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JUM IL-ĦAJJA IKKONSAGRATA (2 ta’ Frar) 

 

L-ikona evanġelika tal-Preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-tempju tħaddan is-simbolu tad-dawl; id-dawl li jitlaq 
minn Ġesu’ u jdawwal lil Marija u Ġużeppi, lil Xmun u lil Anna, u permezz tagħhom jilħaq lil kulħadd. Il-
Missirijiet tal-Knisja xebbhu din l-irradjazzjoni tad-dawl mal-mixja spiritwali. Il-ħajja kkonsagrata tesprimi 
din il-mixja, b’mod partikulari bħala “filocalia”, imħabba għas-sbuħija divina, li hi rifless tat-tjubija ta’ Alla. 
Fuq il-wiċċ ta’ Kristu jiddi d-dawl ta’ din is-sbuħija. “Il-Knisja tikkontempla l-wiċċ trasfigurat ta’ Kristu biex 
tissaħħaħ fil-fidi u ma tinfixilx quddiem il-wiċċ sfigurat tiegħu fuq is-Salib... hi l-Għarusa quddiem l-
Għarus, tieħu sehem fil-misteru tiegħu, hija mħaddna mid-dawl tiegħu li jilħaq l-ulied kollha... Iżda 
esperjenza singulari tad-dawl li joħroġ mill-Verb inkarkat jagħmluha ċertament dawk li huma msejħa 
għall-ħajja kkonsagrata. Il-professjoni tal-kunsilli evanġeliċi tagħmilhom sinjal u profezija għall-komunita’ 
tal-aħwa u għad-dinja” (Vita consecrata , 15). (Mill-omelija tal-Papa Benedittu XVI, 2 ta’ Frar 2011) 

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

 

________________________________________________ 
 

JUM IL-ĦAJJA (Il-Ħadd, 5 ta’ Frar) 
“Żgħażagħ miftuħa għall-ħajja” 

Illum saret sfida ċentrali dik li nedukaw liż-żgħażagħ biex ifittxu ż-żgħożija vera u jwettqu x-xewqat, il-
ħolmiet u l-bżonnijiet tagħhom b’mod profond. Jekk ma nedukawx liż-żgħażagħ biex lill-ħajja jagħtuha 
sens, juruha rispett u jivvalorizzawha, tkun tiftaqar l-eżistenza tagħna lkoll, inkunu qed nipperikolaw il-
konvivenza soċjali u ssir aktar faċli l-emarġinazzjoni ta’ min l-aktar qed ibati. L-abort u l-ewtanasja huma 
l-konsegwenzi estremi u tremendi ta’ mentalita’ li, propju għax tbaxxi l-ħajja, tagħmilhom jidhru inqas 
ħżiena: fil-verita’, il-ħajja hi ġid li ma nistgħux ninnegozjawh, għax kull kompromess ikun jiftaħ it-triq għall-
abbuż ta’ kulmin hu dgħajjef u ma jistax jiddefendi lilu nnifsu. 

Biex nedukaw liż-żgħażagħ għall-ħajja huma meħtieġa adulti kuntenti bid-don tal-eżistenza, li 
mhumiex ċiniċi fl-argumenti tagħhom, ħsiebhom biex jikkalkulaw kollox jew inkella jfittxu l-poter, il-
karriera jew id-divertiment bħallikieku kellhom xi fini fihom infushom. (Konferenza Episkopali Taljana) 

________________________________________________ 
 

SOLENNITÀ TAN-NAWFRAĠJU TAL-APPOSTLU MISSIERNA SAN PAWL 
 

Nhar il-Ġimgħa, 10 ta’ Frar 2012 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 Ekkleżjali huma mitluba li jibagħtu rappreżentanza għall-Pontifikal mill-Isqof li jibda fid-
9.00am fil-Parroċċa tal-Munxar. 

________________________________________________ 
 

Is-Sibt, 11 ta’ Frar huwa l-20 JUM DINJI TAL-MORDA 
 

 F’din l-okkażjoni nixtieq nuri mill-ġdid li jien spirtwalment qrib il-morda kollha, kemm dawk f’postijiet ta’ 
kura kif ukoll dawk li huma kkurati fil-familji tagħhom, u fl-istess waqt irrid nurihom li l-Knisja kollha hi qrib 
tagħhom u tgħożżhom. In-Nisrani, filwaqt li jilqa’ b’mod ġeneruż u bi mħabba kull ħajja umana, 
speċjalment ta’ min hu dgħajjef u marid, juri aspett importanti fix-xhieda tal-Vanġelu meta, fuq l-eżempju 
ta’ Kristu, jitbaxxa quddiem it-tbatijiet materjali u spiritwali tal-bniedem biex ifejqu minnhom. (Silta mill-
Messaġġ tal-Papa għal Jum il-Morda 2012)  



Frar-2012 KALENDARJU PASTORALI    Numru 422 
 

 1.Erbgħa Laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani / Applikazzjonijiet interni Form I (Skejjel Sekondarji) / Laqgħa ta’ formazzjoni għall-
katekisti (Seminarju – 6.00-8.00pm). 

2.Ħamis Il-Preżentazzjoni tal-Mulej – Festa. Pontifikal fil-Katidral. 
Jum il-Ħajja Kkonsagrata: Quddiesa għar-Reliġjużi u l-lajċi kkonsagrati (Katidral 6.00pm) / Applikazzjonijiet interni Form I 
(Skejjel Sekondarji)/ Laqgħa KDF – Ċentru Pastorali Ragħaj it- Tajjeb fis-6.00pm/ Laqgħa “Grupp Talb Dun Mikiel Attard” 
fis-6.00pm Quddiesa u fis-6.30pm adorazzjoni Ewkaristika sas-7.30pm 

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

Lejl Adorazzjoni mill-Mov.Ewk. fil-Parroċċa tal-Munxar (8.00pm) 
 5.Ħadd Il-Ħames Hadd ta’ matul is-sena. Messalin sena B. Jum il-Ħajja. 

Ċenaklu Azzjoni Kattolika Dar Ċentrali fit-8.30am. 
Mixja favur il-Ħajja minn ħdejn is-siġra għas-Santwarju Ta’ Pinu (4.00pm – fil-5.00pm Mons Isqof imexxi quddiesa fis-
santwarju). 
Films għall-familja kollha kull nhar ta’ Ħadd fil-5.30pm fl-Oratorju Don Bosco. 

7.Tlieta Beatu Piju IX, Papa – Fundatur tad-Djoċesi t’Għawdex.  
9.Ħamis Santa Skolastika, Verġni Tifkira (O). 

Laqgħa KDF (Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb fis-7.30pm). 
10.Ġimgħa Solennità tan-Nawfraġju ta’ l-Appostlu Missierna San Pawl, Patrun ta’ Malta u Għawdex. Messalin sena A. Hemm l-

Obbligu tas-Smigħ tal-Quddies. Pontifikal Djoċesan (Parroċċa Munxar fis-6.00pm). Isir it-Tiġdid tal-Wegħdiet tal-
Magħmudija.  
Laqgħa għall-persuni f’relazzjoni barra miż-żwieġ (KDF –Ragħaj it-Tajjeb fit-8.00pm) 

11.Sibt 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. Solennità. 
Il-Għoxrin Jum Dinji tal-Morda (Attivitajiet marbuta ma Jum il-Morda jsiru fil-parroċċi). 
Konferenza bl-Ingliż għas-saċerdoti, reliġjużi u persuni kkonsagrati dwar il-Beatu John Henry Newman mill-isqof Anglikan 
Geoffrey Rowell (Seminarju – 9.00am) 
Attività għaż-żgħażagħ favur il-ħajja (Dar Ġużeppa Debono – 2.00pm). 
Lejl Adorazzjoni mill-Mov. Ewk. fil-Knisja ta’ Santu Wistin Victoria li jibda fit-8.00pm bil-quddiesa. 

12.Ħadd Is-Sitt Ħadd ta’ matul is-sena. Messalin sena B. 
Laqgħa għall-familjari tal-Kleru fis-Seminarju Għawdex fil-4.00pm 
Films għall-familja kollha kull nhar ta’Ħadd fil-5.30pm fl-Oratorju Don Bosco. 

13.Tnejn Kors ta’ Aġġornament għas-Saċerdoti. 
14.Tlieta San Ċirillu,Raħeb u San Metodju,Isqof, Patruni tal-Ewropa – Festa 

Kors ta’ Aġġornament għas-Saċerdoti. 
15.Erbgħa Laqgħa KKSK (St. Francis)/ Kors ta’ Aġġornament għas-Saċerdoti./ KDF (Ċentru Ragħaj it-Tajjeb fis-7.30pm) / Laqgħa 

għall-Persuni Separati (Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb – 8.00pm). 
18.Sibt  Laqgħa tal-Assistenti Ekklesjastiċi tal- Azzjoni Kattolika mal-Isqof Mario Grech fis-Seminarju fit-9.30am 

Festa tal-Madonna tal-Fiduċja, Kappella Spigolatriċi Xagħra Għawdex Quddiesa Konċelebrata fis-6.00pm preseduta mill-
Isqof Mario Grech fil-Kappella tal-Ispigolatriċi Xagħra.  
Lejl Adorazzjoni Mov. Ewk. Fil-Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria li jibda fit-8.00pm 

19.Ħadd Is-Seba’ Ħadd ta’ matul is-sena. Messalin sena B. 
Films għall-familja kollha kull nhar ta’ Ħadd fil-5.30pm fl-Oratorju Don Bosco. 

20.Tnejn Birthday tal-Isqof Mons Mario Grech. Nitolbu għalih. 
21.Tlieta San Pietru Damiani, Isqof u Duttur tal-Knisja. Tifkira. 
22.Erbgħa Ras ir-Randan - Obbligu ta’ Sawm u Astinenza / Bidu ta’ Kampanja ta’ Karità matul Ir-Randan (Uffiċċju Caritas). 
23.Ħamis Laqgħa Kummissjoni Djoċesana Familja (Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb fis-6.00pm). 

Laqgħa għall-Persuni Separati (Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb fit-8.00pm). 
25.Is-Sibt Beata Marija Adeodata Pisani, Verġni. Tifkira. 

Nofstanhar ta’ Spiritwalità għas-Saċerdoti (Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb - 8.30am) 
Adorazzjoni għall-Persuni kkonsagrati fil-Parroċċa tal-Għarb li tibda fis-6.30pm bil-Quddiesa. 
Lejl Adorazzjoni Mov. Ewk. fil-Knisja Ta’ Ħamet li jibda fit-8.00pm bil-quddiesa. 

26.Ħadd L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Messalin sena B. 
Films għall-familja kollha kull nhar ta’ Ħadd fil-5.30pm fl-Oratorju Don Bosco. 

27.Tnejn Tlugħ tal-Poloz Kinder 1 fl-10.00am fis-Seminarju./ Kunsill Pastorali Djoċesan –Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb fit-
8.00pm 

28.Tlieta Laqgħa Kordinaturi Attività Teatrali (Skejjel) / Laqgħa għaż-Żgħażagħ Għawdxin f’Malta (Kappella tal-Università fis-
7.15pm) 

29. Erbgħa  
      


