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JUM IL-ĦAJJA IKKONSAGRATA (2 ta’ Frar) 

 

“Is-sagrifiċċju tal-Iben ta’ Alla, simbolizzat fil-preżentazzjoni tiegħu fit-Tempju, hu l-mudell għal kull raġel 
u mara li jikkonsagraw ħajjithom kollha lill-Mulej. L-għan ta’ dan il-Jum hu triplu: qabel xejn biex infaħħru 
u rroddu ħajr lill-Mulej għad-don tal-ħajja kkonsagrata; it-tieni, biex ngħinu lill-Poplu kollu t’Alla jagħraf 
aħjar u japprezza iżjed din il-preżenza, u fl-aħħar biex nistiednu lil dawk kollha li ddedikaw ħajjithom 
għall-kawża tal-Vanġelu biex jiċċelebraw l-għeġubijiet li l-Mulej wettaq fihom... 
 Il-persuni kkonsagrati għandhom sejħa speċjali biex ikunu xhieda tal-ħniena tal-Mulej li fiha l-
bnedmin jiksbu s-salvazzjoni…” (Benedittu XVI, Silta mill-omelija waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Għasar, 
Vatikan, 2 ta’ Frar 2010.) 

 

Mons Isqof Mario Grech se jmexxi Quddiesa għall-Persuni Kkonsagrati fil-Knisja Katidrali, nhar l-
Erbgħa 2 ta’ Frar, fis- 6.00pm. Ningħaqdu mar-Reliġjużi u l-lajċi kkonsagrati biex nitolbu lil Alla 
għal aktar vokazzjonijiet għall-ħajja kkonsagrata. 

________________________________________________ 
 

PREŻENTAZZJONI TAT-TRABI FIS-SANTWARJU MADONNA TA’ PINU 
 

Nhar Is-Sibt, 5 ta’ Frar 2011, fl-4.30 p.m. l-Isqof Mons Mario Grech ser immexxi ċelebrazzjoni tal-Kelma 
t’Alla li fiha ser issir il-preżentazzjoni tat-trabi fis-Santwarju Bażilka ta’ Pinu. Dawk il-ġenituri li jixtiequ 
jġibu lill-uliedhom għall-preżentazzjoni għandhom ikunu fil-ħin. Din qed tiġi organizzata mill-Azzjoni 
Kattolika t’Għawdex. 

________________________________________________ 
 

JUM IL-ĦAJJA (6 ta’ Frar) 
 

 “Nedukaw għas-sens sħiħ tal-ħajja” hu l-messaġġ imħejji għaċ-ċelebrazzjoni ta’ Jum il-Ħajja 2011. Fil-
messaġġ tagħhom, l-Isqfijiet Taljani jgħidu li “l-edukazzjoni hi l-isfida u d-dmir l-aktar urġenti li kulħadd 
irid iħoss, kulħadd skont ir-rwol u l-vokazzjoni proprja tiegħu.” Il-Messaġġ ikompli: “nittamaw u rridu 
naħdmu biex nedukaw għas-sens sħiħ tal-ħajja, billi nsaħħu u nkabbru kultura tal-ħajja, speċjalment fost 
il-ġenerazzjonijiet ġodda, kultura li tilqa’ u tħares il-ħajja mit-tnissil sat-tmiem naturali tagħha, u li 
ssostniha dejjem, anke meta hi dgħajfa u fil-bżonn ta’ għajnuna.” Il-Papa Benedittu XVI jistqarr li “l-għerq 
tal-kriżi fl-edukazzjoni hi kriżi ta’ fiduċja fil-ħajja”. 

________________________________________________ 
 

SOLENNITÀ TAN-NAWFRAĠJU TAL-APPOSTLU MISSIERNA SAN PAWL 
 

Nhar il-Ħamis, 10 ta’ Frar 2011 taħbat is-Solennità tan-Nawfraġju ta’ l-Appostlu Missierna San Pawl 
Patrun tal-Gżejjer Maltin. Dawk kollha responsabbli mill-Għaqdiet u Movimenti Kattoliċi u Gruppi 
Ekklezjali huma mitluba li jibagħtu rappreżentanza għall-Pontifikal mill-Isqof li jibda fid-9.00 a.m. fil-
Parroċċa tal-Munxar. 

________________________________________________ 
 

Il-Ġimgħa 11 ta’ Frar huwa t-19- IL JUM DINJI TAL-MORDA 
“Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu” (1 Pt 2,24) 

 

“Din iċ-ċirkustanza għandha ssir okkażjoni tajba biex nirriflettu fuq il-misteru tat-tbatija, u speċjalment 
biex ngħinu lill-komunijiet tagħna u lis-soċjetà ċivili jsiru aktar sensibbli favur ħutna l-morda. Jekk kull 
bniedem hu ħuna, kemm aktar min hu dgħajjef, min ibati u min hu fil-bżonn tal-għajnuna għandhom 
ikunu fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna, biex ħadd minnhom ma jħossu minsi jew imwarrab… Soċjetà li 
mhix kapaċi tilqa’ lil min ibati u mhix kapaċi tgħin permezz tal-kompassjoni biex it-tbatija tinqasam u 
tinġarr minn kulħadd, anke interjorment, hi soċjetà krudila u diżumana’.” (Benedittu XVI, Silta mill-
Messaġġ fl-okkażjoni tad-19-il Jum Dinji tal-Morda, 2011.) 

 

Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Morda, nhar il-Ħadd 6 ta’ Frar Mons Isqof Mario Grech se jmexxi Quddiesa 
fl-iSptar Ġenerali t’Għawdex fid-9. 30a.m. 
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 2.Erbgħa Il-Preżentazzjoni tal-Mulej – Festa. Pontifikal fil-Katidral. 
Jum il-Persuni tal-Ħajja Kkonsagrata / Laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani – Ċentru Ragħaj it-Tajjeb, 
Victoria / Quddiesa għar-Reliġjużi u l-lajċi kkonsagrati fil-Katidral fis-6.00p.m. 

 3.Ħamis Laqgħa tal-Kummissjoni Djoċesana Familja-Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb fis-7.00p.m. 
 4.Ġimgħa L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Adorazzjoni u Tqarbina Riparatriċi. 
 5.Sibt L-Ewwel Sibt tax-xahar. Sant’Agata, Verġni u Martri – Tif (0). 

Preżentazzjoni u Tberik tat-Trabi f’Ta’ Pinu mill-Isqof t’Għawdex Mario Grech fil-4.30p.m.organizzata 
mill-Azzjoni Kattolika. 
Lejl Adorazzjoni mill-Mov.Ewk. fil-Knisja ta’ San Franġisk,Victoria li jibda fit-8.00p.m. 

 6.Ħadd Il-Ħames Hadd ta’ matul is-sena. Messalin sena A 
Jum il-Ħajja / Ċenaklu Azzjoni Kattolika Dar Ċentrali fit-8.30a.m./ Quddiesa fl-okkażjoni ta’ Jum il-
Morda – Sptar Ġenerali ta’ Għawdex fid-9.30a.m 
Films għall-familja kollha kull nhar ta’ Ħadd fil-5.30p.m. fl-Oratorju Don Bosco. 

7.Tnejn Beatu Piju IX, Papa – Fundatur tad-Djoċesi t’Għawdex.  
 9.Erbgħa Santa Skolastika, Verġni Tifkira (0). 
10.Ħamis Solennità tan-Nawfraġju ta’ l-Appostlu Missierna San Pawl, Patrun ta’ Malta u Għawdex. 

Messalin sena A / Pontifikal Djoċesan – Parroċċa Munxar fid-9.00a.m. Isir it-Tiġdid tal-Wegħdiet tal-
Magħmudija. / Hemm l-Obbligu tas-Smigħ tal-Quddies. 

11.Ġimgħa L-Ewwel dehra tal-B.V.M ta’ Lourdes. Id-dehriet l-oħra ta’ Lourdes f’dan ix-xahar huma : 14,18, 
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 u 28. 
Festa tal-Madonna ta’ Lourdes fil-Knisja ta’ Lourdes,Għajnsielem. Solennita’. 
Is-dsatax-il Jum Dinji tal-Morda. 

12.Sibt. Lejl Adorazzjoni mill-Mov. Ewk. fil-Parroċċa tal-Munxar li jibda fit-8.00p.m. bil-quddiesa. 
13.Ħadd Is-Sitt Ħadd ta’ matul is-sena. Messalin sena A. 

 Laqgħa għall-familjari tal-Kleru fis-Seminarju Għawdex fil-4.00p.m. 
Films għall-familja kollha kull nhar ta’Ħadd fil-5.30p.m. fl-Oratorju Don Bosco. 

14.Tnejn San Ċirillu,Raħeb u San Metodju,Isqof, Patruni tal-Ewropa - Festa 
15.Tlieta Laqgħa għaż-Żgħażagħ Għawdxin f’Malta –Kappella tal-Università fis-7.15p.m. 

Quddiesa għall-Persuni Separati (KDF) – Manresa – 8.00pm. 
16.Erbgħa Laqgħa KKSK (St. Francis) 
19.Sibt  Adorazzjoni għall-Persuni kkonsagrati fil-Parroċċa tal………li tibda fis-6.00p.m. bil-Quddiesa. 

Lejl Adorazzjoni Mov. Ewk. Fil-Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria li jibda fit-8.00p.m. 
20.Ħadd Is-Seba’ Ħadd ta’ matul is-sena. Messalin sena A. 

Birthday ta’ l-Isqof Mons Mario Grech. Nitolbu għalih. 
Films għall-familja kollha kull nhar ta’Ħadd fil-5.30p.m. fl-Oratorju Don Bosco. 

21.Tnejn San Pietru Damiani ,Isqof u Duttur tal-Knisja –Tifkira. 
Tlugħ tal-Poloz Kinder 1 fl-10.00a.m. fis-Seminarju. 

22.Tlieta Il-Kattedra ta’ San Pietru Appostlu – Festa. Nitolbu għall-Papa. 
23.Erbgħa San Polikarpu, Isqof u Martri – Tifkira (0). 

Laqgħa Kummissjoni Djoċesana Familja – Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb fis-7.00p.m. 
25.Ġimgħa Beata Marija Adeodata Pisani, Verġni - Tifkira 

Seminar għall-animaturi liturġiċi dwar is-Sagrament tal-Qrar – Ċentru Parrokkjali Munxar mill- 
5.30p.m. -7.00p.m./ Laqgħa għall-persuni f’relazzjoni barra miż-żwieġ (KDF). 

26.Sibt Festa tal-Madonna tal-Fiduċja - Kappella Spigolatriċi Xagħra Għawdex Quddiesa Konċelebrata fis-
6.00p.m. immexxi mill-Isqof Mario Grech fil-Kappella tal-Ispigolatriċi Xagħra.  
Lejl Adorazzjoni Mov. Ewk. Fil-Knisja ta’ Savina, Victoria li jibda fit-8.00p.m. bil-quddiesa. 

27.Ħadd It-Tmien Ħadd ta’matul is-sena . Messalin sena A. 
Rit tal-Lettorat – Parroċċa Żebbuġ fil-4.00p.m. 
Films għall-familja kollha kull nhar ta’Ħadd fil-5.30p.m. fl-Oratorju Don Bosco. 

28.Tnejn Laqgħa għall-persuni separati (KDF). 
      


