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Siltiet mill-ittra tal-E.T. Mons Mario Grech Isqof ta’ Għawdex 
fl-okkażjoni tal-Missjoni Djoċesana 2008 -2009 

Tema: “L-Imħabba ta’ Kristu ssuqna” (2 Kor 5,14) 
 
Kif diġà għidnielkom fl-Ittra Pastorali fil-ftuħ tas-Sena Pawlina, nixtieq nerġa’ nistedinkom biex tiftħu l-qlub tagħkom 
għall-ġmiel ta’ Kristu. Nixtieq nerġa’ ntennilkom, b’mod speċjali matul din is-sena, biex tiftħu beraħ il-bibien tal-familji 
tagħkom ħalli tkunu tistgħu tisimgħu, tiggustaw u tgħixu l-istedina ta’ Ġesù: “Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!” 
Din l-istedina ta’ Ġesù qed issir konkreta fil-Knisja Għawdxija permezz tal-proposta tal-Missjoni Djoċesana. Fil-festi 
parrokkjali kollha li ċċelebrajna s’issa, u f’dawk li għadna rridu niċċelebraw, qiegħed nitlobkom bil-qawwa biex tiftħu 
qalbkom beraħ għal din il-grazzja tal-Ispirtu s-Santu. 

 Xi jfisser meta ngħidu “Missjoni Djoċesana”? Huwa żmien ta’ grazzja li fih aħna l-insara kollha tal-gżira Għawdxija 
nagħrfu li aħna “magħżulin”, “imsejħin” u “mibgħutin”. Nagħrfu li aħna “magħżulin” bħala wlied maħbuba ta’ Alla l-
Missier; “imsejħin” biex ngħixu l-imħabba bħal Ġesù li ta ħajtu sa fuq is-salib; “mibgħutin” biex bil-qawwa tal-Ispirtu s-
Santu, bi kliemna u b’ħajjitna naqsmu din l-imħabba ma’ kulħadd. 

 Fhiex tikkonsisti? Il-Missjoni Djoċesana ser tiġi ċċelebrata matul is-sena pastorali kollha li ġejja, jiġifieri ser tibda’ 
f’Ottubru li ġej u tibqa’ sejra sas-sajf tas-sena li ġejja, bit-tama li l-frott tagħha jibqa’ jidher matul is-snin. Ser tkun 
maqsuma f’erba żminijiet: żmien ta’ smigħ u formazzjoni, żmien ta’ missjoni u tħabbira, żmien ta’ konverżjoni u 
ċelebrazzjoni, żmien ta’ ringrazzjament u proposta. 

 Iz-żmien ta’ smigħ u formazzjoni jibda f’Ottubru u jibqa’ sejjer sal-ewwel ġimgħa ta’ Diċembru. Matul dan il-perijodu, 
saċerdoti, reliġjużi u lajċi jieqfu jisimgħu l-Kelma ta’ Alla biex iħejju ruħhom ħalli jiġu mibgħuta. 
atul iż-żmien tal-Avvent u tal-Milied, ngħixu l-istennija u l-Miġja ta’ Ġesù fostna bħala bniedem. Biċ-ċelebrazzjoni tas-
solennità tal-Epifanija, nagħtu bidu għaż-żmien tal-missjoni u tħabbira. Ġesù li ġie fostna bħala bniedem u deher lill-
ġnus, ikompli “jidher” fil-familji tagħna permezz taż-żjara tal-missjunarji fid-djar kollha tal-parroċċi tagħna. 

 It-tielet fażi tal-Missjoni Djoċesana tibda fil-25 ta’ Frar, meta jibda r-Randan Imqaddes. Bħal kull sena, matul dan iż-
żmien l-insara kollha, miż-żgħar sal-kbar, huma msejħa għas-smigħ tal-Kelma ta’ Alla fl-eżerċizzi, għat-talb, għas-sawm u 
għall-karità. Hekk iż-żerriegħa mitfugħa mill-missjunarji fil-familji, tkompli tissaqqa, tikber u tissaħħaħ. 
-Missjoni Djoċesana tilħaq il-quċċata tagħha fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteru kbir tal-Mewt u l-Qawmien ta’ Ġesù. Wara li 
l-Insara kollha tad-djoċesi tagħna jkunu fetħu l-bibien tal-familji tagħhom biex jilqgħu lil Ġesù u l-Kelma tiegħu fiż-żjajjar 
tal-missjunarji u fl-eżerċizzi tar-Randan, wara ż-żmien ta’ penitenza u konverżjoni, issa niċċelebraw flimkien ma’ Ġesù r-
rebħa fuq il-mewt.  

Għid il-Kbir jagħti bidu għaż-żmien ta’ ringrazzjament u proposta. Permezz tat-tberik tal-familji, il-kappillani u l-
arċiprieti jħeġġu lill-insara biex isiru dejjem iżjed bnedmin tal-Kelma u tal-Ewkaristija.  
 

 Is-Sibt, 18 ta’ Ottubru, 2008 ser isir il-Ftuħ tas-Sena Soċjali fuq bażi djoċesana 2008 -2009 fid-Dar 
Ċentrali tal-Azzjoni Kattolika, Victoria. Tibda fil-5.00p.m b’diskors tal-President Djoċesan tal-Azzjoni 
Kattolika,Power-Point dwar is-Sena Pawlina u l-Missjoni Djoċesana 2008-2009 u wara quddiesa konċelebrata 
mmexxija mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech, Isqof t’Għawdex flimkien mall-Assistenti Ekkleżjastiċi kollha tal-A. K. 
Il-membri kollha huma mitluba li jattendu. 
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3 Erbgħa San Girgor il-Kbir Papa u Duttur tal-Knisja. Tifkira (0) 

Laqgħa  tal-Kulleġġ tal-Kappillani fiċ-Ċentru tar-Ragħaj it-Tajjeb fit-8.30a.m. 
4 Ħamis Jibda Irtir għaż-żgħażagħ f’Dar Manresa, organizzat mill-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ 

(idum sal-Ħadd 7 ta’ Settembru) 
5.Ġimgħa Beata Tereża ta’ Kalkutta – Tifkira. 

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar.Adorazzjoni u Tqarbina Riparatriċi.  
6.Sibt L-Ewwel Sibt tax-xahar. 

Lejl Adorazzjoni mill-Mov. Ewk. fil-Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria li jibda fit-8.30p.m. 
7.Ħadd It-23 Ħadd tas-Sena. Messalin Sena A. paġina 368. 

Festa tal-Madonna tal-Karmnu – Xlendi. 
Tifkira tal-Bidu tal-Leġjun ta’ Marija. 7 ta’ Setembru 1921. 

8.Tnejn It-Twelid ta’ l-Imqaddsa Verġni Marija – Festa. 
Festa ta’ Marija Bambina – Parroċċa Xagħra.  
Jum il-Vitorja Festa Nazzjonali 

9. Tlieta San Pietru Claver presbiteru. Tifkira. 
12.Ġimgħa L-Isem ta’ l-Imqaddsa Verġni Marija - Tifkira. 
13.Sibt San Ġwann Krisostmu Isqof u Duttur tal-Knisja – Tifkira (0). 

Il-5 dehra tal-Madonna  ta' Fatima fil-Knisja ta' Ħamet. Fil-5.30p.m.Adorazzjoni solenni u  
fis- 6.30p.m. Quddiesa u wara pellegrinaġġ ta' Talb . 
Lejl Adorazzjoni mill-Mov.Ewk. fil-Knisja ta’ Santu Wistin, Victoria li jibda fit-8.30p.m. 

14.Ħadd Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Messalin Sena A. p.473. 
Festa tal-Madonna tal-Grazzja – Knisja tal-Kapuċċini, Victoria. 
Jibda l-ewwel Irtir għas-Saċerdoti f’Dar Manresa (sad-19 ta’ Settembru) 

15.Tnejn L-Imqaddsa Verġni Marija tad-Duluri – Tifkira (0). 
16.Tlieta San Kornelju,Papa u San Ċiprijanu, Isqof,martri – Tifkira (0). 

It-144 Anniversarju tat-twaqqif tad-Djoċesi Għawdxija – Festa. 
17.Erbgħa San Roberto Bellarmino, isqof u duttur tal-Knisja –Tifkira. 

San Franġisk fl-għoti tal-Pjagi –Tifkira. 
19. Ġimgħa San Ġennaru,isqof u martri - Tifkira 
20.Sibt S.Andrea Kim Taegon u sħabu matri – Tifkira (0) 

Lejl Adorazzjoni mill-Mov. Ewk. Fil-Knisja ta’ San Franġisk, Victoria fit-8.30p.m. 
21.Ħadd Il-25 Ħadd tas-Sena. Messalin Sena A. Paġina  379. 

Jum l-Indipendenza (Festa Nazzjonali). 
23.Tlieta San Piju  minn Pietrelcina presbiteru. Tifkira (0) 

Jibda Seminar ta’ tlitt’ijiem għall-Kappillani Għawdxin 
26.Ġimgħa San Kosma u San Damjan, martri – Tifkira.San Kosma u San Damjan, martri – Tifkira. 
27.Sibt San Vinċenz de Paul presbiteru –Tifkira (0). 

Adorazzjoni għall-Persuni Kkonsagrati fil-Parroċċa tal-Munxar li tibda fis-7.00p.m. Il-Lejl 
Adorazzjoni mill-Mov. Ewk. ser isir fil-Knisja ta’ Ħamet li jibda bil-quddiesa fit-8.30p.m. 

28.Ħadd Is-26 Ħadd tas-Sena. Messalin Sena A. Paġina 384. 
Festa ta’ Ġesu’ Nazzarenu – Knisja tan-Nazzarenu , Xagħra. 

29.Tnejn L-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel. – Festa. 
30.Tlieta San Ġlormu Saċerdot u Duttur tal-Knisja. Tifkira (0). 

"Min ma jafx l-Iskrittura ma jafx lil Kristu". 
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