
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dawl il-Punent 

Ħarġa Speċjali   | Ħarġa Avvent /Milied 2020 

 

Parroċċa Marija Mtellgħa s-Sema, l-Imġarr - Malta 

 

IL-KELMA TAL-KAPPILLAN – DUN GEORGE J. SCHEMBRI 

IL-MILIED TAL-COVID – MILIED TA’ FERĦ 
 

Bosta staqsew kif Alla jippermetti dan kollu li ġara jekk verament iħobbna. Quddiem is-
sitwazzjonjiet li għaddejjin minnhom iridu nħarsu lejn il-ħajja minn lenti differenti. 
Propju l-festa tal-Milied tinkwadra fina sens ġdid ta’ kif iridu ngħixu dan iż-żmien ta’ 
diffikultajiet. Alla sar bniedem biex f’dan iż-żmien diffiċli jkun fil-qalba tal-esperjenzi 
tagħna. Għaldaqstant ejjew nifirħu fit-twelied tas-Salvatur. “M’huwiex sewwa li 
wieħed isewwed qalbu fejn hi mwielda l-ħajja, dik il-ħajja li qerdet il-biża’ tal-mewt u 
mlietna bl-hena tal-ħajja ta’ dejjem.” (San Iljun il-Kbir, Papa) 
 

Żmien l-Avvent u Milied huma mumenti fejn irridu nħallu lil Alla jidħol f’qalbna. Ejja ma 
nirreżistuhx! Ejjew inħalluh iqallbilna l-pjanijiet tagħna ta’ taħt fuq, u niskopru dak li jrid 
jgħidilna bl-istorja diffiċli li għaddejjin minnha. Nixtieq ninkuraġġikom biex il-festi tal-
Milied niċċelebrawhom xorta waħda. Ejjew niskopru mill-ġdid is-sabiħ li fil-familji 
niċċelebraw lil Iben t’Alla magħmul bniedem. Ninkuraġġikom sabiex tarmaw ix-xbieha 
ta’ Ġesù Bambin fid-dar tagħkom u tinġabru quddiemu biex verament taħsbu fuq kemm 
Alla jifhimna, anke f’dan iż-żmien diffiċli. Bħala komunità ta’ fidi, aħna nkomplu 
ninpenjaw ruħna biex inwasslu t-tama sabiħa tal-Kelma t’Alla f’kull sitwazzjoni. Minn 
qalbi nawguralkom Milied Qaddis. 



 

 

 

ŻMIEN L-AVVENT 
 

Is-Sibt, 28 ta’ Novembru 6.30pm Lectio Divina; fis-7.00pm Quddiesa bit-
Tberik tal-Girlanda tal-Avvent. 

 

Il-Ħadd, 29 ta’ Novembru 10.30am Quddiesa għat-tfal.  
 

Il-Ħamis, 3 ta’ Diċembru  7.00pm Quddiesa u Adorazzjoni. 
 

Il-Ġimgħa, 4 ta’ Diċembru 6.15pm Qrar minn konfessur barrani. 
 

Is-Sibt, 5 ta’ Diċembru 6.30pm Lectio Divina; fis-7.00pm Quddiesa 
tat-Tieni Ħadd tal-Avvent. 

 

Il-Ħadd, 6 ta’ Diċembru  10.30am Quddiesa għat-tfal – Jum San Nikola.  
 

It-Tnejn, 7 ta’ Diċembru 7.00pm Quddiesa tal-Vġili tal-Immakulata 
Kunċizzjoni u Ċelebrazzjoni Marjana. 

 

It-Tlieta, 8 ta’ Diċembru 6.00pm Rużarju Meditat quddiem Ġesù Espost 
 

Il-Ħamis, 10 ta’ Diċembru 7.00pm Quddiesa u Adorazzjoni. 
 

Is-Sibt, 12 ta’ Diċembru 6.30pm Lectio Divina; fis-7.00pm Quddiesa 
tat-Tielet Ħadd tal-Avvent għall-ġenituri li qed 
jistennew tarbija. (Jsir it-tberik tat-trabi tal-
ġuf). 

 

It-Tlieta, 15 ta’ Diċembru 7.00pm Quddiesa tan-Novena tal-Milied u 
Adorazzjoni. 

 

L-Erbgħa, 16 ta’ Diċembru 7.00pm Quddiesa tan-Novena tal-Milied u 
Adorazzjoni. 

 

Il-Ħamis, 17 ta’ Diċembru 7.00pm Quddiesa tan-Novena tal-Milied u 
Adorazzjoni. 

 

Il-Ġimgħa, 18 ta’ Diċembru 7.00pm Quddiesa tan-Novena tal-Milied u 
Adorazzjoni (animata miż-żgħażagħ).  

 

Programm għall-Avvent u l-Milied 
“Dehret il-grazzja ta’ Alla, għas-salvazzjoni lill-bnedmin kollha” Tit 2,11 

Biex tieħdu sehem fil-Knisja, għandhom jiġu 

osservati l-miżuri kollha kontra l-imxija Covid-19. 

Tista’ ssegwi wħud miċ-ċelebrazzjonjiet tal-Avvent u l-Milied 

fuq il-paġna tal-Facebook: Parrocca Santa Marija-Imgarr, Malta 



Is-Sibt, 19 ta’ Diċembru 6.30pm Lectio Divina; fis-7.00pm Quddiesa 
tar-Raba’ Ħadd tal-Avvent. 

 

Il-Ħadd, 20 ta’ Diċembru 10.30am Quddiesa bit-tberik tal-Bambini. 
 

It-Tnejn, 21 ta’ Diċembru 7.00pm Quddiesa tan-Novena tal-Milied u 
Adorazzjoni. 

 

It-Tlieta, 22 ta’ Diċembru 7.00pm Quddiesa tan-Novena tal-Milied u 
Adorazzjoni. 

 

L-Erbgħa, 23 ta’ Diċembru 7.00pm Quddiesa tan-Novena tal-Milied u 
Adorazzjoni 

ŻMIEN IL-MILIED 
 

Il-Ħamis, 24 ta’ Diċembru 5.30pm Qrar fil-Knisja Parrokkjali; fis-7.00pm 
Quddiesa tal-Vġili tal-Milied; 11.15pm Velja ta’ 
Talb bil-prietka tal-Milied. 

 

Il-Ġimgħa, 25 ta’ Diċembru 12.00am Quddiesa tal-Nofsilejl; il-Quddies ikun 
bħal tal-Ħadd. 

 

Is-Sibt, 26 ta’ Diċembru fis-7.00pm Quddiesa tal-Familja Mqaddsa 
għall-familji. 

 

It-Tlieta, 29 ta’ Diċembru  Jiem ta’ Adorazzjoni; wara l-Quddiesa ta’ 
filgħodu jiġi sponut Ġesù Ewkaristija. Fis-
7.00pm Quddiesa; mistiedna speċjali l-
Għaqdiet tal-Parroċċa. 

 

L-Erbgħa, 30 ta’ Diċembru Wara l-Quddiesa ta’ filgħodu jiġi sponut Ġesù 
Ewkaristija. Fis-7.00pm quddiesa animata 
għaż-żgħażagħ. 

 

Il-Ħamis, 31 ta’ Diċembru Wara l-Quddiesa ta’ filgħodu jiġi sponut Ġesù 
Ewkaristija. Fil-5.30pm Qrar fil-Knisja 
Parrokkjali; fis-7.00pm Quddiesa ta’ għeluq il-
Jiem ta’ Adorazzjoni bl-innu tat-Te Deum 
b’ringrazzjament għas-sena ċivili li ntemmet. 

 

Il-Ġimgħa, 1 ta’ Jannar  Marija Omm Alla, il-Quddiesa bħal tal-Ħadd. 
 

Is-Sibt, 2 ta’ Jannar  fis-7.00pm Quddiesa tal-Epifanija tal-Mulej  

Agħtu l-għajnuna tagħkom b’risq id-Dar tal-Providenza 

billi tpoġġu l-offerti tagħkom f’kaxxa apposta fil-Knisja 

Matul ix-xahar ta’ Diċembru. Grazzi 

Riflessjoni tal-Kelma t’ Alla - Lectio Divina – Is-Sibtijiet tal-Avvent, fis-6.30pm 

...............................................................(qabel il-quddiesa) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUĠĠERIMENTI BIEX TIĊĊELEBRAW L-AVVENT U L-MILIED FIL-FAMILJA 
 

 1. AGĦMEL IL-GIRLANDA TAL-AVVENT 
Il-girlanda għandha tkun magħmula minn ħaxix u jkollha forma ta’ 
ċirku, sinjal li jfakkarna li la hemm bidu u lanqas tmiem, bħal Alla. L-
erba’ xemgħat huma l-erba’ ħdud tal-Avvent: tlieta vjola u waħda 
roża. Kull xemgħa li nixegħlu tirrapreżenta lil Kristu, id-Dawl tad-dinja 
li qiegħed dejjem joqrob. It-tifsira tax-xemgħat hi din: l-ewwel u t-
tieni xemgħa juru s-sinjal ta’ Tama u Paċi filwaqt li t-tielet xemgħa 
tfisser il-Ferħ. Ir-raba’ xemgħa tindika l-Imħabba  
 

2. ARMA L-PRESEPJU U AQRA R-RAKKONT 
Il-Presepju jfakkarna fl-istorja tal-Milied li ġrat fil-Belt ta’ Betlehem. 
Quddiem il-presepju, tħares lejn il-pasturi kollha, tinduna li Ġesù sar 
bniedem bħalna, kien jgħix fi żmien partikulari, u daħal fl-istorja ta’ 
kull wieħed u waħda minna. Quddiem il-presepju Aqra r-rakkonti tal-
Milied mill-Evanġelju.  
 

3. ITLOB QUDDIEM IL-BAMBIN 
L-istatwa tal-Bambin trid tistediena biex nersqu lejha u nitolbu. It-talb 
huwa l-mezz ta’ kif b’mod personali u mal-familja nikkomunikaw ma’ 
Alla u naqraw is-sitwazzjonijiet ta’ ħajjitna mill-għajnejn tiegħu. Bi kliem 
sempliċi tkellem ma’ Alla li sar bniedem bħalna. 
 

PROĠETTI LI SARU U LI QED ISIRU FIL-PARROĊĊA 
 

IL-PROĠETT TAL-FRONTE SPIZIO TAL-KNISJA PARROKKJALI. Dan il-proġett kien wieħed 

ta’ importanza kbira, għax li kieku ħallejnih aktar konna nitilfu xi partijiet minnu darba 
għal dejjem. Il-ħidma ħadet fit-tul aktar milli ħsibna. Għalkemm dan kien proġġett ko-
finanzjat mill-Unjoni Ewropeja, il-Parroċċa ħarġet €30,000 minnu. 
 

IL-PROĠETT TAL-COMMON AREA (BAR), KĊINA U TOILETS FL-ORATORJU. Dan huwa 

proġett li kien neċessarju li jsir mhux biss minħabba ħsarat li ġew ikkawżati tul is-snin, 
imma biex l-ambjent ikun addattat għaż-żmien tal-lum. Meta ġejna biex nirranġaw sibna 
ħsarat akbar u ħadna deċizzjoni li l-post jibda jsir aċċessibli għall-persuni b’diżabbilità. 
 

IL-PROĠETT TAL-MANT TA’ SANTA MARIJA. Wasalna biex nibdew il-ħjata tal-mant. 

Wieħed irid japprezza li dan huwa xogħol metakoluż u jrid ħafna ħin.  
 

IL-PROĠETT TAS-SAGRISTIJA. Attwalment qegħdin f’diskussjonijiet mal-Kumpanija li se 

taħdem iċ-ċinta. Ġiet deċiża l-barriera minn fejn se jinqata’ l-ġebel, u qed isiru l-
preparamenti biex fix-xhur li ġejjin jibda ix-xogħol.  
 

IL-PROĠETT TA’ MANUTENZZJONI FID-DAR/UFFIĊĊJU PARROKKJALI. Partijiet sostanzjali 

mis-soqqfa tad-Dar Parrokkjali, (il-parti magħrufa bħala tas-sefturi) għandhom ħsarat 
konsiderevoli u qed isiru perikolużi.  
 
 

AGĦTUNA L-GĦAJNUNA TAGĦKOM 
APS Bank – Account No. 20001200641  
IBAN No. MT24APSB77079007019920001200641 


