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Programm ta’ animazzjoni Spiritwali u Liturġiku
għal żmien ir-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa 2021

Il-Kelma tal-Kappillan – Dun George J. Schembri

ŻMIEN LI FIH MA JIBQAX GĦADDEJ
KOLLOX QISU XEJN MHU XEJN
Ir-Randan huwa mixja ta’ konverżjoni li trid tibda mill-qalb. Bħala komunità
u bħala persuni rridu nagħmlu mixja bis-sens li timmarka lill-ħajja tagħna. Din
hija l-isfida li qed jagħmel Ġesù quddiem li l-qalb tagħna biex minn quddiem
ħajjitna ma jibqax għaddej kollox qisu xejn mhu xejn.
Iż-żmien tar-Randan hu ż-żmien li fih, aktar mis-soltu, inkunu msejħin ħalli
nirriflettu dwar l-impenn tal-ħajja Nisranija tagħna u neżaminaw jekk l-ilma
tal-grazzja ta’ Alla hux jaħsel u jnaddaf tassew lil qalbna, u hekk jilħaq isaqqi
l-għeruq tal-għajxien tagħna sabiex verament nixbħu lil Ġesù u nħalluh jgħix
fina u fostna.
Fil-bidu taż-żmien tar-Randan irridu nisimgħu stedina importanti: “Indem u
emmen fl-Aħbar it-Tajba.” Waqt il-quddiesa tal-bidu tar-Randan, nhar lErbgħa tal-Irmied, is-saċerdot jistedinna biex nagħtu aktar spazju lil Alla filħajja tagħna u b’hekk nimxu t-triq tal-konverżjoni. Il-konverżjoni tiġi missmigħ tal-Kelma t’Alla, għax hija din il-kelma li tagħtini spazju biex mill-ġdid
inħares bid-dettal lejn ħajti, u ma nibqax sejjer f’sitwazzjonijiet li fihom kollox
jgħaddi, u l-bruda tkompli taħkimni.
Ir-Randan irid iwassalna biex niċċelebraw il-misteru tat-tbatija, il-mewt u lqawmien ta’ Ġesù. Dan l-misteru rridu ngħixuh f’ħajjitna. Din trid tkun sejħa
speċjali li tpoġġi fina l-kuraġġ u r-rieda biex f’ħajjitna nagħrfu lil Ġesù “u lqawwa tal-qawmien tiegħu mill-imwiet” (Fil 3, 10).
Għalhekk f’dan iż-żmien qaddis nersqu mill-ġdid lejn Ġesù billi niċċelebraw
s-sagrament tal-ħniena tiegħu fil-Qrar u nagħmlu esperjenza ħajja talMaħfra tiegħu biex inkunu aktar responsabbli u b’hekk f’ħajjitna ma jibqax
kollox għaddej qisu xejn mhu xejn.
Minn qalbi nagħtikom Randan Qaddis, u żmien li fih nagħrfu l-Ħniena ta’
Alla li lesta għalina u trid iċċaqlaqna u ġġeddidna. Ir-rieda tagħna trid tkun
onesta u kuraġġuża biżżejjed biex naħtfu dan il-mument li fih irridu nagħtu
każ id-dettalji ta’ ħajjitna.
EŻERĊIZZI ONLINE: Matul ir-Randan fuq il-paġna ta’ Facebook se jkollna
riflessjonijiet mid-Djaknu Rev. Roderick Baldacchino. Segwuna!

Is-Sena ta’ San Ġużepp – Is-Sena Familja Amoris Lætitia

Inħallu l-Imħabba timmarka lil ħajjitna.
Din is-sena, bħala Knisja qegħdin infakkru żewġ avvenimenti kbar, l-150
sena minn meta l-Papa Piju IX iddikjara lil San Ġużepp bħala l-Patrun talKnisja Universali u l-ħames anniversarju mill-pubblikazzjoni tal-Eżortazzjoni
Appostolika tal-Papa Franġisku Amoris Lætitia
F’ittra Patris corde (Bil-Qalb ta’ Missier), il-Papa Franġisku jiddeskrivi lil San
Ġużepp bħala missier maħbub, teneru u li jħobb, missier ubbidjenti, li
jaċċetta lil kulħadd; missier li huwa kuraġġuż, li jaħdem, u li hu umli. L-ittra
tal-Papa Franġisku trid tgħinna naraw b’mod iktar ċar l-importanza ta’ nies
ordinarji li, għalkemm ’il bogħod mill-attenzjoni, jeżerċitaw il-paċenzja u
joffru tama kuljum. F’dan, jixbħu lil San Ġużepp, “ir-raġel li ma jiġix innutat,
preżenza tiegħu ta’ kuljum kienet diskreta u moħbija”, li madankollu
kellu “rwol inkomparabbli fl-istorja tas-salvazzjoni”.
Is-Sena Familja Amoris Laetitia hija inizjattiva tal-Papa Franġisku, li għandha
l-għan li tilħaqq lil kull familja madwar id-dinja, u dan permezz ta’ għadd
ta’ proposti spiritwali u pastorali li nistgħu ngħixuhom fil-komunità, biex
jagħtu dawl u jwasslu l-ferħ tal-imħabba lill-familji. L-esperjenza talpandemija li qegħdin ngħixu qed tenfasizza l-irwol ċentrali tal-familja bħala
l-Knisja domestika u l-importanza tar-rabtiet komunitarji bejn il-familji. Dawn
ir-rabtiet jagħmlu b’mod awtentiku, lill-Knisja “familja tal-familji” (AL 87). Ilfamilja jixirqilha sena ta’ ċelebrazzjoni, sabiex tkun tista’ titqiegħed fiċċentru tal-impenn u l-kura ta’ kull realtà pastorali u ekkleżjali. Mhux
ċelebrazzjonijiet grandjużi, imma twassal għal ammirazzjoni l-ħajja ordinarja
ta’ familja li fil-moħbi tal-ħajja ta’ kuljum tgħix id-doni sbieħ tal-ħajja u talfidi.
Dawn iż-żewġ avvenimenti rridu ngħixuhom fil-ħidma pastorali li l-parroċċa
twettaq. L-enfasi għandu jkun l-attenzjoni fuq il-familja li tiġbor fiha storja
umana, soċjali u ta’ fidi biex fid-dawl tal-figura ta’ Ġużeppi, imnebbħin mittagħlim tal-Papa Franġisku fuq il-Familja, nagħrfu napprezzaw, nikkuraw, u
nikkumpanjaw lil kull persuna.
Irridu nħallu l-qawwa tal-imħabba timmarka lil ħajjitna. Hija din il-qawwa li
tmexxina biex bħal Ġużeppi nkunu kuraġġużi fl-akkumpanjament tagħna.
Hija l-familja li trid ssostni l-valuri tal-ħajja mill-bidu sal-mewt naturali, taxxogħol, tal-ġid komuni u tal-ħarsien tal-wirt naturali, tas-solidarjetà, linklużjoni u tal-edukazzjoni. Il-mixja tagħna ta’ komunità, li immarkata millimħabba, trid tagħraf u ssostni li kulħadd huwa milqugħ fil-komunità tagħna.

Żmien ir-Randan - “Indem u emmen fl-Aħbar it-Tajba.”

PROGRAMM GĦAL ŻMIEN IR-RANDAN
L-Erbgħa, 17 ta’ Frar - Ras ir-Randan - Jum ta’ Sawm u Astinenza
Fis-7.00am nitolbu l-Via Sagra u fis-7.30am Quddiesa. Fis- 6.30pm talb
Penitenzjali mill-Kelma t’Alla u wara ssir Quddiesa.
Kull nhar ta’ Ġimgħa fil-Randan
Fis-6.15pm nitolbu l-Via Sagra b’mod meditat.
Il-Ħamis, 25 ta’ Frar – L-Ewwel Qrara
Mill-5.00pm jibdew jersqu t-tfal tal-Ewwel Tqarbina biex jiċċelebraw il-Qrar.
19 ta’ Frar, 26 ta’ Frar u 5 ta’ Marzu - Eżerċizzi għaż-żgħażagħ 13+
L-eżerċizzji tar-Randan immexxija minn Dun Mark Mallia Pawley fl-Oratorju.
Il-Ħadd, 21 ta’ Frar – L-Ewwel Ħadd tar-Randan
Fl-10.30am quddiesa animata għat-tfal fil-Knisja Parrokkjali.
Kull Nhar ta' Ħadd fir-Randan – Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd
Fil-quddiesa tal-5.00pm jsiru l-eżerċizzi tar-Randan immexxija minn Dun
Ronnie Zammit. (il-Ġranet se jkunu: 21 ta’ Frar, 28 ta’ Frar, 7 ta’ Marzu, 14 ta’
Marzu u 21 ta’ Marzu).
Mit-Tnejn 22 sal-Ġimgħa 26 ta’ Frar – Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd
Fis-6.00pm Quddiesa u wara l-eżerċizzi tar-Randan Fil-Knisja taż-Żebbiegħ
immexxija minn Dun Tony Pace.
Il-Ħadd, 28 ta’ Frar – It-Tieni Ħadd tar-Randan
Fl-10.30am quddiesa annimata għat-tfal fil-Knisja Parrokkjali.
Il-Ġimgħa 4 ta’ Marzu – Qrar minn Konfessur Barrani
Fis-6.00pm fil-Knisja Parrokkjali jkollna servizz ta’ qrar.
Il-Ħadd, 7 ta’ Marzu – It-Tielet Ħadd tar-Randan
Fl-10.30am quddiesa animata għat-tfal fil-Knisja Parrokkjali.
Mit-Tnejn, 8 sal-Ġimgħa 12 ta’ Marzu – Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd
Fis-7.00pm Quddiesa u wara l-eżerċizzi tar-Randan immexxija minn Dun
Keith Scicluna.
Il-Ġimgħa, 12 ta’ Marzu – Nikkontemplaw lil Ġesù Redentur
Fis-6.00pm siegħa adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija b’riflessjonijiet millKelma t’Alla.

Żmien ir-Randan - Programm ta’ animazzjoni Spiritawli u Liturġiku
Il-Ħadd, 14 ta’ Marzu – Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan
Fl-10.30am quddiesa animata għat-tfal fil-Knisja Parrokkjali.
Mit-Tnejn 15 sal-17 ta’ Marzu - Eżerċizzi għaż-żgħażagħ 16+
L-eżerċizzi tar-Randan immexxija minn Dun Luke Cutajar u Dun Roderick
Camilleri fl-Oratorju.
Mit-Tnejn 15 sal-Ġimgħa 19 ta’ Marzu – Eżerċizzi Spiritwali għal Miżżewġin
Fis-7.00pm Quddiesa u wara l-eżerċizzi tar-Randan immexxija minn Dun
Ewkarist Zammit.
Il-Ħamis, 18 ta’ Marzu –Qrar għall-Miżżewġin
Fis-6.00pm fil-Knisja Parrokkjali jkollna servizz ta’ qrar għall-koppji miżżewġin.
Il-Ġimgħa 19 ta’ Marzu – Festa ta’ San Ġużepp
Illum jimmarka l-bidu tas-Sena Speċjali Amoris Lætitia – sena ddedikata lillfamilja. Din is-sena taħbat ukoll is-Sena ta’ San Ġużepp.
Is-Sibt, 20 ta’ Marzu – Sena Familja Amoris Lætitia
Fis-7.00pm Quddiesa animata għall-Familja fil-bidu tas-sena speċjali
ddedikata mill-Papa Franġisku għall-Familja.
Il-Ħadd, 21 ta’ Marzu – Il-Ħames Ħadd tar-Randan
Fl-10.30am quddiesa animata għat-tfal fil-Knisja Parrokkjali.
Il-Ħamis, 25 ta’ Marzu – Ċelebrazzjoni Penitenzzjali u Qrar
Fis-6.00pm fil-Knisja Parrokkjali jkollna Ċelebrazzjoni Penitenzzjali li tgħinna
nersqu għas-sagrament tal-qrar. Fis-7.00 ssir il-Quddiesa.
Il-Ġimgħa, 26 ta’ Marzu – It-Tifkira ta’ Marija Addolorata
Fis-7.00am nitolbu l-Via Sagra u fis-7.30am Quddiesa. Issir quddiesa fil5.00pm. Fis- 6.00pm talb b’riflessjonijiet mill-Kelma t’Alla fuq Marija
Addolorata u fis-7.00pm Quddiesa.

PROGRAMM TAL-ĠIMGĦA MQADDSA
Is-Sibt, 27 ta’ Marzu – Ħadd il-Palm u ċ-Ċelebrazzjoni tal-Passjoni Tal-Mulej
Fis-7.00pm Ċelebrazzjoni Solenni tad-daħla ta’ Ġesù f’Ġerusalemm, bittberik taż-Żebbuġ u wara tkompli l-quddiesa tal-Passjoni tal-Mulej.

Il-Ġimgħa Mqaddsa – “Nagħraf lil Ġesù u l-qawwa tal-qawmien tiegħu mill-imwiet”
C 28 ta’ Marzu – Ħadd il-Palm u ċ-Ċelebrazzjoni tal-Passjoni Tal-Mulej
Il-Ħadd,
Fl-10.30am quddiesa animata għat-tfal fil-Knisja Parrokkjali.
It-Tnejn, 29 ta’ Marzu – It-Tnejn tal-Ġimgħa l-Kbira
Fis-7.00pm quddiesa u wara Riflessjonijiet u Kant annimata mill-Kor JAM bitTema Ubi Caritas li se jgħinna naħsbu fuq l-akbar imħabba li Alla wera
magħna.
It-Tlieta, 30 ta’ Marzu – It-Tlieta tal-Ġimgħa l-Kbira
Fis-6.00pm ssir Via Sagra mmeditata. Fis-7.00pm issir il-quddiesa.
L-Erbgħa, 31 ta’ Marzu – L-Erbgħa tal-Ġimgħa l-Kbira
Fis-6.00pm jkollna servizz ta’ qrar u fis-7.00pm issir il-quddiesa. Wara lquddiesa jsir talb madwar Ġesù msallab u l-Adorazzjoni tas-Salib.
Il-Ħamis, 1 t’ April – Ħamis Ix-Xirka - Jum is-Saċerdoti
Filgħodu ma jsirx quddiesa tas-7.30am. Fis-6.30pm Il-Quddiesa tat-tifkira talIkla tal-Mulej. Fit-8.00pm jibdew l-adorazzjonijiet kull siegħa sal-11.00pm. Fil111.00pm Velja sa 12.00am.
Il-Ġimgħa, 2 t’ April – Il-Ġimgħa l-Kbira - Jum ta’ Sawm u Astinenza
Filgħodu l-knisja tiftaħ fil-5.00am. Fil-5.30am u fis-7.00am adorazzjoni lil Ġesù
Ewkaristija. Fit-8.00am jsir it-talb miIl-Liturġija tas-Sigħat u fid-9.00am
Adorazzjoni għat-tfal. Fit-3.00pm tibda l-Azzjoni Liturġika tal-Mewt tal-Mulej.
Is-Sibt, 3 t’April – Sibt il-Għid - Jum ta’ Ġabra u Skiet
Fit-8.00pm tibda l-Liturġija qaddisa tas-Sahra tal-Lejl Qaddis tal-Għid il-Kbir.
Il-Ħadd, 4 t’April – Ħadd il-Għid - Jum Kristu Rxoxt - Jum in-Nisrani
Fl-10.30am issir Quddiesa animata għat-tfal u wara tberik tal-Figolli jew
Bajd tal-Għid.
XANDIRIET ONLINE: Diversi ċelebrazzjonijiet se jkunu mxandra live fuq ilpaġna tal-Facebook - Parrocca Santa Marija - Imgarr, Malta.
ĦARSIEN TAL-MIŻURI KONTRA L-COVID-19: Fil-Knisja l-Postijiet ikunu limitati.
Aktar ’il quddiem noħorġu l-linji gwida biex wieħed jsib post fil-Knisja waqt
iċ-ċelebrazzjonijiet. Għandhom dejjem jiġu mħarsa l-miżuri kollha tas-saħħa
bħmod partikulari l-ilbies tal-maska, l-użu tad-diżinfettant, u d-distanza
soċjali. Grazzi mill-qalb tal-koperazzjoni.

“Parir ta’ Anzjan huwa għaqli li tieħdu” – Connie Camilleri

L-ANZJANI FIL-PARROĊĊA TAGĦNA
Il-bniedem jitwieled, jgħaddi mit-tfulija, miż-żgħożija
jasal għall-mezzetà u fl-aħħar jasal fl-anzjanità
tiegħu. L-anzjan qatt ma għandu jitwarrab fil-ġenb;
fid-dinja għad hawn postu. L-anzjani huma
neċessarji ħafna biex jgħaddu drawwiet, tifkiriet u
esperjenza, tal-ħajja lil ta’ warajhom. Parir ta’

anzjan huwa għaqli li tieħdu.
Irridu nagħrfu li bħala komunità parrokkjali, u
bħala soċjetà għandna d-dmir li nagħrfu
nirrispettawhom u ngħinuhom fil-ħtiġijiet
tagħhom. Telefonata jew xi għajnuna bħal xiri
jew bżonn li wieħed iwassal anzjan/a f’post
meħtieġ, żgur ikun apprezzat minnhom.
Ejjew ngħożżu, nieħdu ħsieb u nagħtu dinjità
xierqa lill-anzjani tagħna.

“L-Anzjan qatt
ma għandu
jitwarrab
fil-ġenb.”

X’ JGĦIDILNA L-PAPA FRANĠISKU F’DIN IS-SENA SPEĊJALI?
L-anzjani jgħinuna naqraw il-kontinwità tal-ġenerazzjonijiet
[...]. Ħafna drabi huma n-nanniet li jiżguraw it-trasmissjoni tal-valuri
għolja lin-neputijiet tagħhom u ħafna persuni jistgħu jixhdu kif linizjazzjoni tagħhom għall-ħajja Nisranija jafuha lin-nanniet.
Kliemhom, iż-żegħil tagħhom u s-sempliċi preżenza tagħhom tgħin
lit-tfal jagħrfu li l-istorja tagħhom ma bdietx magħhom, li huma
werrieta ta’ mixja twila u li għandna nirrispettaw l-istorja li ġiet
qabilna.
Amoris Lætitia, paragrafu 192
Kemm missirijiet, ommijiet, nanniet, għalliema juru lil uliedna, b’ġesti
ċkejkna u ta’ kuljum, kif għandhom jaffrontaw u jgħixu kriżi billi
jaddattaw id-drawwiet tagħhom, jerfgħu ħarsithom u jħeġġu fittalb.
Patris corde

Il-Formazzjoni tal-Familija ta’ għada – Jessica Sammut u Leighton Mifsud

L-ESPERJENZA TAGĦNA FUQ IL-KORS TA’ KANA
L-esperjenza tagħna bħala għarajjes fil-Kors ta' Kana kienet waħda pożittiva
ħafna. Il-laqgħat jinkludu diversi suġġetti interessani. Diversi kelliema,
bħalma huma l-kappillan, Dun Noel, it-tabiba u n-nutara, żammewna
attenti u tawna informazzjoni dwar diversi għażliet li rridu nagħmlu bi
preparazzjoni għall-ħajja miżżewġa.
Fil-laqgħat ma kienx hemm biss mumenti ta’ smigħ imma wkoll tawna lopportunità li niddiskutu bejnietna kemm bħala koppji flimkien, kif ukoll
bħala koppja weħedna. Il-preżenza u l-input ta’ Koppja miżżewġa – Pawlu
u Emanuela Camilleri – kienet waħda importanti għax qasmu l-esperjenzi
tagħhom b’mod li stajna nifhmuhom.
Aħna ħassejna li dawn il-laqgħat kienu informattivi ħafna għax
ippreparawna għall-stil ta’ ħajja spiritwali miżżewġa u li fuqha mhux dejjem
kellna għarfien.

“Għażilna li nkompli
b’laqgħat li jgħinnuna
nixmu lejn is-Sagrament
taż-Żwieġ.”
ISSA LI SPIĊĊAJNA L-KORS TA’ KANA GĦAŻILNA LI NKOMPLU...
Wara li għamilna l-Kors ta’ Kana, għażilna li nkomplu b’laqgħat li jgħinuna
nimxu lejn is-Sagrament taż-Żwieġ. S’issa nistgħu ngħidu li l-esperjenza
tagħna bhala għarajjes hija waħda pożitiva u nkunu ħerqana biex
nattendu.
Dawn il-laqgħat huma kemm għal dawk li diġa’ għamlu l-Kors ta’ Kana u li
se jiżżewġu dalwaqt u kif ukoll koppji li għadhom ma għamlux il-Kors ta’
Kana u li flimkien ngħinu lil xulxin inħejju ruħna għall-ħajja miżżewġa ta' mara
u raġel flimkien. Dawn il-laqgħat huma ideal għalina biex inħejju ruħna biex
nersqu għas-sagrament taż-żwieġ.

Il-Kors ta’ Kana se jsir mill-ewwel ġimgħa t’Ottubru sal-ewwel ġimgħa
ta’ Diċembru 2021 – Applikazzjonijiet aktar ’il quddiem.

Inrawmu fiż-żgħażagħ sħabna l-valuri nsara – Julia Vella

KULL NHAR TA’ ĠIMGĦA FL-ORATORJU
Ta' kull nhar ta' Ġimgħa ŻAK Mġarr jilqa' numru
sabiħ ta' żgħażagħ fl-oratorju. Hija esperjenza
sabiħa li aħna bħala leaders impenjati li kull
ġimgħa naqsmu flimkien ma’ dawk kollha li
jattendu l-Kelma t’Alla. Huwa mument speċjali
biex flimkien nirriflettu fuq l-Evanġelju tal-Ħadd li
jkun ġej u bejnietna nirrelatawh mal-ħajja tagħna
ta' kuljum, fejn flimkien naqsmu l-ħsibijiet u l-ideat
tagħna.
L-għan tal-laqgħat tagħna huwa li nrawmu fiżżgħażagħ sħabna l-valuri Nsara, billi niddiskutu kif
nistgħu nkunu ta' għajnuna fis-soċjetà ta'
madwarna, speċjalment ma’ dawk l-aktar filbżonn. Aħna nemmnu li s-sehem tagħna fid-dinja
tal-lum huwa neċessarju biex nibnu ħajja sabiħa
b’sensittività lejn dawk ta’ madwarna b’mod
speċjali l-anzjani, il-morda u dawk vulnerabbli.
Kienet inizjattiva tagħna li fi żmien il-Milied diversi
żgħażagħ ħadu gost jimpenjaw ruħhom filpreparamenti ta' kartolini biex iferrħu lill-anzjani filparroċċa tagħna. Inizjattivi bħal dawn ipoġġu
fiż-żgħażagħ tagħna prattika ħajja tal-Evanġelju
li kull ġimgħa naqsmu bejnietna.
Nistieden lilkom ġenituri biex tħajru liż-żgħażaġħ
biex jingħaqdu magħna fl-Oratorju, kull nhar ta’
Ġimgħa.

“Impenjati li
kull ġimgħa
naqsmu
flimkien ma’
dawk kollha li
jattendu
l-Kelma
t’Alla.”

ĦINIJIET GĦAL LAQGĦAT TA’ FORMAZZJONI GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ
ŻAK – L-IMĠARR
Year 8 mis-6:30pm sa 7:30pm
Year 9 u 10 mis-7:00pm sa 8:00pm
year 11+ mit-8:15 pm ’il quddiem

Proġetti ta’ Renovazzjoni fil-Oratorju – Anthea Vella

DEHRA ĠDIDA GĦAR-RECREATIONAL AREA
Kien ilu jinħass il-bżonn li nirrenovaw ir-recrational area
(Bar) tal-Oratorju, biex ikun aktar attraenti u addatta
għaż-żmien li qed ngħixu fih. Wara diversi xhur ta’
ħidma nistgħu ngħidu li dan il-post ħa dehra oħra,
grazzi għal diversi żgħażagħ li ħarġu bl-ideat taħt iddirezzjoni tal-Perit Claudia Calleja.
Kienu diversi l-problemi li ħarġu hekk kif inbeda xxogħol, liema problemi kellna nsolvuhom tant li
wassluna biex nieħdu deċiżjonijiet fuq il-kmamar li
jmissu mal-madwar l-post li irrenovajna. Sar xogħol ta’
plumbing, madum ġdid, u sistema ta’ dawl ġdida. Ilħsieb hu li aktar ’il quddiem il-bitħa jkollha aċċess għal
persuni bi bżonnijiet speċjali, għaldaqstant ħadna
ħsieb biex nagħmlu toilet speċjali u aċċessibli.
L-APS plc Bank tawna parti żgħira mill-ispiża kbira li se
tammonta madwar €50,000, hekk kif ix-xogħol għadu
għaddej u jibqgħu jinqalgħu l-ispejjeż. Din l-ispiża
telgħet ukoll minħabba l-bżonn li insolvu problemi li
ilhom is-snin biex jissolvew. Il-ġenerożità tagħkom hija
ferm apprezzata.

Ir-Restawr tal-Fronte Spizio tal-Knisja Parrokkjali

PROĠETT IMPORTANTI LI SAR
Għal diversi xhur, kulħadd ra li l-faċċata tal-Knisja Parrokkjali kienet magħluqa
bi scaffolding. Dan kollu minħabba li għal diversi xhur saret ħidma intensiva
ta’ restawr fuq il-fronte spizio tal-mużajk ta’ Santa Marija, xogħol prezjuż li sar
fis-snin tat-Tieni Gwerra Mondjali f’Ruma.
Dan il-proġett kien wieħed li fih il-Parroċċa tagħna kienet waħda mill-15-il
parroċċa f’Malta li ibbenefikat minn fondi għal xogħol ta’ restawr u
konservazzjoni b’kofinanzjament minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-Parroċċa
ħarġet €30,000 minn din l-ispiża, u li minnhom baqgħalna madwar €5,500
x’niġbru.
Il-fronte spizio tal-Knisja Parrokkjali kellu bżonn ta’ restawr urġenti, hekk kif dan
l-aħħar snin bdew jiġu osservati ħsarat konsiderevoli fil-mużajk. Ir-restawraturi
Taljani rrimarkaw li partijiet mill-mużajk kien beda jintilef. Grazzi għall-ħila tarrestawraturi nistgħu ingawdu din l-opra tal-arti sabiħa.

Il-Proġetti oħra li qed isiru
Bħalissa ukoll għaddejjin ħidmiet oħra, anke minħabba ħsarat li ġew ikkawżati tul is-snin
fosthom insemmu partijiet sostanzjali mis-soqfa tad-Dar Parrokkjali, liema xogħol ġa beda
minħabba ħsarat konsiderevoli. Din il-biċċa tad-Dar li qed tiġi rranġata se tibda sservi
bħala Uffiċċju Parrokkjali.
Proġett ieħor huwa l-Mant ta’ Santa Marija: bħalissa dan wasalna fil-fażi tal-ħjata. Ukoll, lProġett tas-Sagristija: Se jibdew isiru it-testijiet tal-art biex naraw is-saħħa tal-blat, liema
proċess iwassalna biex nibdew il-bini.
Nappella għall-ġenerożità tagħkom: min jixtieq jagħti l-għajnuna finanzjarja għandkom
tkellmu lil Kappillan b’mod personali. Minn qalbna nirringrazzjawkom.

Ibqa’ Magħna Mulej! – Noħolqu ambjent Vokazzjonali
KIF NISTGĦU NAĦDMU GĦALL-VOKAZZJONIJIET?
Kull vokazzjoni hija don ta’ Alla lill-Komunità Nisranija u lid-dinja. Fost ilvokazzjoni kollha, dik għall-ħajja saċerdotali għandha post importanti fil-ħajja
tal-Knisja għaliex permezz tagħha l-Mulej ikompli jkun preżenti bħala mexxej
tal-poplu tiegħu. Fil-parroċċa tagħna, imma fuq kollox fil-familji tagħna, irridu
noħolqu ambjent sabiħ fejn Alla jkun jista’ jixħet iż-żerriegħa tal-vokazzjoni fi
qlub ġenerużi.
Irridu naħdmu kemm nistgħu fil-familji tagħna biex ikollna l-vokazzjonijiet. Ilfamilja hija l-ewwel bejta tal-vokazzjonijiet. Il-ġenituri Nsara rċevew il-missjoni li
jrabbu lil uliedhom fl-għożża tal-fidi u li jgħinuhom fit-tfittxija tar-rieda ta’ Alla
għalihom. Huma għalhekk imħeġġin biex jagħtu formazzjoni Nisranija
awtentika lil uliedhom, iħarrġuhom fil-valuri umani u spiritwali bħalma huma limħabba, is-sinċerità, l-onestà, il-fraternità, l-ispirtu ta’ ċaħda marbut mas-sens
ta’ għotja għall-oħrajn. Fuq kollox l-vokazzjoni ssib postha meta l-ġenituri
jgħallmu lil uliedhom jitolbu u jakkumpanjawhom f’kull waqt tal-mixja tal-fidi.

MATUL DAWN L-AĦĦAR SENTEJN...
Matul dawn l-aħħar sentejn il-parroċċa tagħna kellha sehem ċkejken fil-ħajja
ta’ żewġ seminaristi fil-mixja tagħhom lejn is-saċerdozzju: Karl Andrew
Schembri u Sean Abela. Karl Andrew, li huwa mill-parroċċa tal-Mellieħa, gie
fil-parroċċa tagħna f’Settembru tal-2019 meta kien fit-tielet sena fis-Seminarju.
Bħalissa, qiegħed jagħmel is-sena intermedjarja, b’esperjenza fid-dinja taxxogħol. Sean Abela, mill-parroċċa tar-Rabat, huwa seminarista li wasal fis-sitt
sena tal-formazzjoni, u f’April li ġej se jkun ordnat Djaknu. Il-preżenza tasseminaristi trid tispira fil-komunità tagħna ħajja ta’ talb għall-vokazzjonijiet
minn fostna. Jalla l-Mulej isejjaħ minn fostna ħaddiema fl-għalqa tiegħu.

25 t’April 2021 Nitolbu lill-Mulej biex isejjaħ minn Fostna

JUM IL-VOKAZZJONIJIET
Il-Ħamis, 22 t’April Adorazzjoni għall-Vokazzjonijiet
Il-Ħadd, 25 t’April Il-Quddiesa tal-Ħadd b’Talb Speċjali

