L-54 Sena

MARZU 2022

Għeżież,
għall-grazzja t’Alla
nhar l-Erbgħa 2 ta’ Marzu, se nibdew
flimkien mal-Knisja Kattolika, iż-żmien
tar-Randan Imqaddes. F’dan ir-randan
se jkollna okkażjoni unika li nilqgħu
fostna
l-Qdusija
Tieghu
l-Papa
Franġisku. Din tkun ir-raba’ żjara li Papa
jkun għamel f’pajjiżna.
Dan iż-żmien tal-pandemija li
għadna qed ngħixu fih jqiegħed quddiemna realtajiet xejn pjaċevoli bħalma
huma r-restrizzjonijiet fil-ħajja personali, familjari, soċjali, ċivili u rikrejattivi li
ilhom issa kważi sentejn.
Barra
minn
hekk
ilpandemija wrietna wkoll
b’mod iżjed ċar, kemm niddependu minn xulxin, kixfet
il-faqar kemm dak materjali
u kemm spiritwali.
Żmien ir-Randan irid
jgħinna niskopru dejjem
aktar li aħna maħluqa għal
Alla u li qalbna ma tista’ ssib
qatt il-ferħ jekk mhux fiH.
Għalhekk dan iż-żmien irridu nħalluh ikebbsilna lentużjażmu u x-xewqa li
jkun Alla li jimla ħajjitna.

Nru. 584

Minn hawn, imbagħad, infittxu l-mezzi
biex naslu bħalma huma l-Kelma t’Alla,
it-tagħlim, il-laqgħat, eżerċizzi, sagramenti u ċelebrazzjonijiet oħra bħallpurċissjoni tad-duluri. Naf, iżda, li filħajja li qed ngħixu għal ħafna nies hu
kważi mpossibbli minħabba l-impenji li
ħafna familji qed jitgħabbew bihom. Li
nixtieq nipproponi hu li f’dan iż-żmien
tar-Randan nagħmlu ħilietna sabiex
insibu ħin u ngħarfu l-valur tal-quddiesa
ta’ Jum il-Mulej, tal-Ħadd, għax filquddiesa, meta nagħmlu esperjenza
vera tagħha, għandna nsibu l-egħjun
kollha tal-ħajja nisranija li bihom inkunu
nistgħu nkomplu nibnu u
nsaħħu l-ħajja spiritwali
mhux biss tagħna personali
imma
wkoll
tal-familji
tagħna
u
tal-parroċċa
tagħna.
Ejjew
nilqgħu
listedina ta’ Ġesù, fl-Erbgħa
tal-Irmied, li kienet l-ewwel
sentenza li qal fl-Evanġelu
ta’ San Mark: Indmu u
emmnu fil-Bxara t-tajba.
Il-Mulej iberikkom.
Dun Mario
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Żmien li tiġġedded, li tieqaf ftit u taħseb
fejn sejra ħajtek. Għadek biċ-ċans li tindem, timbidel għall-aħjar, taqta l-ktajjen tal-ħażen u tissaffa. Għalhekk dan iż-żmien u bħal Sidna ngħaddu
mit-triq tas-Salib lejn is-Sebħ tal-Qawmien.
Dan tagħmlu bi qrara tajba, bit-talb, b’sagrifiċċji u bl-opri tal-ħniena. Għalkemm naħsbu li ttmiem hu ’l bogħod jista’ jkun viċin bla nafu. Ftakar
li trab kont u trab issir. Il-Knisja tfkkarna fi kliem
Sidna: Indem u emmen fil-Bxara t-Tajba. Fit-2 ta’
Marzu, il-bidu tar-Randan isir ir-Rit tat-tqegħid talirmied f’kull quddiesa. Filgħaxija fil-Knisja fis-6:00
pm jkollna l-Via Sagra, nimxu t-Triq tas-Salib ma’
Kristu. Wara Quddiesa solenni bir-rit tat-Tqegħid
tal-irmied.
Kull nhar ta’ Sibt fis-5:45 pm Via
Sagra. Fis-6:10 pm infaħħru lil Alla biċĊelebrazzjoni tal-Ewwel Għasar. Ħu sehem, ipparteċipa, kanta s-Salmi u l-Kantiċi u itlob flimkien mal-Knisja Universali. Fis-6:30 bħas-soltu ssir
il-Quddiesa.

Fil-ħafna xbiehat ta’ San Ġużepp, imxerrda malgżejjer tagħna spiss naraw il-kliem “Ite Ad Joseph”.
Dan il-kliem insibuh fil-Ktieb tal-Ġenesi: [Ġen:41:55]
“Morru għand Ġużeppi, u agħmlu li jgħidilkom.” Kliem
mirqum tassew. Poplu bil-ġuħ imur għand Ġużeppi u
jsalvaw. Bil-ġuħ għas-sewwa, l-ġustizzja u l-ħniena.
Immorru għandu u għand Marija. Jgħidilna
mmorru għand Ġesù, il-Ħobż ħaj, jgħidilna kif għandu
jkun Missier li jieħu ħsieb u jipprovdi għall-familja, juri
l-umilta’, juri kif tagħmel ir-rieda t’Alla bla kompromessi, juri t-triq tal-ġenna. Juri kif tgħix m’Alla! Juri kif
ikun raġel ġust, bla qerq! Juri s-safa’. Juri l-bżulija u
jgħallimna l-Kelma. Immorru għand Ġużeppi...
Fil-quddiesa tas-Sibt filgħaxija mistednin dawk li
huma msemmijin għal dan il-Qaddis.
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Il-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku laqa' l-istedina talPresident tar-Repubblika ta' Malta, tal-awtoritajiet ċivili u talKnisja Kattolika ta' pajjiżna u ser jagħmel Vjaġġ Appostoliku
f'Malta u Għawdex fit-2 u 3 t’ April 2022. Huwa ser iżur il-Belt
Valletta, ir-Rabat, il-Furjana u Ħal Far.
F’dan ir-Randan spiss ser issegwi fil-Knisja
l-Via Sagra—it-Triq tas-Salib. Iġġedded il-ġrajjiet
tal-kundanna, tal-passjoni u l-mewt ta’ Kristu.
Ngħaddu mit-triq tat-Tbatija ma’ Sidna. Forsi
nibkuh narawh għaddej fit-tbatija, Alla flaġellat,
imżeblah, imsammar ma’ Salib u jmut, bil-kustat
minfud. Ara Alla l-imbierek kemm tbaxxa għalik,
ġie jbati biex jifdik, iħallas għalik b’demmu!
Hekk jgħid San Pawl lill-Efesin: [Efes:1:7] “Fih
aħna għandna l-fidwa bid-demm tiegħu, il-maħfra
tad-dnubiet, skond l-għana tal-grazzja tiegħu.”
Hu ġie jimxi fit-tbatija magħna, imma għolli ħarstek lejn l-artal. Hemm tara x-xbieha talImgħallem, tinduna li l-mewt mhux it-tmiem. Qalilna li se jqum mill-mewt, jiftaħ is-smewwiet
mill-ġdid, jagħmilna aħwa u wlied werrieta tas-Saltna bla tmiem.
Jirbaħ il-mewt Sidna għax Hu Alla u wara li tħares lejn il-Via Lucis bil-kuluri vivaċi u tiftakar
fil-Qawmien, ħares l-isfel u hemm għandek tarah Ħaj illum u dejjem fit-Tabernaklu tagħna!
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L-Erbgħa, 2

L-Erbgħa tal-Irmied, Bidu tar-Randan Jum ta’ Sawm u Astinenza

Il-Ġimgħa, 4:

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fis-7:00 pm Riflessjonijiet quddiem Il-Kurċifiss

Il-Ħadd, 6:

L-Ewwel Ħadd tax-xahar—Ġabra speċjali b’risq il-Knisja

It-Tnejn, 7:

Bidu tal-Eżerċizzi tal-Miżżewġin fil-Parroċċa 7:00 pm

It-Tnejn, 14

Bidu tal-Eżerċizzi għal Kulħadd fil-Parroċċa 9:00 am

Il-Ġimgħa, 18:

L-Ewwel Laqgħa Lectio Divina għal Kulħadd fil-Parroċċa 7:00 pm

Is-Sibt, 19:

Solennita’ ta’ San Ġużepp. 6:30 pm mistiedna min hu msemmi għalih.

It-Tnejn, 21:

Bidu tal-Eżerċizzi għal Kulħadd fil-Knisja San Franġisk fis-6:30 pm

Isma’ Kelma tajba, irrifletti fuq il-Kelma
t’Alla ħajja fl-Iskrittura Mqaddsa.
Se jsiru Laqgħat nhar ta’ Ġimgħa biss fit-18,
fil-25 ta’ Marzu u fl-1 t’April fis-7:00 pm.
Okkażjoni oħra mill-Parroċċa sabiex ssaħħaħ il-fidi
tiegħek bit-tagħlim. Il-fidi tiġi mis-smiegħ!

Minħabba ċirkustanzi li kellniex kontrol fuqhom dan ilfuljett ma ġiex ppubblikat minn Lulju 2021. Jeħtieġ
għalhekk illum naġġornaw sabiex nitolbu għal dawn ilMembri tal-Parroċċa.

Magħmudija fil-Familja Nisranija:
Hatton Brylle, Fenech Aleksic Luke,
Del Rosario Pia, Bonanno Matteo,
Tufariello Chloe, Cale Marcus
Bautista, Caruana Aevy, Gauci
Mifsud Leah, James Shasalaya,
Spiteri Jaylen, Zammit Ally

Daħlu fir-Raqda tas-Sliem:

Għal tweġiba Nisranija
quddiem l-isfidi bioetiċi

Nitolbu għall-Insara, biex
quddiem l-isfidi bioetiċi
ġodda, jibqgħu jiddefendu ddinjità ta’ kull ħajja umana bit-talb u
bl-azzjoni tagħhom.
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Grech Rosie (98), Mifsud Albert
(82), Zammit Sr. Maria Rosaria (81),
Grima Ġuda Taddeo (65),
Cacciattolo Joseph (85), Borg
Giorgina (82), Zammit Rita (90),
Garrard Maria Teresa (88), Ciantar
Maria Dolores (74), Azzopardi Mary
Rose (68), Pace Francis (89),
Stafrace George (54), Farrugia
Alphonse (82), Brincat Violet (60), Zammit Maria
Assunta (85), Robinson Peter Richard (71), Francica
Joseph (72), Caruana Concetta (88), Xuereb Antonia
(87), Farrugia Edward (60), Mamo Enrico (88), Bugeja
Irene (54), Diane Camilleri (54), Chircop Maria Anna
(85), Attard Victor (80), Attard Emanuel (76), Doublet
Emanuel (88), Grech Evelyn Mary (86), Zerafa Lorenza
(67), Zammit Adriana (94), Grech Nazzareno (88),
Portelli Carmela (89), Pace Emanuel (71), Sciortino
Francis (78), Galea John (78), Pisani Doris (83).

Produzzjoni u Setting: Joe Micallef
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