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NIĠĠIELDU L-FAQAR 
 

L-għotjiet ta’ karità huma wieħed mill-modi kif wieħed jgħin biex negħlbu l-faqar... Imma mbagħad importanti li 
nkunu sensibbli dwar modi oħra kif nistgħu niġġieldu l-faqar.  Indirettament inkunu nkattru l-faqar meta jkun 
hemm evażjoni tat-taxxa, abbuż tas-servizzi soċjali u prattiċi korrotti.  

Il-ġbir tat-taxxi huwa wieħed mill-mezzi li għandu l-Istat biex jiġbor il-fondi ħalli mbagħad ikun jista’ joffri 
servizzi varji bħal fil-każ tas-saħħa, tal-edukazzjoni, is-sigurtà, u l-bqija.  Dawk li jevadu t-taxxa ġusta jkunu 
jnaqqsu s-saħħa finanzjarja tal-Istat biex iwettaq ċerti proġetti vitali... L-istess jiġri fil-każ tal-abbużi tas-servizzi 
soċjali.  Is-servizzi soċjali huma għajnuniet li fi spirtu ta’ solidarjetà u sussidjarjetà l-Istat joffri lil dik il-faxxa ta’ 
ċittadini dgħajfa biex dawn ikunu jistgħu jgħixu ħajja dinjituża... Għalhekk meta jkun hemm ħela jew 
sfruttament tas-servizzi soċjali, inkunu qegħdin nieħdu l-ħobż minn fomm dawk li huma bil-ġuħ.  B’dan il-mod, 
użu irresponsabli tas-servizzi soċjali jżid il-faqar. 

Il-korruzzjoni f’kull aspett tal-attività umana, bħal fl-oqsma tal-impiegi, tal-edukazzjoni, tal-kummerċ, tal-
ġustizzja, tal-isport, fl-għoti tal-promozzjonijiet, (...) hija mezz pulit biex wieħed jisraq... Sakemm ma tkunx 
storduta, il-kuxjenza suppost tgħidilna li min iwettaq xi reat minn dawn it-tlieta (evażjoni tat-taxxa, abbużi mis-
servizzi soċjali u korruzzjoni) jibqagħlu d-dmir li jrodd lura dak li jkun kiseb bil-qerq. 
(Silta mill-Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech nhar il-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova, Knisja ta’ San Franġisk, 13 ta’ Ġunju 2014.) 

 

 

Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Radd il-Ħajr immexxija minn Mons. Isqof Mario Grech 
fl-okkażjoni tad-Dikjarazzjoni ta’ Madre Margerita De Brincat bħala Venerabbli 

Pjazza Ta’ Kerċem (quddiem il-knisja), Il-Ġimgħa 4 ta’ Lulju, fis-7.30pm 
 

«Il-Qaddejja t’Alla stinkat biex tipperfezzjona l-kwalitajiet umani u spiritwali tagħha biex twieġeb bl-aħjar mod possibbli għall-
bżonnijiet tal-Knisja tal-post, speċjalment għall-formazzjoni nisranija taż-żgħażagħ u biex togħla l-ħajja morali tal-familja. Fuq kollox, 
kellha dejjem kura speċjali, b’imħabba u rispett filjali, tas-saċerdoti. Fil-ħajja interna tal-Istitut, kienet ixxerred il-maternità spiritwali 
tagħha mibnija fuq it-talb u fuq l-offerta riparatriċi lill-Qalb ta’ Ġesù. Ħejjiet b’sens ta’ responsabilità lil uliedha biex tibgħathom fl-
għalqa tad-dwieli tal-Mulej, pellegrini u fqar bħala dixxipli ta’ San Franġisk. L-Istitut xtered bil-ħeffa u wasal sa Korfù, Sqallija, kif 
ukoll l-Etjopja. 
 

F’kull ċirkustanza Madre Margerita sabet l-għajnuna fit-talb bla waqfien, lejl u nhar, li kien iġgħalha tħoss il-preżenza ta’ Alla. Kienet 
ruħ kollha kemm hi ewkaristika. Kienet ħadet ħsieb, biex f’kull dar ikun preżenti s-SS. Sagrament sabiex is-sorijiet setgħu jieħdu bla 
waqfien, mit-talb u mill-adorazzjoni ewkaristika, iz-zelu meħtieġ biex jagħtu xhieda u jħobbu ’l Alla.  
 

Waslet sal-quċċata tal-kontemplazzjoni u ta’ esperjenzi mistiċi kbar, li tagħhom hemm xhieda l-espressjonijiet kollha ħeġġa tal-qalb 
tagħha li bihom kienet tanima lis-sorijiet: “Il-frott tal-Imħabba hu li ta’ spiss inħoss li qiegħda naqbad...Ohh! ejjew nintefgħu f’dak l-
oċean ta’ mħabba infinita, ta’ mħabba eterna! Ejjew inħobbuh bla tarf.» 

(Silta mhux uffiċċjali mid-Digriet tal-Papa Franġisku, mogħti fis-27 ta’ Jannar 2014, li permezz tiegħu Madre Margerita tiġi meqjusa bħala Venerabbli.) 
 

 

Festa ta’ Sant’Anna fid-Dwejra 

Il-Ġimgħa 18 ta’ Lulju 2014 

FESTA TAT-TRAŻMISSJONI TAL-FIDI U TAL-VALURI NSARA FIL-ĦAJJA MIŻŻEWĠA 

Fis-7.30 pm – Ċelebrazzjoni Djoċesana 

Jitlaq korteo bl-Istatwa ta’ Sant’Anna mill-kappella tagħha sal-pjazza tad-Dwejra. Hemmhekk isir konċelebrazzjoni 
solenni mmexxija min Mons. Isqof Mario Grech. Huma mistiedna partikularment in-nanniet u l-koppji kollha 
Għawdxin. Fiha ssir il-preżentazzjoni u tberik tat-trabi u tat-tfal lil Sant’Anna, kif ukoll talb speċjali għall-koppji 
(partikularment dawk li qed jistennew tarbija) u għan-nanniet. Ikun hemm is-siġġijiet għal kulħadd. Ikun hemm 
konfessuri għall-qrar. 
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 1.Tlieta Beatu Nazju Falzon, Kjerku sekulari. Tifkira. 

 2.Erbgħa Id-disa’ Erbgħa ta’ Santa Marija / Laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani / Laqgħa Vokazzjonali għall-
istudenti tal-Form 5 u tas-6th Form. 

 3.Ħamis San Tumas, Appostlu. Festa. 

 4.Ġimgħa  Santa Eliżabetta tal-Portugal. Tifkira. L-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Adorazzjoni u Tqarbina 
Riparatriċi. 
Pontifikal Solenni b’Radd il-Ħajr fl-okkażjoni ta’ meta Madre Margerita DeBrincat ġiet 
iddikjarata Venerabbli (Pjazza Ta’ Kerċem - 7.30pm). 
Quddiesa għall-Professjonisti fil-Knisja ta’ Santu Wistin, Victoria (8.30p.m.). 

 5.Sibt Sant’Anton Marija Zakkarija, Presbiteru. Tifkira. 
L-Ewwel Sibt tax-xahar. Tqarbina Riparatriċi. / Cenaklu A. K. 5.00p.m. 
Lejl Adorazzjoni mill-Mov.Ewk. fil-Knisja ta’ Sant’Anton, Xagħra, Quddiesa fit-8.30pm. 

 6.Ħadd L-Erbatax-il Ħadd tas-sena. Sena A. 
Festa taż-Żjara tal-Madonna lil Eliżabetta (Viżitazzjoni - Parroċċa Għarb). 

 9.Erbgħa Santu Wistin Zhao Rong, Presbiteru u sħabu, martri. Tifkira. 
L-għaxar Erbgħa ta’ Santa Marija. 

10.Ħamis Santa Veronika Giuliani, Verġini. Tifkira. 

11.Ġimgħa San Benedittu, Abbati u Patrun tal-Ewropa. Festa. 

12.Sibt Titfakkar it-3 Dehra tal-Madonna ta’ Fatima f’Ta’ Ħamet (adorazzjoni fil-5.30pm u quddiesa fis-
7.00pm, wara pellegrinaġġ ta’ talb bl-istatwa tal-Madonna ta’ Fatima). 
Lejl Adorazzjoni mill-Mov. Ewk. fil-Knisja ta’ Ħamet jibda b’Quddiesa fit-8.30pm. 

13.Ħadd Il-Ħmistax-il Ħadd tas-sena. Sena A. 
Festa tal-Madonna tas-Sokkors Perpetwu (Parroċċa Kerċem). 

14.Tnejn San Kamillu de Lellis, Presbiteru. Tifkira. 

15.Tlieta San Bonaventura, Isqof u Duttur tal-Knisja. Tifkira (O). 

16.Erbgħa L-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu. Tifkira (O). 
Festa Liturġika tal-Madonna tal-Karmnu f’Ta’ Ħamet u fix-Xlendi. 
It-18-il dehra tal-Madonna ġewwa Lourdes. 
Festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Knisja ta’ Ħamet: quddiesa konċelebrata mill-Isqof Mario Grech 
fis- 7.30pm u wara purċissjoni bil-Madonna u barka Sagramentali. 
Il-Ħdax-il Erbgħa ta’ Santa Marija. 
Laqgħa Nukleju Ċentrali KDF (7.00pm) / Preparazzjoni MFF2 (KDF - 8.00p.) 

17.Ħamis Laqgħa Vokazzjonali għall-istudenti tal-Form 5 u tas-6th Form. 

18. Ġimgħa Festa tat-Trażmissjoni tal-Fidi u tal-Valuri Nsara fil-Ħajja Miżżewġa (Festa ta' Sant'Anna, Dwejra) 

19.Sibt Lejl Adorazzjoni mill-Mov.Ewk. fil-Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb,ir-Rabat li jibda b’Quddiesa fit-
8.30pm. 

20.Ħadd Is-Sittax-il Ħadd tas-sena. Sena A. 
Festa ta’ San Ġorġ (Parroċċa San Ġorġ, ir-Rabat). 

21.Tnejn San lawrenz ta’ Brindisi,presbiteru u duttur tal-Knisja. Tifkira 

22.Tlieta Santa Marija Maddalena. Tikira (O) 

23.Erbgħa Santa Briġida, Reliġjuża u Patruna tal-Ewropa. Festa. 
It-tnax-il Erbgħa ta’ Santa Marija. 

25.Ġimgħa San Ġakbu, Appostlu. Festa. Festa Knisja ta’ San Ġakbu, ir-Rabat. 

26.Sibt. San Ġwakkin u Sant’Anna, ġenituri tal-Verġni Marija. Tifkira (O). 
Adorazzjoni għall-Persuni Kkonsagrati fil-Knisja ta’ San Pawl Marsalforn fis-7.30pm. 
Lejl Adorazzjoni mill-Mov.Ewk. fil-Knisja ta’ Savina , ir-Rabat li jbda b’Quddiesa fit-8.30p.m. 

27.Ħadd Is-Sbatax-il Ħadd tas-sena. Sena A. 
Festa ta’ Santa Margerita (Parroċċa ta’ Sannat). 

29.Tlieta Santa Marta, dixxipla tal-Mulej. Tifkira (O). Festa ta’ Santa Marta fil-Knisja tal-Għonq, ir-Rabat. 

30.Erbgħa San Pietru Krisologu, Isqof u Duttur tal-Knisja. Tifkira. 
It-tlettax-il Erbgħa ta’ Santa Marija. 

31.Ħamis Sant’ Injazju ta’ Loyola, Fundatur tal-Ġiżwiti. Festa fil-Kappella ta’ Manresa, ir-Rabat. 
Tibda l-Kwindiċina ta’ Santa Marija. 

 


