Sena 52 Nru. 347 - Jannar 2019

Leħen ilMaħruġ mill-Kunsill Pastorali Parrokkjali
IL-FAMILJA NISRANIJA U L-FAMILJA TA’ NAZARET
Għadna kif iċċelebrajna Ħadd fuq il-Milied, il-festa tal-Familja
ta’ Nazaret jew aħjar il-familja ta’ Ġużeppi, Marija u Ġesù:
il-familja li hi mudell għall-familja nisranija.
Wieħed jistaqsi: “għaliex twaqqfet il-familja ta’ Nazaret?”
il-familja ta’ Nazaret twaqqfet sabiex iseħħ il-pjan ta’ Alla
sabiex f’din il-familja Ibnu nnifsu jieħu s-sura tagħna
l-bnedmin, jieħu l-ġisem tagħna, isir “jixbaħna f’kollox” kif
jgħid San Pawl “minbarra d-dnub”. Alla ried li din il-familja ta’
Nazaret titwaqqaf sabiex jibgħatilna s-Salvatur. Il-ġenituri ta’ Ġesù
ppruvaw jagħmlu r-rieda ta’ Alla.
Għall-familja nisranija Alla wkoll għandu pjan. L-ewwelnett mill-familja nisranija Alla
jrid li r-rabta tagħha miegħu tkun xbieha tar-rabta tiegħu mal-Knisja. Irid li l-għaqda u
l-imħabba fil-familja nisranija tkun simbolu tal-għaqda u l-imħabba fil-Knisja tiegħu,
għax il-Knisja tiegħu hija wkoll il-familja ta’ Alla. Kif fil-familja ta’ Alla li hi l-Knisja,
Kristu huwa r-ras, hekk ukoll Kristu jrid ikun dak li jżomm sħiħa lill-familja nisranija.
Alla lill-familja kbira tiegħu li hi l-Knisja fdalha missjoni f’idejha. U hekk ukoll għamel
mal-familja nisranija. Il-Knisja trid tkun sagrament ta’ salvazzjoni għall-membri tagħha,
u hekk ukoll il-familja trid tkun sinjal fejn din il-grazzja tal-magħmudija taħdem u
tkabbar fil-fidi lill-membri tagħha, sabiex il-membri kollha jgħixu din il-grazzja u jimxu
fit-triq tas-salvazzjoni.
Il-familja ta’ Nazaret kienet għas-servizz ta’ Alla. Hekk hi l-familja l-oħra l-kbira li nsejħulha
“Knisja” u hekk ukoll hija l-familja nisranija. Mill-familja nisranija Alla jrid ulied li jħaddnu
l-fidi, li jagħmlu dak li jrid hu u juru li jemmnu fih u li jħobbuh quddiem kulħadd.
Din naħseb hi waħda mill-akbar sfidi li għandha l-familja nisranija llum. Waqt li tgħix
fid-dinja u timxi maż-żmien ma tiddakkarx mill-valuri tad-dinja u ma tkunx tad-dinja.
Il-verità għall-familja nisranija hija Kristu, għaliex hu stess qalilna: “Jiena hu l-verita”.
Mela biex il-familja nisranija timxi fil-verità trid timxi wara Kristu, billi tħares it-tagħlim
tiegħu u tal-Knisja tiegħu.
Jalla l-familji tal-parroċċa tagħna jkunu sinjal tal-preżenza ta’ Alla fostna, u jalla l-għaqda
u l-imħabba tal-familji nsara tagħna jitfasslu fuq dik ta’ Nazaret.
Nieħu din l-okkażjoni sabiex nawgura s-Sena t-Tajba lil kulħadd.
Rev. P. Raymond Calleja O.Carm. Kappillan

Jannar 2019
Jannar
1

It-Tlieta

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

2

L-Erbgħa

Coffee Morning. Tluq minn quddiem il-knisja fid-8:45am.
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.
L-Ewwel Sibt tax-Xahar
Wara l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru parrokkjali jkun hemm
ir-rużarju meditat animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.
Solennità tal-Epifanija tal-Mulej.
Il-quddiesa tad-9:30am tkun bis-sagrament tal-magħmudija.
Laqgħa għat-Terzjarji Karmelitani fl-4:30pm fil-knisja parrokkjali
bil-quddiesa.
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Il-Ġimgħa
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Is-Sibt
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Il-Ħadd
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L-Erbgħa
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Il-Ħadd

16

L-Erbgħa

18
25

Mill-Ġimgħa

20

Il-Ħadd

It-Tieni Ħadd ta’ Matul is-Sena.
L-quddiesa tad-9:30am tkun animata mill-Kummissjoni Tfal
tal-Parroċċa.

27

Il-Ħadd

It-Tielet Ħadd ta’ Matul is-Sena.

30

L-Erbgħa

sal-Ġimgħa

Festa tal-Magħmudija tal-Mulej.
Coffee Morning. Tluq minn quddiem il-knisja fid-8:45am.
Ġimgħa ta’ Talb għall-għaqda tal-Knejjes insara.

Coffee Morning. Tluq minn quddiem il-knisja fid-8:45am.

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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Mob: 9949 2001, 7982 6277
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TBERIK U ŻJAJJAR FIL-FAMILJI
Jannar 2019
Il-Ħamis 3 ta’ Jannar
Il-Ġimgħa 4 ta’ Jannar
Il-Ġimgħa 11 ta’ Jannar
It-Tlieta 15 ta’ Jannar
Il-Ġimgħa 18 ta’ Jannar
It-Tlieta 22 ta’ Jannar
Il-Ġimgħa 25 ta’ Jannar
IT-Tlieta 29 ta’ Jannar

Frar 2019
Il-Ġimgħa 1 ta’ Frar
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
Il-Ġimgħa 1 ta’ Marzu

Triq Baldassare Lanci.
Triq Lorry Sant u Triq Sigismondo Navona.
Triq William Lassel u Triq Aldebaran.
Triq Wistin Levanzin, Wesgħa Ġużeppi Gauci u
Triq Fredu Abela.
Vjal Kottoner (naħa numri biż-żewġ).
Vjal Kottoner (naħa numri bil-fard).
Triq Merħba (naħa numri biż-żewġ minn Triq San
Xmun sa Triq San Tumas).
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).
Triq A.M. Valperga kollha.
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).
Triq San Tumas (naħa ta’ Ħal Tarxien naħa numri
biż-żewġ).

(It-tberik u ż-żjajjar fil-familji jibdew dejjem wara l-4:00pm)

MILL-ĦAJJA tal-Parroċċa
Daħlu fil-Knisja permezz tal-Magħmudija
Blake Caruana, Dias Debono Muscat, Aiden Jamie Sollars,
Greg Spiteri.

Għaddew għall-Ħajja Eterna
Mario Pace (67), John Baptist Portelli (83), Filomena Camilleri (94).

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-Kappillan u l-komunità tal-patrijiet Karmelitani
flimkien mal-Kunsill Pastorali Parrokkjali
jwasslu l-isbaħ xewqat għal-sena mimlija ħidma u ġid
għall-parruċċani kollha tal-Fgura.
“Sena ġdida – kapitlu ġdid, vers ġdid, jew sempliċiment l-istess storja antika?
Fl-aħħar mill-aħħar aħna l-awturi tagħha. L-għażla hija tagħna.”
Alex Morritt
“Iktibha f’qalbek, li kull ġurnata hija l-aqwa ġurnata tas-sena.”
Ralph Waldo Emerson
“Qatt m’inti xiħ wisq biex taspira għal xi ħaġa ġdida jew biex toħlom ħolma ġdida.”
C.S. Lewis
“Il-bidu huwa l-aktar ħaġa importanti tax-xogħol.”
Platun
“Jekk ma tħobbx xi ħaġa ibdilha. Imma jekk ma tistax tibdilha, ibdel l-atitudni tiegħek.”
Maya Angelou
“Tgħallem mill-bieraħ, għix għal-lum u ttama għal-għada”
Albert Einstein
“Mhix sena ġdida biss, imma ċans ġdid għal kulħadd biex jibda mill-ġdid”
Mohammed Sekouty
Fil-bidu ta’ kull sena ġdida nirċievu diversi rigali, imma l-aqwa rigal li nirċievu u qatt ma
jinbidel hija l-eżistenza tagħna stess. Hija wkoll l-aqwa rigal tagħna għall-oħrajn.”
Mehmet Murat Ildan
“Kull ġurnata ġdida hija paġna vojta fid-djarju tal-ħajja tiegħek. Is-sigriet tas-suċċess
huwa li tbiddel dak id-djarju fl-aqwa storja li int possibli tista’ tagħmel. Jalla id-djarju
tiegħek ikun mimli bl-awqa stejjer qatt miktuba fil-ħajja tiegħek.”

