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Matul iż-żmien tarRandan, il-Knisja ħejjietna b’ħafna messaġġi
mill-vanġelu li huma ta’ għajnuna kbira filħajja spiritwali tagħna u li jwassluna wkoll
għaż-żmien tal-Għid li ma fadallux ħafna. Missiltiet li smajna mill-Erbgħa tal-Irmied ‘l
quddiem se nieħu seba’ kelmiet li nħoss li
huma ewlenin għall-ħajja nisranija.
1. ‘Meta ssumu tqarrsux wiċċkom..’ Issawm irid jagħtina kontroll fuq ħajjitna,
kemm f’dak li hu uman kif ukoll fil-ħajja ta’
fidi. Irridu nkunu kapaċi ngħidu ‘Le’ għal dak
li nistgħu ngħaddu mingħajru ħalli jkollna lqawwa niċħdu dak li hu oġġettivament ħażin.
2. ‘Meta tagħmel karita’ tmurx iddoqq
it-trombi..’ L-għoti ta’ karita’ tiftħilna qalbna
għall-bżonnijiet tal-proxxmu anke jekk qatt
ma rajnieh. Fl-Atti tal-appostli hemm silta
kurjuża li tgħid li hemm aktar ferħ meta
tagħti milli meta tirċievi.
3. ‘Għal erbgħin jum Ġesù ġie mġarrab
mix-xitan.’ Ħajtu kollha
imġarrab mix-xitan. Imma
dejjem għamel il-pjan talMissier għax Hu u lMissier ħaġa waħda. Aħna
wkoll nibqgħu mġarrbin
tul ħajjitna kollha bit-tama
li nirreżistu lill-ħażin.
4. “Wieġbu Ġesù:
‘Hemm
miktub”.
LIskrittura kellha mportanza fundamentali għal
Ġesù. Għal kull tentazzjoni
kellu referenza mill-Bibbja
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biex jikkumbattiha. Aħna wkoll irridu nkunu
midħla tal-Iskrittura għax fil-prova, hi biss
tista’ teħlisna mit-tiġrib u mid-deni.
5. “L-Ispirtu ħadu fid-deżert...” Ġesù
fid-deżert kellu l-Ispirtu s-Santu jmexxih,
idawwlu u jgħinu. Aħna wkoll irridu niftakru li
fit-tentazzjonijiet ma nkunux weħedna imma
jkollna magħna kontinwament l-Ispirtu sSantu li rċevejna fil-Magħmudija u l-Griżma.
6. “U ġara li huwa u jitlob...” Ġesù
għadda minn Trasfigurazzjoni f’mument ta’
talb fuq it-Tabor. San Pawl jistedinna sabiex
nitolbu bla waqfien u nkunu l-ħin kollu filpreżenza t’ Alla. “Skużi”, “jekk jogħġbok” u
“grazzi” huma tlett talbiet tal-ħajja umana li,
jekk nużawhom aktar, jgħinuna niżviluppaw
aktar l-umilta’, ir-rispett u l-gratitudni li huma
indispensabbli fil-ħajja tagħna ta’ talb.
7. Il-Frott. Il-ħajja nisranija, spiritwali,
ta’ fidi torbotna li nagħmlu l-frott u ma
nibqgħux sterili. Għalhekk nitolbu lil Alla biex
l-isforz ġenwin tagħna
jgħinna jkollna l-ferħ u lpaċi, il-ħlewwa, il-ħniena
u t-tjieba.
Nixtieqilkom, flimkien ma’ ħuti s-saċerdoti
tal-parroċċa,
xewqat
sbieħ għaċ-ċelebrazzjoni
tat-Tridu qaddis tal-Għid
bit-tama li l-ferħ tiegħu
jasal
għand
il-familji
kollha tal-parroċċa.

Dun Mario

1
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Il-Ħamis, 7 t’April—Ċelebrazzjoni Penitenzjali (Qrar)
5:00 pm Tfal, 5:45 Adulti u fis-6:30 pm Quddiesa.
Il-Ġimgħa, 8 t’ April—Id-Duluri. Ħinijiet tal-Quddies:
6.15; 7.15; 8.15 u Nofsinhar. Filgħaxija: 6.30 p.m. Wara lquddiesa nagħmlu xi riflessjonijiet fuq Marija Addolorata.
Il-Purċissjoni bl-Istatwa se ssir f’Ħadd il-Palm fil-5:00
pm. (Ara aktar dettalji aktar l-isfel f’din il-paġna).
Is-Sibt 9 t’April—Ikla Lhudija fis-Sala Parrokkjali fis-7:30 pm. Il-Haggadah–Tifkira talĦelsien ta’ Iżrael.
Il-Ħadd 10 t’April—Ħadd il-Palm. Fid-9:00 tberik tal-Palm u ż-żebbuġ għand isSorijiet tal-Eġittu. Purċissjoni għall-Knisja Parrokkjali u Quddiesa Solenni.
Fil-5:00 pm Purċissjoni devota bl-Istatwa għażiża
tad-Duluri li tgħaddi minn: Manwel Magri, Joe Sciberras,
Alexander, Nuzzo, Duluri, Manwel Magri sal-Knisja. Wara l
-Purċissjoni, Quddiesa fis-6:30 pm.
It-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa, 11, 12 u 13 t’
April—6:30 pm Quddiesa bl-Għasar. L-Erbgħa mis-7:00 sas-7:30
pm jsir Talb quddiem il-Kurċifiss.
Il-Ħamis 14 t’April—Ħamis ix-Xirka. Fis-6:30 pm Quddiesa Solenni bilħasil tar-riġlejn, Repożizzjoni tas-Sagrament u Viżti flimkien. Fl-10:00
pm Adorazzjoni Ewkaristika.
Il-Ġimgħa 15 t’April—Il-Ġimgħa l-Kbira. Fit-8:00 am.
Laudi mal-Komunita’ Neokatekumenali. Fit-3:00 pm Azzjoni
Liturġika Att Penitenzjali, Qari tal-Passjoni tal-Mulej,
Adorazzjoni tas-Salib u Tqarbin.
Is-Sibt 16 t’April—Is-Sahra tal-Vġili tal-Għid il-Kbir. Fit-8:00 pm Tberik tannar u tal-Blandun, Tħabbira tal-Għid, Qari mill-Iskrittura mqaddsa, Quddiesa
Solenni tal-Għid il-Kbir. Nifirħu u nithennew għax Sidna Qam tassew millImwiet! Ħallelujah! Inkomplu naqsmu dan il-ferħ f’kull nhar ta’ Ħadd ta’
matul is-Sena!
Il-Ħadd 24 t’April (It-tieni Ħadd tal-Għid) Festa tal-Ħniena Divina. 5:30 pm
Adorazzjoni tal-Ħniena Divina, 6:00 pm Via Lucis u fis-6:30 Quddiesa.
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TBERIK FIX-XAHAR T’APRIL
It-Tlieta 5 t’ April

Filgħaxija

Triq Oscar Zammit

L-Erbgħa 6 t’April

Filgħaxija

Triq Roger Debattista

It-Tnejn 18 t’April

Filgħaxija

Pjazza Kappillan Muscat

It-Tnejn 18 t’April

Filgħaxija

Triq il-Fatati

It-Tlieta 19 t’April

Filgħaxija

Triq Vincenzo Bugeja

L-Erbgħa 20 t’April

Filgħaxija

Triq Wenzu Mallia

L-Erbgħa 20 t’April

Filgħaxija

Triq Kappillan Valletta

Il-Ħamis 21 t’April

Filgħodu

Triq il-Kunċizzjoni

Il-Ħamis 21 t’April

Filgħodu

Triq Pawlu Burlo’

Il-Ġimgħa 22 t’April

Filgħaxija

Triq Qrejten

It-Tnejn 25 t’April

Filgħaxija

Triq Alexander

It-Tlieta 26 t’April

Filgħaxija

Triq Kappillan Mifsud

L-Erbgħa 27 t’April

Filgħaxija

Triq Schembri

L-Erbgħa 27 t’April

Filgħaxija

Triq M. Azzopardi

L-Erbgħa 27 t’April

Filgħaxija

Triq Manwel Magri

Il-Ħamis 28 t’April

Filgħodu

Triq Emanuele Vitale

Il-Ħamis 28 t’April

Filgħodu

Triq Dun Edgar Vella

Il-Ġimgħa 29 t’April

Filgħaxija

Triq Mons. Depiro

Inti mitlub tfittex it-Triq fejn toqgħod, (xi toroq huma maqsumin
f’darbtejn, b’dati differenti minħabba n-numru tal-familji), xi dettalji oħra
(bħal numri tad-djar li jistgħu jkunu jew bil-fard jew biż-żewġ, jew naħa
partikulari tat-triq). Immarka d-data tat-tberik. It-Tberik filgħodu huwa
mmarkat b’kulur safrani u jibda fid-9:00 am., filgħaxija fl-4:30 pm. Kull
kontribuzzjoni tmur għall-bżonnijiet tal-Knisja.
3

Is-Sibt, 2

Miġja tal-Papa Franġisku fil-Gżejjer Maltin.

Il-Ħadd, 3:

Quddiesa Solenni mill-Papa fuq il-Fosos tal-Furjana fl-10:15 am.
Quddies fil-Parroċċa 6:30 u 8:00 am u 6:30 pm.

Il-Ħamis, 7:

Ċelebrazzjoni Penitenzjali (Qrar) 5:00 Tfal u 5:45 Kbar, 6:30 pm Quddiesa

Il-Ġimgħa, 8:

Id-Duluri – Quddies ikun 6:15, 7:15, 8:15 am u 6:30 pm. Il-Purċissjoni ssir ilĦadd ta’ wara fil-5:00 pm f’Ħadd il-Palm

Il-Ħadd, 10:

Ħadd il-Palm. Ara programm sħiħ tal-Ġimgħa Mqaddsa paġna 2. Fil-5:00 pm
Purċissjoni bl-Istatwa għażiża tad-Duluri

Il-Ħadd, 17:

L-Għid il-Kbir—Il-Qawmien ta’ Sidna mill-Imwiet. Hallelujah !!

Il-Ħadd, 24:

It-Tieni Ħadd tal-Għid; Il-Festa tal-Ħniena Divina. 5:30 Adorazzjoni u Quddiesa.

Żwieġ Nisrani:
Galea Mark ma’ Spiteri Rebecca
Il-Membri tal-parroċċa li jaħsbu
f’membri oħra fl-istess komunita’.
Jekk tixtieq tieħu sehem f’din linizjattiva aħseb biex tagħmel figolla addizzjonali u wassalha fl-Uffiċċju
Parrokkjali sa Sibt il-Għid. Il-ġest tiegħek inissel ferħ
ġenwin tassew.

Magħmudija fil-Familja Nisranija:

Għall-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa
Nitolbu għall-ħaddiema li jieħdu
ħsieb il-morda u l-anzjani fil-pajjiżi l
-aktar fqar biex isibu l-għajnuna
meħtieġa mill-gvernijiet u lkomunitajiet lokali.

Grima Josephine (91), Laus Anna (88),
Casapinta Ersilia (84), Micallef Patri
Ġwann OFM (90), Micallef Maria (84),
Cutajar Joseph Patrick Xaviour (90),
Samwel Cauchi (78).
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Zaikon James,
Galileo Grey Austria

Daħlu fir-Raqda tas-Sliem:

Produzzjoni u Setting: Joe Micallef
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