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F’dan ix-Xahar
dedikat lil Marija
Verġni, jiġi wkoll
Jum l-Omm. B’hekk
nieqfu naħsbu fuq lomm tagħna li
b’tant
sagrifiċċju
tagħtna l-ħajja, rabbietna u anke jekk
nikbru nibqgħu dejjem
rikonoxxenti
lejha. U hekk għandu jkun għax ħadd
ma jista’ jgħodd issagrifiċċji li Omm
tagħmel
għal
uliedha.
Għandna l-okkażjoni li noffrulha xi
rigal ċkejken li juri r-rispett u l-imħabba
tagħna. Mhux il-valur jgħodd imma limħabba. Forsi mhux prezzjuża ttpinġija ta’ qalb ħamra, b’xi kliem ta’
mħabba li xi tfajjel ċkejken iwassal lil
Ommu jew jekk xi ftit akbar xi fjura jew
bukkett ċkejken. Liema Omm ma tapprezzax ġest ħelu bħal dan!
Dan ix-xahar huwa ddedikat lil
Verġni Marija. L-Omm tal-umanita’ li
welldet lis-Salvatur, li feda l-bnedmin
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b’demmu. Marija Ommna li welldet ‘l Knisja ta’
Binha taħt is-salib fuq ilKalvarju. Aħna Parroċċa
Marjana u għalhekk
għandna naħsbu spiss
matul dan ix-xahar
f’Ommna Marija u nitolbu t-talba li hi tant għal
Qalbha—ir-Rużarju.
U f’dan iż-żmien li
fih għaddejjin minn tant
taqlib soċjali, fi ġlieda
kontra pandemija u issa
wkoll gwerra ħarxa li
jċappsu l-ward biddemm innoċenti —
neħtieġu l-interċessjoni ta’ Marija, sSultana tal-Paċi. Kienet ġiet u avżatna
li jeħtieġ indiema u qawmien spiritwali,
inkella se naraw tant tbatija. Qaltilna
x’nagħmlu wkoll, Rużarju, Penitenza,
Indiema u nġeddu d-devozzjoni talEwwel ħames Sibtijiet.
Nitolbu l-interċessjoni tagħha
għax kif qaltilna hi stess, il-Qalb bla
Tebgħa tagħha fl-aħħar tirbaħ! Mela
tgergirx għal dak li qed jiġri, ibda
għamel li qaltlek!

1
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Għalkemm din is-sena il-Festa tal-Madonna ta’
Pompei, it-8 ta’ Mejju se tiġi l-Ħadd
se tiġi trasferita għat-Tnejn. Nistgħu
nsibu s-Supplika lill-Marija u
nitolbuha tħarisna mit-tixrid talgwerer u t-tixrid tad-demm. F’Napli
fl-1871 meta kien hemm birda kbira
Beatu Bartolo
Longo
mill-fidi wasal wieħed avukat, exsatanist li waqt il-mixi lejn il-belt sema’ vuċi tgħidlu:
“Jekk trid issalva għid ir-Rużarju!” Saret bidla kbira
fih! Niżel għarkupptejh u nidem. Kien, illum Beatu
Bartolo Longo. Minflok għadu tal-knisja issa ried isir
appostlu tar-Rużarju tal-Verġni Marija! Ma qatax qalbu. Huwa rnexxielu jqajjem devozzjoni
ħajja għar-Rużarju permezz tal-mirakli li seħħew wara li xtara minn għand regettier xbieha
mqgħabra ħafna li turi l-Verġni Marija tagħti l-kuruna tar-Rużarju lil San Duminku u lil
Santa Katerina. Tant grazzji seħħew. Inbena santwarju grandjuż. Fi żmien ta’ konfronti,
ġlied, theddid ta’ gwerer u missili, induru lejn Marija.
F’Mejju se nkunu niċċelebraw ilQawmien mill-Imwiet tal-Mulej fis-SittIħdud wara l-Għid il-Kbir. FirRandan imxejna mal-Mulej fit-Triq
tas-Salib—il-Via Crucis, imma wara l-Qawmien tiegħu, l-Akbar Solennita’ tagħna linsara, nibdew nifirħu u nimxu t-triq mal-Mulej bħaddixxipli ta’ Emmaus sakemm naslu għall-Pentekoste—ilMiġja tal-Ispirtu s-Santu fostna.
Għalhekk nhar ta’ Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa fis6:00 pm Rużarju. Kull nhar ta’ Tlieta, Ħamis u Sibt,
nimxu mal-Mulej permezz tal-Via Lucis—it-Triq tadDawl. Fis-Sitt Iħdud tal-Għid sal-Pentekoste,
filgħaxija fis-6;10 pm issir iċ-Ċelebrazzjoni tatTieni Għasar—infaħħru l-Mulej mal-erwieħ
ikkonsagrati. Wara fis-6:30 pm Quddiesa.
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TBERIK FIX-XAHAR TA’ MEJJU
Triq Villambrosa
(Numri bil-fard biss minn nru. 107 sa 183)
Triq Nuzzo
Triq Villambrosa
(Numri biż-żewġ biss minn nru. 110 sa 222)
Sqaq id-Duluri
Sqaq il-Għajn
Triq Indri’ Cilia
Triq Kanonku Bonnici
(Numri bil-fard biss minn nru. 1 sa 127)
Triq l-Orsolini
Triq Kanonku Bonnici
(Numri biż-żewġ biss minn nru. 4 sa 70)
Triq id-Duluri

It-Tnejn 9 ta’ Mejju

Filgħaxija

It-Tlieta 10 ta’ Mejju

Filgħaxija

L-Erbgħa 11 ta’ Mejju

Filgħaxija

Il-Ħamis 12 ta’ Mejju
Il-Ħamis 12 ta’ Mejju
Il-Ġimgħa 13 ta’ Mejju

Filgħodu
Filgħodu
Filgħaxija

It-Tnejn 16 ta’ Mejju

Filgħaxija

It-Tlieta 17 ta’ Mejju

Filgħaxija

L-Erbgħa 18 ta’ Mejju

Filgħaxija

Il-Ħamis 19 ta’ Mejju

Filgħodu

Il-Ġimgħa 20 ta’ Mejju

Filgħaxija

Triq Maitland

It-Tnejn 23 ta’ Mejju

Filgħaxija

Triq Ġuże’ Maria Camilleri

It-Tnejn 23 ta’ Mejju

Filgħaxija

Triq Pace Forno

It-Tlieta 24 ta’ Mejju
It-Tlieta 24 ta’ Mejju
L-Erbgħa 25 ta’ Mejju

Filgħaxija
Filgħaxija
Filgħaxija

Il-Ħamis 26 ta’ Mejju

Filgħodu

Il-Ġimgħa 27 ta’ Mejju

Filgħaxija

Triq J Sciberras
Triq Turu Lentini
Triq Danny Cremona
Triq id-Duluri (minn Triq Indri’ Cilia sa
Triq Villambrosa)
Triq Lord Byron

It-Tnejn 30 ta’ Mejju

Filgħaxija

(minn Triq il-Kunċizzjoni sa Triq Indri’ Cilia)

Triq Mimosa (Numri bil-fard biss minn
nru. 5 sa St Anthony Flats)

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.
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Il-Ġimgħa, 6

L-Ewwel ġimgħa tax-xahar. Fis-6:00 pm Rużarju, Quddiesa u Adorazzjoni.

Il-Ħadd, 8:

Raba’ Ħadd tal-Għid, Jum il-Vokazzjonijiet. Ġabra Speċjali għall-Istituti tal-Karita’
tal-Knisja. Filgħaxija 5:45 Ruarju, 6:10 Għasar Kantat u 6:30 Quddiesa. Imħeġġa
nitolbu r-Rużarju. Il-Festa tal-Madonna ta’ Pompei trasferita għat-Tnejn.

It-Tnejn, 9:

Festa għażiża ta’ San Ġorġ Preca—Presbiteru u Fundatur tal-MUSEUM

Il-Ġimgħa, 13: Festa tal-Madonna ta’ Fatima. Nitolbu għal Paċi fid-dinja, għall-indiema u
għall-konverżjoni tal-midimbin. Tinsiex titlob ir-Rużarju mqaddes.

Is-Sibt, 28:

L-34 Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja. Inroddu ħajr ‘l Alla tal-ġid
spiritwali li twettaq matul tant snin.

Il-Ħadd, 29:

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Fit-28 ta’ Mejju nfakkru l-34 sena mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali tagħna. Din is-Sena din l-Okkażjoni se tiġi s-Sibt. Għalkemm din tkun
Solennita’ għall-Parroċċa tagħna, dakinhar filgħaxija se tkun is-Solennita’ tatTlugħ is-Sema tal-Mulej Ġesù. Xorta nroddu ħajr ‘l Alla li l-Knisja ġiet ddedikata għas-servizz Liturġiku u l-qima tiegħu.

Żwieġ fil-Mulej
Agius Charlie ma’
Gauci Sharon

Magħmudija fil-Familja
Nisranija:
Azzopardi Arielle, Azzopardi Laura,
Fava Rebecca, Fenech Noah, Scerri
Urry Blake

l Għaż-żgħażagħ mħeġġa fil-Fidi
Nitolbu għaż-żgħażagħ imsejħin
għall-ħajja
fil-milja
tagħha, biex f’Marija jagħrfu ttriq
tas-smigħ,
taddixxerniment għaqli, tal-kuraġġ li jiġi
mill-fidi u tad-dedikazzjoni għall-qadi.
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Daħlu fir-Raqda tas-Sliem:
Spiteri Theresa (76), Verzin Maria
Dolores (93), Bonnici Joseph (77),
Camilleri Mary (82), Spiteri Carmel
(85), Abdorabo Afifie Mary Carmen
(64), Muscat Joseph (75), Farrugia
Mary (73), Briffa Frank (73).

Produzzjoni u Setting: Joe Micallef
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