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Is-26 JUM DINJI TAL-MORDA
Il-Ħadd, 11 ta’ Frar 2018

Mater Ecclesiae: « “Mara, hawn hu ibnek.” … “Hawn hi ommok.”
U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu... » (Ġw 19, 26-27)

Għeziez ħuti,
Is-servizz tal-Knisja lill-morda u lil dawk li jieħdu ħsiebhom għandu jitkompla b’ħeġġa mġedda
kontinwa, b’fedeltà għall-kmand tal-Mulej u billi timxi fuq l-ezempju ċar tal-Fundatur u Mgħallem
tagħha...
Din is-sejħa materna tal-Knisja lejn il-persuni bżonnjużi u morda kkonkretizzat ruħha matul lelfejn sena ta’ storja b’serje ta’ inizjattivi nobbli favur il-morda. Storja bħal din ta’ dedikazzjoni
m’għandhiex tintesa. Din il-ħidma għada għaddejja llum, fid-dinja kollha....
Il-memorja twila tal-istorja għall-qadi tal-morda hija raġuni ta’ ferħ għal-komunità Nisranija u
b’mod partikolari għal dawk kollha li bħalissa qegħdin joffru dan is-servizz. Iżda jeħtieġ li fuq kollox
inħarsu lejn il-passat biex inħalluh jagħmilna iktar għonja. Minnu għandna nitgħallmu: il-ġenerożità
sas-sagrifiċċju totali ta’ ħafna fundaturi ta’ istituti għall-qadi tal-morda; il-kreattivita ssuġġerita millkarità ta’ ħafna inizjattivi li twettqu matul is-sekli; l-impenn fit-tfiċċija xjentifika biex toffri lill-morda
kura ġdida u affidabbli. Din l-eredità tal-passat tgħinna nipproġettaw tajjeb il-futur... (Siltiet mill-Messaġġ
tal-Papa Franċisku
Morda_2018.htm).
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NIBDEW IL-MIXJA TAR-RANDAN
L-Erbgħa 14 ta’ Frar: Ras irRandan
Nibdew mixja liturġika li
għandha l-iskop li ddaħħalna
aktar fil-ġrajja tal-imħabba ta’
Kristu, li offra ħajtu għalina
fuq is-Salib u qajjimna
miegħu
għall-ħajja
talGrazzja. Ir-Randan jgħinna
ninterjorizzaw aktar il-fidi
tagħna, u ngħixuha b’ferħ
aktar ġenwin u matur.

Kampanja ta’ Karità matul ir-Randan
(Uffiċċju Caritas)
Inħeġġu l-komunitajiet Insara kollha jieħdu
inizjattivi ta’ solidarjetà favur min hu filbżonn.
Ġbir għas-Seminarju Djoċesan
Infakkru li matul l-eżerċizzi tar-Randan
issir ġabra b’risq il-Seminarju tagħna, fejn
jirċievu l-formazzjoni dawk li qed jitħejjew
għas-saċerdozju. L-għotjiet tagħna huma
mod kif nieħdu sehem anke fil-ħidma

pastorali li ’l quddiem iwettqu dawk li jiġu
ordnati saċerdoti.
Via Sagra Djoċesana fuq l-Għolja ta’
Għammar
Il-Ħadd 18 ta’ Marzu (4pm). Dan hu
mument fejn nissieħbu flimkien bħala lPoplu t’Alla f’Għawdex, u simbolikament
nimxu t-triq tal-Imgħallem tagħna permezz
tat-talba tal-Via Sagra.

It-talb iħabbat, is-sawm jaqla’, il-ħniena tirċievi
Tliet ħwejjeġ, ħuti għeżież, tliet ħwejjeġ hemm li bihom il-fidi tissaħħaħ, it-tjieba titwettaq, u l-virtù tibqa’. It-talb, issawm, u l-ħniena. Dak li t-talb iħabbat għalih, jaqilgħu s-sawm, u tirċevih il-ħniena. It-talb, il-ħniena, u s-sawm:
dawn it-tlieta huma ħaġa waħda, u jagħtu l-ħajja lil xulxin.
Għax is-sawm hu r-ruħ tat-talb, u l-ħniena hi l-ħajja tas-sawm. Dawn ħadd ma jbegħedhom minn xulxin, ma
jafux jinfirdu. Min għandu waħda biss minnhom, jew min għandu t-tlieta imma mhux flimkien, ma għandu xejn.
Għalhekk min jitlob isum, u min isum iħenn; jisma’ lil min jitlob, dak li jixtieq jinstema’ meta jitlob; jiftaħ għalih
innifsu l-widnejn ta’ Alla, min ma jagħlaqx widnejh għal min jitolbu.
Jekk trid tifhem is-sawm, sum; jekk trid li Alla jħoss għalik meta tkun bil-ġuħ, ħoss għal għajrek meta hu bilġuħ; jekk tistenna l-ħniena, ħenn; jekk trid li Alla jkun tajjeb miegħek, kun int ma l-oħrajn; jekk trid min jagħti lilek,
agħti. Ma jitlobx tajjeb min jitlob għalih innifsu dak li jiċħad lill-oħrajn.
Bniedem, kun mudell ta’ ħniena għalik innifsek; jekk tixtieq min iħenn għalik kif trid int, kemm trid int, u malajr
kemm trid, ħenn daqshekk ieħor inti stess għall-oħrajn u daqshekk malajr.
Mela ħa jkunu t-talb u l-ħniena u s-sawm ħarsien wieħed għalina quddiem il-Mulej, ħa jkunu d-difiża waħda
tagħna quddiemu, ħa jkunu t-talba waħda tagħna bi tliet ilħna quddiemu.
Dak kollu li tlifna għax maqdarnieh, nerġgħu niġbruh bis-sawm; noffru ruħna bis-sagrifiċċju tas-sawm, għax lil
Alla ma nistgħu noffrulu xejn aħjar, kif jgħid il-Profeta: Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma: qalb maqsuma
u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
Offri ruħek lil Alla, offrilu s-sagrifiċċju tas-sawm, bħala vittma safja, sagrifiċċju qaddis, vittma ħajja, li tista’
toffriha lil Alla u tibqa’ tiegħek. Jekk ma tagħtihx dan lil Alla ma jkollokx skuża, għax ladarba jrid jagħtik lilu nnifsu
ma tistax ma tagħtihx.
Imma biex hu jilqa’ dan kollu mingħandek, jenħtieġ li s-sawm ikun imsieħeb mal-ħniena; għax is-sawm ma
jinbitx jekk ma jkunx imsoqqi bil-ħniena, imma jinxef jekk tinxef il-ħniena; il-ħniena hi għas-sawm dak li n-nida hi
għall-art. Għalkemm jagħżaq lill-qalb, inaddaf lill-ġisem, iqaċċat il-vizzji u jiżra’ l-virtujiet, jekk ma jkunx imsoqqi
bis-swieqi tal-ħniena ma jagħti ebda frott lil min isum.
Int li ssum, jekk il-ħniena tiegħek hi sajma, sajjem ikun ir-raba’ tiegħek; int li ssum, jekk ixxerred iż-żerriegħa
tal-ħniena, ikollok frott x’taħżen. Mela agħti dak li trid tiġma’, biex ma titilfux jekk tkun żammejtu għalik; jekk tagħti
lill-fqir, tkun tagħti lilek innifsek; għax ma tistax tikseb dak li ma tħallix għal ħaddieħor. (Mid-Diskorsi ta’ San
Pietru Krisologu)
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1. Il-Ħamis

Adorazzjoni Ewkaristika b’talb għall-vokazzjonijiet (Kappella tas-Seminarju - 7am-8pm)

2. Il-Ġimgħa

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Ċelebrazzjoni tal-Kandlora fil-parroċċi u knejjes.
Jum il-Ħajja Kkonsagrata. Pontifikal bis-sehem tal-Persuni Kkonsagrati (Katidral - 6.30pm).
L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Adorazzjoni u Tqarbina Riparatriċi.
Quddiesa għall-professjonisti (Knisja ta’ Santu Wistin, Victoria - 8.30pm).
Laqgħa għall-Persuni Separati (Istitut Ġwanni Pawlu II).
San Bjaġju Isqof u Martri. Tifkira. Jew San Ansgarju (Oscar) Isqof. Tifkira.
Konferenza għas-saċerdoti minn Don Enrico Parolari (Seminarju - 8.30am).
Preżentazzjoni ta’ Trabi u Tberik ta’ Tfal, organizzata mill-A.K. (Santwarju Ta’ Pinu - 4.00pm).
Festa tal-Madonna tal-Fiduċja fil-Kappella tal-Ispigolatriċi, ix-Xagħra. Konċelebrazzjoni preseduta mill-E.T.
Mons Isqof Mario Grech fis-6.00pm.
Lejl Adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku (Knisja ta' Ħamet, ix-Xewkija - Quddies: 8.00pm u f’nofsillejl).
Il-5 Ħadd ta’ matul is-Sena (Sena B).
Jum il-Ħajja.
Festa ta’ San Ġwann Bosco (Oratorju Don Bosco, Victoria).
Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf tal-Omm, organizzata minn Dar Ġużeppa Debono (Ta’ Pinu - 11.15pm).
Sant’Agata, Verġni u Martri. Tifkira (O).
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San Pawl Miki u Sħabu, Martri. Tifkira (O).
“Jumejn mal-Mulej” (Irtir Azzjoni Kattolika).
Beatu Piju IX, Papa, Fundatur tad-Djoċesi ta’ Għawdex. Tifkira (O).
Laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani.
“Jumejn mal-Mulej” (Irtir Azzjoni Kattolika).
Laqgħa ta’ Formazzjoni għar-Reliġjużi (Kunvent ta’ Santu Wistin - 4.00pm)
Santa Ġużeppina Bakhita, Verġni. Jew San Ġirolmu Emiliani. Tifkira.
Mixja ta’ tħejjija għaż-żwieġ u għall-ħajja tal-Familja (Dar San Ġużepp, Santa Venera, Malta).
Santa Skolastika, Verġni. Tifkira (O).
Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Patrun ta’ Malta u Għawdex.
Obbligu tas-Smigħ tal-Quddies. Pontifikal fil-Parroċċa tal-Munxar (8.30am).
Lejl Adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku (Knisja ta' San Franġisk, ir-Rabat - Quddies: 8.00pm u
f’nofsillejl).
Is-6 Ħadd ta’ matul is-Sena (Sena B).
Is-26 Jum Dinji tal-Morda.
L-1 dehra tal-B.V.M ta’ Lourdes. (Id-dehriet l-oħra fi Frar: 14,18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 u 28).
Festa tal-Madonna ta’ Lourdes (Knisja ta’ Lourdes, Għajnsielem).
Quddiesa minn Mons. Isqof fl-okkażjoni ta’ Jum il-Morda (Sptar Ġenerali ta’ Għawdex - 9.30am).
Films għall-familja kollha (Oratorju Don Bosco: 5.30pm u fit-8.00pm).
Ras ir-Randan (Obbligu ta’ Sawm u Astinenza). L-Erbgħa tal-Irmied.
Bidu ta’ Kampanja ta’ Karità matul ir-Randan (Uffiċċju Caritas).
Laqgħa Kummissjoni Djoċesana Familja Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II.
It-2 dehra tal-B.V.M. ta’ Lourdes.
Laqgħa għall-Persuni Separati (Istitut Ġwanni Pawlu II ).
Is-Seba’ Qaddisin Fundaturi tal-Ordni tas-Serviti ta’ Marija. Tifkira.
Nofstanhar ta’ Spiritwalità għas-saċerdoti (Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb, Victoria - 8.30am).
Lejl Adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku (Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, ir-Rabat - Quddies: 8.00pm u
f’nofsillejl).
L-Ewwel Ħadd tar-Randan (Sena B).
It-3 dehra tal-B.V.M. ta’ Lourdes.
Films għall-familja kollha (Oratorju: 5.30pm u fit-8.00pm.)
Ir-4 dehra tal-B.V.M. ta’ Lourdes.
Tlitt ijiem Irtir għas-saċerdoti (Dar Manresa, Victoria).
Birthday tal-Isqof Mons. Mario Grech.
Il-5 dehra tal- B.V.M. ta’ Lourdes.
San Pietru Damiani, Isqof u Duttur tal-Knisja. Tifkira.
Is-6 dehra tal-B.V.M. ta’ Lourdes.
Il-Kattedra ta’ San Pietru, Appostlu. Festa.
Mixja ta’ tħejjija għaż-żwieġ u għall-ħajja tal-Familja (Dar San Ġużepp, Santa Venera, Malta).
San Polikarpu, Isqof u Martri. Tifkira (O).
Is-7 dehra tal-B.V.M. ta’ Lourdes.
Seminar tal-Kummissjoni Djoċesana Familja (Istitut Ġwanni Pawlu II).
Adorazzjoni għall-Persuni Kkonsagrati fil-Parroċċa tax-Xagħra (6.30-8.30pm).
Lejl Adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku (Knisja ta' Santu Wistin, ir-Rabat - Quddies: 8.00pm u
f’nofsillejl.
It-8 dehra tal-B.V.M. ta’ Lourdes.
It-Tieni Ħadd tar-Randan (Sena B).
Għoti tal-Ministeru tal-Lettorat (Nadur).
Id-9 dehra tal-B.V.M. ta’ Lourdes.
Films għall-familja kollha (Oratorju: 5.30pm u fit-8.00pm).
L-10-il dehra tal- B.V.M. ta’ Lourdes.
Il-11-il dehra tal- B.V.M. ta’ Lourdes..
It-12-il dehra tal-B.V.M. ta’ Lourdes.
KKSK. (Kons.Sek.)

