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ITTRA ĊIRKULARI 
tal-E.T. Mons. Mario Grech 

Isqof ta’ Għawdex 
 
 

Stedina għat-Talb 

bi tħejjija għas-Sinodu tal-Isqfijiet 
 

 

Lir-Reverendi Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Superjuri Reliġjużi, Persuni 

Kkonsagrati u Lajċi Nsara. 

 

Għeżież, 

 

Hija xewqa tal-Papa Franġisku li l-Insara tad-dinja kollha jingħaqdu qalb waħda u ruħ 

waħda fit-talb bi tħejjija għas-Sinodu Straordinarju tal-Isqfijiet li ser jiġi ċċelebrat 

f’Ottubru li ġej. Din il-laqgħa tal-Isqfijiet ser tkun fuq kollox mument qawwi ta’ talb 

biex l-Ispirtu s-Santu jdawwal il-qlub tar-ragħajja tal-Knisja ħalli l-Vanġelu jgħinna 

nwieġbu għall-isfidi pastorali li qed jiltaqgħu magħhom il-familji ta’ żmienna. 

 

Għaldaqstant, dak li  hu mistenni minna hu li nilqgħu l-istedina tal-Papa u nitolbu l-

interċessjoni tal-Familja Mqaddsa għal dan is-Sinodu. B’mod speċjali, il-Qdusija 

Tiegħu ried isieħeb f’din il-kampanja ta’ talb is-Santwarji magħrufa li huma marbuta 

mal-Familja Mqaddsa, jiġifieri, dawk ta’ Nażaret, ta’ Loreto u tas-Sagrada Família 

f’Barċellona. 

 

Peress li fid-Djoċesi tagħna għandna s-Santwarju tal-Madonna ta’ Loreto 

f’Għajnsielem, li huwa spiritwalment affiljat mas-Santwarju ta’ Loreto, nixtieq 

inħeġġeġ lill-Insara kollha tad-Djoċesi biex fil-ġimgħat li ġejjin iżuru dan is-

Santwarju fi gżiritna u hemmhekk jitolbu għal dan is-Sinodu. Minbarra s-Santwarju l-

ġdid, wieħed jista’ jżur il-knisja parrokkjali l-qadima ta’ Għajnsielem, li hija wkoll 

affiljata mas-Santwarju ta’ Loreto, u fejn ta’ kuljum ikun hemm l-adorazzjoni 

Ewkaristika mit-8.30am sal-4.00pm.    

 

Ngħarraf ukoll li l-Penitenzerija Appostolika, b’Digriet tal-25 ta’ Marzu 2014, 

għoġobha tagħti l-Indulġenza Plenarja lil dawk li jżuru lis-Santwarju ta’ Loreto jew xi 

Santwarju marbut magħha, bħalma huwa dak tal-Madonna ta’ Loreto u l-knisja l-

qadima f’Għajnsielem. Għar-rebħ tal-Indulġenza Plenarja, dawk li jkunu ser iżuru s-

Santwarju huma mħeġġa jersqu lejn is-Sagrament tal-Qrar, jitqarbnu, jitolbu skont l-

intenzjoni tal-Papa u ġewwa s-Santwarju jgħidu t-talba li l-Papa Franġisku kiteb lill-

Familja Mqaddsa. L-Indulġenza Plenarja tingħata wkoll lil dawk li huma anzjani, 

morda jew li minħabba xi raġuni gravi ma jistgħux joħorġu minn djarhom, li fil-ġranet 

tal-festi u solennitajiet tal-Verġni Mqaddsa Marija, f’qalbhom jistmerru d-dnub u 

quddiem xbieha tal-Madonna ta’ Loreto jgħidu t-talba miktuba mill-Papa Franġisku, 

filwaqt li jkollhom il-fehma li mal-ewwel ċans li jingħatalhom iqerru, jitqarbnu u 

jitolbu skont il-fehma tal-Papa.   



Inħeġġeġ biex napplikaw dawn il-grazzji tas-Sema għat-tisħiħ u l-qdusija tal-familji 

tagħna. Nitolbu wkoll għal dawk il-lajċi li flimkien mal-Kummissjoni Djoċesana 

Familja qed jaħdmu b’riżq l-għarajjes u l-koppji miżżewġa. 

 

Inħeġġeġ lil kulħadd sabiex kull wieħed u waħda minna nagħmlu tagħna din l-istedina 

u nħossuna tassew membri ħajjin ta’ din il-Knisja billi nagħmlu l-pellegrinaġġ lejn is-

Santwarju tal-Madonna ta’ Loreto f’Għajnsielem u hemm nitolbu, bl-interċessjoni tal-

Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi, sabiex dan is-Sinodu jkun mument 

qawwi għall-Knisja u għall-familji tad-dinja kollha. 

 

Mogħtija mill-Kurja tagħna, il-Belt Victoria, illum 28 ta’ Ġunju, Festa tal-Qalb 

Immakulata tal-Imqaddsa Verġni Marija. 
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Mons. Salv Debrincat  

Kanċillier 

 


