 Nru. 335 - Jannar 2018

Ma]ru[ mill-Kunsill Pastorali Parrokkjali

SENA OĦRA
Kulħadd min b’mod min b’ieħor, jieħu nifs ġdid mal-bidu
tas-sena. Kulħadd jipprova jagħmel programm ġdid u jfassal
linji ġodda għal-ħajtu. Din hi ħaġa tajba ħafna.
Dak li jiġrilna xi drabi jkun bħal wieħed jixrob ħafna li
ddeċieda li issa, mill-ewwel tas-sena ma jixrobx aktar xorb
alkoħoliku. Niżel il-pjazza biex isellem lil ħbiebu u jgħajtu lil
xuxin is-Sena t-Tajba, stednuh għal qatra tal-ewwel tas-sena, u
waħda ġġib lill-oħra spiċċa bħas-soltu. Meta ġie f’sensih qal issa la bdejna s-sena
hekk inkomplu hekk.
Kulħadd ikun jixtieq ikun aħjar milli hu. Kulħadd jixtieq jirbaħ il-miżerja tiegħu u
jfiq mid-difetti li jkollu.
Tajjeb li fil-bidu tas-sena nfasslu programm ta’ tiġdid iżda jrid ikun flessibli għalina.
Għalkemm għandna nimmiraw fil-għoli – Ġesù stess qalilna biex “inkunu perfetti
bħal Missieri li qiegħed fis-sema” – iżda dan ma jfissirx li nkunu perfetti daqsu.
Minkejja l-proponimenti li nagħmlu, aħna dgħajfin u faċilment naqgħu u niżbaljaw.
Dan ifisser, li filwaqt li nimmiraw fil-għoli, naċċettaw b’umiltà d-dgħufija tagħna u
ma naqtgħux qalbna.
Kemm jibqa’ lura f’ħajtu min jaqta’ qalbu. Kieku nħarsu lejna nfusna naraw fina tant
talenti u kwalitajiet tajbin u ħafna minnhom ma nużawhom qatt minħabba:
 il-biża
 jew għaliex inħobbu l-għażż
 jew minħabba l-kritika tal-oħrajn
 jew għaliex ma nafdawx lilna nfusna
Jekk nagħtu ħarsa ħafifa naraw fina tat tajjeb. Sib ftit ħin biex tkun taf lilek innifsek
aħjar u fassal programm għal din is-sena, imbagħad għamel ħiltek biex iżżommu.
Tkun aktar kuntent u tara Ġesù kemm jgħinek.
F’isem il-komunità nawgura lil kulħadd sena ġdida mimlija risq biex ngħixu dejjem
ferħanin.
Rev. P. Raymond Calleja O.Carm.
Kappillan

Jannar 2018
Jannar

1
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It-Tnejn

Solennità ta’ Marija Omm Alla u Jum il-Paċi.
Illum hija festa kmandata u hemm l-obbligu tal-quddies.
Il-ħin tal-quddies ikun dak bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.

L-ewwel Ġimgħa tax-xahar.
Fil-knisja parrokkjali jkun hemm l-adorazzjoni wara l-quddiesa
Il-Ġimgħa
tat-8:30am u wara l-quddiesa tas-6:30pm. Fiċ-ċentru pastorali ta’
Triq il-Liedna fl-10:00am ikun hemm il-quddiesa u adorazzjoni.
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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.
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Il-Ħadd

Solennità tal-Epifanija.
L-quddiesa tad-9:30am tkun bis-sagrament tal-magħmudija.
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It-Tnejn

Festa tal-Magħmudija tal-Mulej.
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L-Erbgħa

14

Il-Ħadd

18
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Coffee Morning, tluq minn quddiem il-knisja fid-8:45am.
Fl-4:30pm ikun hemm laqgħa bil-quddiesa għat-Terzjarji Karmelitani fil-Knisja.

It-Tieni Ħadd ta’ Matul is-Sena.

Mill-Ħamis
Ġimgħa ta’ talb għall-għaqda tal-knejjes insara.
sal-Ħamis

21

Il-Ħadd

24

L-Erbgħa

28

Il-Ħadd

It-Tielet Ħadd ta’ Matul is-Sena.
Coffee Morning, tluq minn quddiem il-knisja fid-8:45am.
Ir-Raba’ Ħadd ta’ Matul is-Sena.

MILL-}AJJA tal-Parro``a
Da]lu fil-Knisja permezz tal-Mag]mudija
Raquel Buffin D’Agostino, Rylee Pisani, Liah Brincat Cassar,
Natalia Arena Blandino.

Ingħaqdu fis-Sagrament taż-Żwieġ
Emanuel Spiteri ma’ Dr Marija Agius
Glen Mercieca ma’ Mirka Abela

G]addew g]all-}ajja Eterna
Saviour Agius (80), Victor Galea (81), Anthony Vella (84).

f’Jannar u Frar 2018 - It-tberik jibda’ fl-4.00pm.
JANNAR 2018
Il-Ħamis 4 ta’ Jannar:
Il-Ġimgħa 5 ta’ Jannar:

Triq Lorry Sant u Triq Sigismondo Navona.
Triq William Lassel u Triq Aldebaran.

Il-Ġimgħa 12 ta’ Jannar:
It-Tlieta 16 ta’ Jannar:
Il-Ġimgħa 19 ta Jannar:

Triq Wistin Levanzin, Wesgħa Ġużeppi Gauci u Triq Fredu Abela.
Vjal Kottoner (naħa numri biż-żewġ).
Vjal Kottoner (naħa numri bil-fard).

It-Tlieta 23 ta’ Jannar:

Triq Merħba (naħa numri biż-żewġ minn Triq San Xmun sa
Triq San Tumas).

Il-Ġimgħa 26 ta’ Jannar:

Triq Merħba (naħa numri bil-fard minn Triq San Xmun sa
Triq San Tumas).
Triq Merħba (naħa numri biż-żewġ inkomplu minn
Triq San Xmun).
Triq Merħba (naħa numri bil-fard inkomplu minn
Triq San Xmun).

It-Tlieta 30 ta’ Jannar:
Il-Ġimgħa 2 ta’ Frar:

FRAR 2018
Il-Ġimgħa 2 ta’ Frar
Il-Ġimgħa 9 ta’ Frar
It-Tlieta 13 ta’ Frar
Il-Ġimgħa 16 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.

It-Tlieta 20 ta’ Frar

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).

Ħinijiet tal-Uffiċċju Parrokkjali
It-Tnejn u l-Ħamis bejn it-8.30am u l-10.00am
It-Tnejn u l-Erbgħa bejn l-4.30pm u s-6.00pm
Is-Sibt bejn it-8.00am u d-9.00am
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

PATRI AVERTAN FENECH KARMELITAN
Nhar it-Tnejn 27 ta’ Novembru 2017, ġewwa
Ruma fil-Kongregazzjoni għall-Kawżi TalQaddisin infetħet id-dokumentazzjoni
miġbura fl-Inkjesta Djoċesana għall-Kawża
ta’ ħuna l-Qaddej ta’ Alla P. Avertan
u mibgħuta mill-Arċidjoċesi għand
il-Kongregazzjoni għall-Kawżi tal-Qaddisin.
L-Apertura dei Transunti, kif jissejjaħ
il-ftuħ tad-dokumentazjzoni huwa pass
importanti fil-mixja tal-Kawża. Il-fatt li
d-dokumentazzjoni infetħet daqshekk
malajr, huwa sinjal tajjeb li bi probabilita
kbira
f’għajnejn
il-Kongregazzjoni
x-xogħol fl-Inkjesta Djoċesana sar kif
għandu jsir.
Issa d-dokumentazzjoni qed tiġi mgħarbula
sabiex tingħata l-validita tal-Inkjesta
Djoċesana u b’hekk
tibda’ l-ħidma fuq
il-Positio, jiġifieri,
biex
middokumentazzjoni kollha jiġi ppruvat li l-Qaddej ta’ Alla
għex b’mod erojku kemm l-Erbgħa Virtijiet Kardinali
(Il-Prudenza, t-Temperanza, Il-Qawwa, il-Ġustizzja) u
kemm it-Tliet Virtujiet Teologali (Il-Fidi, t-Tama u
l-Imħabba).
Filwaqt li nifirħu b’ferħ spiritwali, inkomplu nitolbu biex
ma ndumux ma naraw lil dan il-Qaddej ta’ Alla gglorifikat
mill-Knisja u magħdud mal-Kanoni tal-Beati u l-Qaddisin.
Nitolbuk Mulej sabiex l-eżempju u t-tagħlim tal-Qaddej ta’ Alla P. Avertan
Fenech, Karmelitan, ikun għalina ta’ xprun biex nimxu fuq il-passi
tal-Evanġelju b’qalb sħiħa u safja, u waqt li bħalu ningħaqdu mal-Imgħallem
Kurċifiss fit-tiġrib u ttbatijiet tagħna ingawdu fuqna l-barka
tal-interċessjoni tiegħu għalina.

