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Leħen ilMaħruġ mill-Kunsill Pastorali Parrokkjali
INSELLIMLEK OMM
Fit-tieni Ħadd ta’ dan ix-xahar niċċelebraw Jum l-Omm.
Dakinhar aħna niftakru aktar mis-soltu fl-għażiża ommna.
Nuruha li aħna grati lejha u ngħidulha grazzi għal dak kollu
li hija għamlet magħna, billi b’mod speċjali niftakru fiha
fit-talb tagħna. Għalhekk irrid niddedika din il-kitba
lill-ommijiet kollha, ħajjin u mejtin u nsellmilhom. Mhux biss
għax ġabu lil uliedhom fid-dinja iżda wkoll għall-imħabba u
għożża biex rabbew u edukaw lill-istess uliedhom.
L-omm hija dik il-persuna simpatika li wara li nisslet f’ġufha ħlejqa, frott l-imħabba
ma’ żewġha, b’kura kbira ġarritha fi ħdanha u meta wasal iż-żmien welditha
għad-dinja. Wara t-twelid hija tibqa’ tieħu ħsieb il-wild tagħha, b’ħafna sagrifiċċji u
ċaħdiet personali, li l-omm biss, għax hi omm taf tagħmel. Issa li kbirna fiż-żmien, u
ħafna huma stess għandhom familja, nafu tajjeb is-sagrifiċċji tal-omm ma’ dawk
tal-missier u nifhmuhom iżjed minn qabel u naprezzawhom. Żgur li lkoll għadna
niftakru waqtiet fil-ħajja ta’ tfulitna meta fil-mard jew nuqqas ta’ saħħa konna nsibu
l-wens u l-kura ta’ ommna.
Iżda fuq kollox għandna nkunu grati lejn ommna għax kienet hi li tatna pedament sod
ta’ ħajja nisranija. Sa minn meta konna zgħar fuq ħoġorha hi għallmitna kif għandna
nagħrfu u nħobbu lil Alla.
Nitolbu lil Alla biex jibqa’ jkollna aktar ommijiet li jgħożżu l-valuri nsara kattoliċi u
jgħixu l-għaqda taż-żwieġ tagħhom nisrani.
Xewqat tajbin lill-ommijiet kollha.
Rev. P. Raymond Calleja O.Carm.
Kappillan

Peress li l-mama tiegħi Josephine Calleja mietet fl-4 ta’ April li għadda, nieħu
l-okkażjoni biex nirringrazzja lil dawk kollha li wrew solidarjeta miegħi u ma’ ħuti
fil-mument ta’ dieqa u telfa li ġarrabna. Grazzi lil dawk kollha li ħadu sehem
fil-quddiesa tal-funeral u li bagħtu kartolini u ħsibijiet u lil dawk kollha li għenuni
permezz tat-talb u l-kliem ta’ faraġ u sabar. Grazzi ta’ kollox.
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Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem.
Il-ħin tal-quddies ikun dak bħal ta’ nhar ta’ xogħol.
Ħarġa ta’ ġurnata bil-quddiesa. Tluq fid-8.30am minn ħdejn il-knisja.
It-Tieni Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.
Matul l-Erbgħat tal-Madonna tal-Karmnu fis-6:30pm ikollna
quddiesa bil-priedtka fuq il-Madonna u wara l-quddiesa jkollna
ċelebrazzjoni Marjana u tingħata l-barka Sagramentali.
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.
Wara l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru parrokjali jkun hemm
ir-rużarju animat immexxi mill-moviment Madonna ta’ Fatima.
It-Tielet Ħadd tal-Għid.
Fil-quddiesa tad-9:30am jiġi amministrat is-sagrament
tal-magħmudija.
Festa tal-Madonna ta’ Pompei.
Fil-11:30am quddiesa u f’12:00pm tingħad is-supplika tal-Madonna.
Illum jaħbat ukoll it-Tielet Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.
Festa ta’ San Ġorġ Preca.
6.30pm – Quddiesa animata mill-membri tal-Museum flimkien
mat-tfal li jattendu l-lezzjonijiet tal-katekiżmu fl-oqsma tal-Museum.
Jiem Ewkaristiċi fil-Museum tas-Subien.
Is-Sibt mill-4:00pm sat-8:00pm.
Il-Ħadd mit-8:30am sa’ 12:00pm.
Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid u Jum l-Omm.
Il-quddies kollu jkun għall-ommijiet ħajjin u mejtin.
Ir-Raba’ Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu
Coffee morning, tluq fid-8:30am minn quddiem il-knisja.
Il-Ħames Ħadd tal-Għid.
Il-Ħames Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.
Ġurnata Għawdex mal-Kappillan. Tluq fis-6:30am minn ħdejn il-knisja.
Is-Sitt Ħadd tal-Għid.
Ġimgħa ta’ Tagħlim organizzata mill-membri tal-M.U.S.E.U.M
fil-pjazza ta’ wara l-knisja.
Is-Sitt Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.
Coffee morning, tluq fid-8:30am minn quddiem il-knisja.

TBERIK U ŻJAJJAR FIL-FAMILJI
Mejju 2018
Il-Ħamis 2 ta’ Mejju
Il-Ġimgħa 3 ta’ Mejju
It-Tlieta 7 ta’ Mejju
Il-Ġimgħa 10 ta’ Mejju
It-Tlieta 14 ta’ Mejju
Il-Ħamis 16 ta’ Mejju
Il-Ġimgħa 17 ta’ Mejju
It-Tnejn 20 ta’ Mejju

– Triq Hompesch (naħa numri bil-fard).
– Triq Hompesch (naħa numri biż-żewġ).
– Triq Ward ix-Xemx.
– Triq Gorg Stevens.
– Triq San Ġwann.
– Triq Kent (il-kbira) u Triq is-26 ta’ Marzu.
– Triq San Elija u Triq il-Grawwa.
– Triq Mater Boni Consiglii (iż-żgħira sa wara l-B4
Textiles).
It-Tlieta 21 ta’ Mejju
– Triq Mater Boni Consiglii (it-twila).
L-Erbgħa 22 ta’ Mejju – Triq is-Summiena u Triq l-Għasfur tal-Bejt.
Il-Ħamis 23 ta’ Mejju
– Triq il-Pitirross u Triq il-Ġojjin.
Il-Ġimgħa 24 ta’ Mejju – Triq il-Ġeranju u Triq il-Qronfol.
It-Tnejn 27 ta’ Mejju
– Triq Sant’Antnin (naħa numri biż-żewġ).
It-Tlieta 28 ta’ Mejju
– Triq Sant’Antnin (naħa numri bil-fard).
L-Erbgħa 29 ta’ Mejju – Wesgħa Reggie Miller, Triq Anġlu u Marianna Camilleri u
Triq Blondell.
Il-Ħamis 30 ta’ Mejju
– Triq il-Bieb u Triq il-Foss.
Il-Ġimgħa 31 ta’ Mejju – Triq San Ġorġ Preca, Triq Martin Luther King u
Triq is-Sejba Punika.
Ġunju 2019
Il-Ħamis 6 ta’ Ġunju

– Triq il-Karmnu (naħa numri bil-fard), Triq in-Niġem u
Triq il-Parroċċa.
Il-Ġimgħa 7 ta’ Ġunju – Triq il-Karmnu (naħa numri biż-żewġ).
It-Tlieta 11 ta’ Ġunju
– Pjazza Redent Gauci, Triq Emilio Camilleri,
Triq Giacomo Mateotti u Triq Pace u Grasso.
Il-Ġimgħa 14 ta’ Ġunju – Triq il-Pluviera u Triq il-Ħuttafa.
It-Tnejn 17 ta’ Ġunju
– Triq Louis Scicluna u Triq Titu Brandsma.
It-Tlieta 18 ta’ Ġunju
– Triq San Xmun.
L-Erbgħa 19 ta’ Ġunju – Triq tal-Klerku, Triq Sardinella u Triq il-Ġiżimina.
Il-Ħamis 20 ta’ Ġunju – Triq San Pietru.
Il-Ġimgħa 21 ta’ Ġunju – Triq il-Pellikani.
It-Tnejn 24 ta’ Ġunju
– Triq ir-Rihan.
It-Tlieta 25 ta’ Ġunju
– Triq il-Ġiżi u Triq San Mikiel.
L-Erbgħa 26 ta’ Ġumju – Triq l-Iskola.
It-Tberik jibda dejjem wara l-4:00pm.

BAZAAR
b’risq is-siġġijiet li qed isiru għall-knisja.
Mis-Sibt 11 ta’ Mejju 2019 sal-Ħadd 26 ta’ Mejju 2019
Fis-Sala San Ġorġ Preca (il-knisja l-qadima) fi Triq il-Karmelitani.
mit-8:30am sal-12:00pm u mill-4:30pm sas-7:30pm.

IL-LEĠJUN TA’ MARIJA
Il-Legion of Mary hija għaqda ta’ lajċi miżżewġin, ġuvintur, xebbiet u romol li kull
ġimgħa jiltaqgħu fis-sala parrokjali taħt il-knisja. Il-Legion of Mary bdiet fis-7 ta’
Settembru 1921 ġewwa Dublin l-Irlanda u llum tinsab imxerrda mad-dinja kolla. F’Malta
il-Legion of Mary tinsab imxerrda f’diversi ibliet u rħula.
Fil-Fgura għandna tliet praesidia: waħda tal-irġiel li jiltaqgħu kull nhar ta’ Erbgħa bejn
il-4:45pm u 5:45pm u tnejn tan-nisa fejn grupp minnhom jiltaqa’ kull nhar ta’ Erbgħa bejn
id-9:15am u l-10:15am u grupp ieħor jiltaqa’ kull nhar ta’ Ħamis bejn il-5:30pm u 6:30pm.
Il-bieb huwa miftuħ għal kulħadd. Il-Legion of Mary sezzjoni tal-irġiel ġol Fgura bdiet
fl-1986 u din is-sena qed niċċelbraw għeluq l-2000 laqgħa li saret. Ix-xogħol imwettaq
mil-Legion of Mary huwa li mmorru fid-djar tal-parroċċa tagħna bl-istatwa tal-Madonna.
Immorru wkoll l-iskola u nitkellmu mat-tfal kif ukoll inżuru l-morda u l-anzjani fid-djar u
fl-isptarijiet. Fix-xahar ta’ Mejju u fix-xahar ta’ Ottubru norganizzaw rużarju fil-beraħ.
Għalkemm forsi l-fatt li mmorru bi statwa tal-Madonna fid-djar tidher xi ħaġa antikwata,
mill-esperjenzi li għaddejna minnhom bħala membri tal-Legion of Mary naraw li din
il-ħaġa tħalli ħafna ġid fil-familji tagħna. Fost il-ħafna esperjenzi li ltqajna magħhom, tliet
snin ilu morna ġo dar bil-Madonna u sibna omm qed tibki għax it-tifla tagħha kienet ilha
ħames snin miżżewġa u t-tobba qalulha li ma setax ikollha tfal. L-omm ċemplet lit-tifla
biex inkellmuha u għamilna appuntament magħha. U tmint ijiem wara ltqajna magħha u
tajnieha statwa tal-Madonna biex iżżomha għal xahar. Staqsejnieha jekk titlobx u qaltilna li
ma tafx titlob. Għalhekk tajnieha karta tar-rużarju biex tibda titlob it-talba tar-rużarju.
Saqsejnieha wkoll jekk tmurx quddies fejn it-tweġiba tagħha kienet li tmur f’xi okkażjonijiet.
Ħeġġiġnieha biex tgħid it-talba tar-rużarju kuljum u tisma’ l-quddiesa u titqarben kuljum, u
hi wegħdietna li hekk se tagħmel. Ix-xahar għadda u ġabitilna l-Madonna lura u qaltilna li
għamlet kif konna għednilha aħna. Ġara li sitt xhur wara, iltqajt ma’ ommha u tatni l-aħbar li
t-tifla tagħha qed tistenna tarbija. Irringrazzjatni u qaltli li bil-ħila tagħna seħħ dan imma
tweġiba tiegħi kienet li bil-qawwa tat-talb u bl-interċessjoni ta’ Marija li seħħ dan.
Min ikun irid jagħmel appuntament biex ikellimna huwa mitlub ikellem lil xi ħadd
mill-membri tal-Legion of Mary jew inkella lill-kappillan u nagħmlu appuntament miegħu.
Rosario Degiovanni
Membru tal-Legion of Mary

MILL-ĦAJJA tal-Parroċċa
Daħlu fil-Knisja permezz tal-Magħmudija
Kim Lourvin Bacoy, Dejan Attard, Jake Gatt, Kai Saviour Xerri.
Għaddew għall-Ħajja Eterna
Luca Fenech (Tarbija), George Mangion (78),
Vincenza Bonavia (65), Tessie George (90), Joseph Manicaro (74).
Ing]aqdu fisSagrament taż-Żwieġ
Brandon Lee Camilleri ma’ Vanessa Vassallo.

