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JUM IL-QDUSIJA UNIVERSALI – IT-TNEJN 1 TA’ NOVEMBRU 2010 
“IL-QADDIS IN-NISRANI VERU ” 

 

Din is-sena l-Jum Mondjali għall-Qdusija Universali ifakkarna li  l-Qaddis huwa in-nisrani veru . Għalhekk ejjew 
nwieġbu għas-sejħa li jagħmlilna  Ġesù “Kunu perfetti bħalma huwa Missierkom li hu fis-Smewwiet”. Ninqdew b’dan il-
jum tal-Qdusija biex nirriflettu fuq il-qaddisin ħutna li fid-dinja kienu bnedmin bħalna u wara li għaddew mill-prova issa 
qegħdin igawdu l’Alla għal dejjem. Jum il-Qdusija Universali jiġi ċċelebrat ta’ kull sena mill-Moviment “Pro 
Sanctitate”. 

_________________________________________________________________ 
 

ĊELEBRAZZJONI DJOĊESANA  TA’ KRISTU RE 
IL-ĦADD 21 TA’ NOVEMBRU 2010 

Motto : « Bil-ġrieħi tiegħu ksibna l-fejqan tagħna » (Is 53,5) 
 

Il-motto hu marbut mas-Sagrament tal-Maħfra, kif insibu fil-Pjan Pastorali Djoċesan għal din is-sena pastorali. 
Permezz ta’ dan il-motto nixtiequ nenfasizzaw il-proċess ta’ fejqan interjuri li Alla jagħmel ma’ kull min jersaq lejh bl-
umiltà u bl-indiema f’qalbu. 

Iċ-ċelebrazzjoni djoċesana se tiġi ċċelebrata fil- Parkeġġ tal-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex. Dan qed nagħmluh biex 
nenfasizzaw ukoll il-ħidma kbira li titwettaq mill-operaturi tas-saħħa favur il-fejqan ta’ min hu marid. 

Il-mistiedna speċjali se jkunu t-tfal tal-Ewwel Qrara u dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. 
Il-programm  jinkludi: Korteo minn Pjazza San Franġisk (4.00pm) u ċelebrazzjoni tal-Kelma fil-parkeġġ tal-Isptar. 

Matul iċ-ċelebrazzjoni tal-Kelma jsir talb u kant, ikun hemm esperjenzi ta’ fejqan spiritwali, Messaġġ ta’ Mons Isqof 
Mario Grech, u barka bil-ktieb tal-Iskrittura. 

Nistiednu lill-persuni responsabbli kif ukoll il-membri tal-Għaqdiet, Movimenti u Gruppi Ekkleżjali biex jinġabru fi 
Pjazza San Franġisk, mnejn jitlaq il-korteo. Fil-parkeġġ tal-Isptar ikun hemm is-siġġijiet. 

N.B. Jekk ikun il-maltemp jew ix-xita kollox isir fil-knisja parrokkjali tax-Xewkija. 
 

_________________________________________________________________ 
 

JUM IL-KARITÀ FID-DJOĊESI 
FIL-FESTA TA’ KRISTU SULTAN FIL-KNEJJES KOLLHA SSIR IL-ĠABRA TAL-KARITÀ. 

_________________________________________________________________ 
 

ANNIVERSARJU TAL-ĦATRA TAL-ISQOF 
Il-Ġimgħa  s-26 ta’ Novembru  2010  jaħbat il-Ħames anniversarju mill-ħatra tal-Isqof Mario Grech. Nitolbu għalih. 

_________________________________________________________________ 
 

IL-FAMILJA U L-ĦAJJA UMANA 
 

Silta mill-omelija tal-Isqof Mario Grech, fl-okkażjoni tal-festa ta’ Sant’Ursula [Katidral, il-Ħamis 21 ta’ Ottubru 2010]: 
 

Wieħed japprezza li hawn bnedmin li tant iħobbu l-ħajja li jixtiequ jgħinu biex tintrebaħ l-infertilità. Ikun jagħmel dmiru meta l-
bniedem jgħożż u jġib ’il quddiem il-ħajja; imma għax mhux sid il-ħajja, il-bniedem jista’ biss jilqa’ l-ħajja bħala don minn Alla. Il-
ġenituri għandhom dritt għall-att li jista’ jwassal għat-tnissil tal-ulied, iżda l-ulied ma huma dritt ta’ ħadd.  Meta l-ulied isiru oġġett 
ta’ gratifikazzjoni personali, dan imur kontra d-dinjità umana tagħhom. Huwa għalhekk li l-att prokreattiv ma jistax jinfired mill-att 
unittiv tar-raġel u l-mara li, għax jinħabbu, ingħaqdu fiż-żwieg. 

Il-familja mibnija fuq żwieġ hija l-ambjent naturali fejn jitnisslu u jitwieldu l-ulied.  Min inissel l-ulied għandu jkun 
responsabbli biżżejjed li lil uliedu jiggarantilhom ambjent ta’ familja fejn l-ulied isibu min iħobbhom u fejn huma jistgħu jħobbu.  Iċ-
ċivilità tkun tonqos serjament jekk toftom minn xulxin it-tnissil tal-ulied mill-kuntest tal-familja. 

Meta titnissel il-ħajja umana din għandha d-dritt li tkun rispettata u megħjuna.  Tkun offiża lid-dinjità tal-persuna, anke jekk 
tkun għadha kif tnisslet, jekk tiġi “ipparkjata” fil-freezer għal meta jkun hemm bżonnha.  Jekk ma tinħoloqx l-okkażjoni biex dik il-
“persuna” tiġi impjantata fil-ġuf,  x’garanzija hemm li din ma tintremiex? 

Wieħed jawgura li x-xjenza u l-medicina, b’rispett lejn in-normi etici, iħarsu l-ħajja umana mill-mument tat-tnissil naturali 
sal-mewt naturali.  Ikun ħafna xieraq li soċjetà jkollha liġijiet li verament jirrispettaw id-drittijiet taċ-ċittadini, partikularment ta’ 
dawk l-aktar dgħajfa għax ikunu għadhom kemm tnisslu. 
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  1.Tnejn 
Solennità  tal-Qaddisin kollha. Messalin sena B. Jum il-Qdusija Universali. 
Bejn l-1 u t-8 ta’ Novembru, min b’devozzjoni jżur iċ-ċimiterju jirbaħ l-Indulġenza Plenarja. 
Tintrebaħ dik parzjali, jekk iż-żjara ssir fil-ġranet l-oħra. / Films għall-Familja (Oratorju - 5.30pm). 

  2.Tlieta Tifkira Solenni tal-Fidili Mejtin kollha.Għid tal-Imwiet. Messalin sena B. 

  3.Erbgħa Laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani fiċ-Ċentru Pastorali tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria.  

  4.Ħamis 
San Karlu Borromeo, Isqof. Tifkira (O). 
Il-144 Anniversarju mit-twaqqif tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, Għawdex. 
Laqgħa għall-Għalliema tal-Yr 4 tal-Iskejjel tal-Knisja (Laura Vicuna) 

  5.Ġimgħa L-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Adorazzjoni u Tqarbina Riparatriċi.  

  6.Sibt Konċelebrazzjoni b’suffraġju tal-membri tas-Solidalità ta’ San Filippu Neri (Katidral -8.00a.m.). 
Lejl Adorazzjoni mill-Mov.Ewk. Knisja ta’ Santa Marta, Victoria - quddiesa - 8.00p.m.) 

  7.Ħadd 
It-32 Ħadd ta’ matul is-sena. Sena Ċ.  
Ċenaklu (Dar Ċentrali tal-AK - 8.30am). 
Films għall-Familja (Oratorju - 5.30pm). 

  7-12 Irtir tas-saċerdoti (Dar Manresa, Victoria). Predikatur Mons Marco Frisina. 
  8.Tnejn Laqgħa AKSK-Assistenti Kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja (Skola St Francis). 
  9.Tlieta Dedikazzjoni tal-Arċi-Bażilika tal-Lateran. Festa. Messalin sena A. 
10.Erbgħa San Iljun il-Kbir, Papa u duttur tal-Knisja –Tifkira (O). 

11.Ħamis San Martin ta’ Tours, Isqof – Tifkira (O). 
Laqgħa għall-Għalliema tal-Yr 5 tal-Iskejjel tal-Knisja (Skola Laura Vicuna). 

12.Ġimgħa San Ġosofat, isqof u martri. Tifkira . 

13.Sibt Lejl Adorazzjoni mill-Mov. Ewk. Fil-Parroċċa tax-Xewkija li jibda fit-8.00p.m.b’quddiesa. 

14.Ħadd It-33 Ħadd tas-sena- Messalin Sena Ċ .  
Films għall-Familja (Oratorju - 5.30pm). 

15.Tnejn San Albertu l-Kbir, Isqof u Duttur tal-Knisja. Tifkira. 

16.Tlieta Laqgħa għaż-Żgħażagħ Għawdxin f'Malta (Kappella tal-Università - 7.15pm). 
Quddiesa għall-persuni separati (KDF - Manresa - 8.00pm). 

17.Erbgħa Laqgħa KKSK-Kunsill tal-Kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja (Skola Sta Tereża). 
Laqgħa tal-Kummissjoni Djoċesana Familja (Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb - 7.00pm). 

18.Ħamis Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Appostli San Pietru u San Pawl. Tifkira. 
Laqgħa għall-Għalliema tal-Yr 6 tal-Iskejjel tal-Knisja (Laura Vicuna). 

19.Ġimgħa Adorazzjoni libera għas-saċerdoti fil-Kappella tas-Seminarju mid-9.00p.m.sal-10.00p.m. 

20.Sibt 
Jum Universali tat-tfal (NU). 
Lejl Adorazzjoni mill-Mov.Ewk. fil-Kappella tal-Isptar Ġenerali, Victoria li jibda b’quddiesa fit-
8.00p.m. 

21.Ħadd. 

Solennità ta’ Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu.  Messalin sena Ċ. 
Jum il-Karità – ġabra fil-Knejjes. 
Ċelebrazzjoni Djoċesana fir-Rabat (Pjazza San Franġisk – 4.00p.m.) 
Jum il-Klawstrali/ Jum Dinji ta’ Tifkira tal-Vittmi tat-Traffiku (NU). 

22. Tnejn  Santa Ċeċilja Verġni Martri. Tifkira (O). 
23. Tlieta  Laqgħa tal-Kunsill Pastorali Djoċesan (Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb - 7.00pm). 
25.Ħamis Jum radd il-Ħajr għall-ġid tal-Ħolqien. Issir Funżjoni Reliġjuża  fuq bażi Parrokkjali. 

26.Ġimgħa  Il-Ħames Anniversarju mill-ħatra tal-Isqof Mario Grech bħala Isqof t’Għawdex.  
Laqgħa għall-persuni f'relazzjoni barra miż-żwieġ (KDF - Manresa - 7.00pm) 

27.Sibt 

Lectio Divina għaż-Żgħażagħ  (Dar Nażaret - 8.30p.m. – KDŻ). 
Adorazzjoni għall-Persuni Kkonsagrati fil-Parroċċa tax-Xagħra li tibda fis-6.00p.m.  
Velja favur il-Ħajja Umana fit-tnissil tagħha. 
Lejl Adorazzjoni mill-Mov.Ewk. fil-Knisja ta’ Ħamet, li jibda b’ quddiesa fit-8.00p.m. 

28. Ħadd L-ewwel Ħadd tal-Avvent. Messalin Sena A. 

30. Tlieta Sant’Andrija, Appostlu. Festa. 
Laqgħa għall-persuni separati (KDF - Manresa - 8.00pm). 

 

Kalendarju Pastorali - NOVEMBRU 2010 
Numru 407 


