
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dawl il-Punent 

Ħarġa Speċjali   | Ħarġa Randan/ Għid  2022 
 

PARROĊĊA MARIJA MTELLGĦA S-SEMA, L-IMĠARR - MALTA 

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

LEJN L-AKBAR FESTA TAS-SENA 
 

Ir-Randan huwa żmien importanti li fih, flimkien bħala komunità waħda, nasslu għaċ-
ċelebrazzjonijiet tal-Għid il-Kbir. F’dan iż-żmien niftakru f’Ġesù li “ċekken lilu nnifsu, billi 
obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib” (Fil 2:8). 
 

F’dan iż-żmien ta’ konverżjoni ejjew inġeddu l-fidi tagħna, billi bħal Ġesù inċekknu lilna 
nfusna u nilqgħu b’qalbna miftuħa l-imħabba ta’ Alla li tibdilna f’aħwa. Fil-lejl tal-akbar 
festa, fl-Għid il-Kbir, se nġeddu l-wegħdiet tal-Magħmudija tagħna, biex nitwieldu mill-
ġdid bħala bnedmin ġodda. Il-mixja tar-Randan trid tagħti ħajja lis-sentimenti tagħna, l-
atteġġjamenti u l-għażliet biex b’hekk verament nimxu wara Kristu. 
 

Dan ir-Randan se jkun immarkat miż-żjara fostna tal-Papa Franġisku. Din iż-żjara trid 
timmarkana li aħna nsara li nilqgħu lil xulxin. Iż-żjara tal-Papa ma tistax tkun biss 
ammirazzjoni lejn dan il-bniedem speċjali. Iridu nixorbu minnu l-għażliet favur il-
bniedem u favur il-ħajja tiegħu.  
 

Din is-sena qed infakkru ukoll il-100 sena mill-miġja tal-vara ta’ Santa Marija fil-Parroċċa 
tagħna, avveniment speċjali li jrid jsawwar minna komunità ħajja li tgħix il-fidi b’impenn. 
J’Alla li dak li se niċċelebraw ikun mgħix fil-ħajja ta’ kuljum.  
 

Nistedinkom biex niċċelebraw flimkien dawn il-jiem sbieħ. Sliem u Barka.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMM GĦAL ŻMIEN IR-RANDAN 2022 
 

L-Erbgħa 2 ta’ Marzu - RAS IR-RANDAN  
Jum ta’ sawm u astinenza - Illum il-Knisja tagħti 
bidu għall-mixja tan-Nisrani lejn l-Għid il-Kbir 
megħjun mit-talb, mis-sawm, mill-karità u fuq 
kollox mill-Kelma t’Alla.  
Fis-7.00am nitolbu l-Via Sagra. 
Fis-7.30am Quddiesa.  
Fis- 6.00pm talb Penitenzjali mill-Kelma t’Alla. 
Fis-7.00pm Quddiesa solenni tal-bidu tar-Randan. 
 

KULL NHAR TA’ ĠIMGĦA  MATUL IR-RANDAN 
Fis-6.15pm nitolbu l-Via Sagra b’mod meditat.  
 

KULL NHAR TA' SIBT MATUL IR-RANDAN 
Quddiesa Kateketika għat-tfal wara l-katekeżi. 
 

KULL NHAR TA' ĦADD MATUL IR-RANDAN          
(6, 13, 20, 27 ta’ Marzu u 3 t’April) 
Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd 
fil-quddiesa tal-5.00pm minn Dun Sean Abela. 
 

IL-ĦAMIS, 10 TA’ MARZU – L-EWWEL QRARA 
Mill-5.00pm fil-Knisja Parrokkjali jibdew jersqu t-
tfal tal-Ewwel Tqarbina biex jiċċelebraw il-Qrar.  
 

MIT-TNEJN, 14 SAL-ĠIMGĦA 18 TA’ MARZU 
Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd fis-7.00pm 
Quddiesa u wara l-eżerċizzi immexxija minn Dun 
Roderick Baldacchino. 
 

IL-ĠIMGĦA, 25 TA’ MARZU – IT-TĦABBIRA TAL-
MULEJ: Fil-Parroċċa naħsbu fuq Kristu Redentur 
Fis-7.00am nitolbu l-Via Sagra  
Fis-7.30am Quddiesa.  
Fis- 6.00pm talb b’riflessjonijiet mill-Kelma t’Alla. 
Fis-7.00pm Quddiesa.  
 

MIT-TNEJN 28 TA’ MARZU SAL-ĠIMGĦA 1 T’APRIL 
Eżerċizzi Spiritwali għall-Miżżewġin fis-7.00pm 
Quddiesa u wara l-eżerċizzi immexxija minn Dun 
Ewkarist Zammit. 
 
IS-SIBT, 2 T’APRIL U L-ĦADD 3 T’APRIL – ŻJARA 

TAL-QDUSIJA TIEGĦU L-PAPA FRANĠISKU  
Importanti ħafna li nimxu mal-ħinijiet tal-Quddies 
li se joħorġu fl-avviżi aktar ’il quddiem, hekk kif 
jrid nimxu mal-programm uffiċċjali taż-żjara tal-
Papa Franġisku. 

 

MIT-TNEJN 4 SAL-6 T’APRIL 
Eżerċizzi għaż-żgħażagħ 16+ fl-Oratorju.  
 

IL-ĦAMIS, 7 T’APRIL	  
Ċelebrazzjoni Penitenzjali u Qrar.  
Fis-7.00 ssir il-Quddiesa.  
Fis-7.30pm jkollna Ċelebrazzjoni Penitenzjali li 
tgħinna nersqu għas-sagrament tal-qrar animata 
miż-żgħażagħ. 
 

IL-ĠIMGĦA, 8 T’ APRIL – MARIJA ADDOLORATA  
Fis-7.00am nitolbu l-Via Sagra.  
Fis-7.30am Quddiesa.  
Fil- 5.00pm. Quddiesa  
Fis- 6.00pm talb Quddiem ix-xbieha tal-Madonna 
fuq iz-zuntier, b’riflessjonijiet mill-Kelma t’Alla  
Fis-7.00pm Quddiesa fuq iz-zuntier.  
 

KIF NISTA’ NGĦIX IR-RANDAN  
 

Ir-Randan huwa mixja ta’ KONVERŻJONI li 
twassalna għall-ferħ ta’ Kristu Irxoxt. Din il-
mixja ta’ konverżjoni għandha dan it-trepied: 
 
1. IT-TALB: Permezz tal-Ewkaristija u 

riflessjoni fuq il-Kelma t’Alla nersaq biex 
kuljum niskopri dak li Alla jrid minni. 
 

2. SAWM: Huwa sejħa biex tidħol daħla fik 
innifsek, iżżomm kontroll tiegħek innifsek, 
u tkun sid tiegħek innifsek. Pereżempju 
sawm mill-aktar ħaġa li togħġbok, sawm 
mill-irqad li ssarrfu f’talb, sawm mill-kliem 
żejjed, sawm mill-ħin tiegħek u tkun għas-
servizz ta’ ħaddieħor, eċċ.  

 
3. KARITÀ: Il-Karità għandha tkun frott is-

sawm. San Pietru jgħidilna li l-karità frott is-
sawm taħfer il-kotra ta’ dnubiet. Karità billi 
toffri ħinek għas-servizz ta’ dawk li 
għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek. 

 
Ir-Randan huwa żmien tajjeb biex nersqu għas-
SAGRAMENT TAL-QRAR. Aħna lkoll dgħajfin, ilkoll 
għandna bżonn li nammettu li għandna bżonn il-
maħfra. Hekk il-Knisja, bis-Sagrament tal-
Penitenza, il-ħin kollu tqiegħed idha fuq min 
waqa’, biex jista’ jerġa’ jqum mill-ġdid.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GĦAJNUNA GĦALL-MIXJA  TA’ KONVERŻJONI  

L-Erbgħa, 2 ta’ Marzu  
Ras ir-Randan 

 

Illum la twebbsux 
qalbkom iżda isimgħu 

leħen il-Mulej! 
 

Illum kif se nsib ħin 
biex kuljum nisma’ lil 

Alla jkellimni? 
 

Il-Ħamis, 3 ta’ Marzu  
 

Indmu, għax  
is-Saltna  

tas-Smewwiet 
waslet. (Mt4, 17) 

 

Illum naprezza l-
esperjenzi li ngħix u l-

persuni li nara. 

Il-Ġimgħa, 4 ta’ Marzu  
 

Fittxu l-ġid, u mhux id-
deni jekk tridu tgħixu, 
u l-Mulej ikun 
magħkom. (Għm 5, 14) 

 

Illum nagħmel il-ġid 
lil ta’ madwari. 

 

Is-Sibt, 5 ta’ Marzu  
 

Jien ma nitgħaxxaqx 
b’mewt il-midneb. 

(Eżek 33, 11) 
 

Illum nara fejn inkun 
żbaljat, u nitlob 

maħfra. 
 

Il-Ħadd, 6 ta’ Marzu 
 

Il-bniedem mhux bil-
ħobż biss jgħix, 

imma b’kull kelma li 
toħroġ minn fomm 

Alla.(Mt 4, 4b) 
 

Illum naqra 
sentenza mill-
Kelma t’Alla u 
naħseb fuqha. 

 

It-Tnejn, 7 ta’ Marzu 
 

Issa hu ż-żmien it-
tajjeb; issa hu jum is-

salvazzjoni. 
(2 Kor 6, 2b) 

 

Illum naprezza ż-żmien 
li għandi f’idejja u ma 

naħlix ħin. 

It-Tlieta, 8 ta’ Marzu 
 

Intom u titolbu 
toqogħdux tlabalbu 

bħall-pagani. (Mt 6, 7) 
 

Illum nagħmel  ftit 
mumenti ta’ skiet. 

L-Erbgħa, 9 ta’ Marzu 
 

Oħloq fija qalb safja, o 
Alla. (Salm 51) 

 
Illum noqgħod attent 

u nikkontrolla lili 
nnifsi.   

Il-Ħamis, 10 ta’ Marzu 
 

Itolbu, u jingħatalkom; 
fittxu, u ssibu; ħabbtu, 
u jiftħulkom.  (Mt 7, 7) 
 

Illum nitlob lil ta’ 
madwari jitolbu 

għalija. 
 

Il-Ġimgħa, 11 ta’ Marzu  
 

Minn qiegħ l-art 
insejjaħlek, Mulej: 
isma’, Sidi, il-leħen 
tiegħi! (Salm 129) 

 

Illum nagħmel ftit ħin 
ta’ talb mal-familja. 

 

Is-Sibt, 12 ta’ Marzu  
 

Ħobbu lill-għedewwa 
tagħkom. (Mt 5, 43) 

 

Illum niftakar f’dawk l-
persuni li mhux dejjem 

immur tajjeb 
magħhom u nitlob 

għalihom. 
 

Il-Ħadd, 13 ta’ Marzu 
 

Ħares sewwa lejn is-
smewwiet u għodd il-

kwiekeb, jekk għandek 
ħila tgħoddhom. 

(Ġen 15, 5) 
 

Illum naprezza l-
ħolqien ta’ madwari u 
nibża’ għall-ambjent. 

 

It-Tnejn, 14 ta’ Marzu  
 

Il-kliem tiegħek, Mulej, 
huwa spirtu u ħajja. 

(Ġw 6, 63) 
 

Illum naqra silta mill-
Kelma t’Alla lil 
familja tiegħi. 

 

It-Tlieta, 15 ta’ Marzu 
 

Ġeddu qalbkom u 
ruħkom. (Eżek 18, 31) 

 

Illum niċċaħħad minn 
xi ħaġa li nħobb ħalli 

nikber fil-kontroll 
tiegħi nnifsi. 

L-Erbgħa, 16 ta’ Marzu  
 

Jiena d-dawl tad-
dinja, min jiġi 

warajja jkollu d-dawl 
tal-ħajja. (Ġw 8, 12) 

 

Illum nagħmel 
azzjoni tajba lil ta’ 

madwari. 
 

Il-Ħamis, 17 ta’ Marzu  
 

Henjin dawk li 
jisimgħu l-kelma 

b’qalb tajba u 
sinċiera.(Lq 8, 15) 

 

Illum nisma’ min xi 
ħadd li tani parrir 

tajjeb. 
 

Il-Ġimgħa, 18 ta’ Marzu  
 

Alla hekk ħabb lid-dinja 
li ta lil Ibnu l-waħdieni 

(Ġw 3, 16) 
 

Illum nagħti xi ħaġa 
għal qalbi lil xi ħadd. 

Is-Sibt, 19 ta’ Marzu  
San Ġużepp 

 

La tibżax tilqa’ 
għandek. (Mt 1, 22) 

 

Illum nkun akkoljenti 
ma kulħadd. 

 

Il-Ħadd, 20 ta’ Marzu 
 

Id-dieħla għandha 
mnejn tagħmel il-frott. 

(Lq 13,9) 
 

Illum nagħti ċans lil 
ħaddieħor jitkellem.  

It-Tnejn, 21 ta’ Marzu 
 

Tixxennaq ruħi għalik, o 
Alla. (Salm 41) 

 

Illum nsibi knisja jew 
kappella u nagħmel 5 
minuti t’adorazzjoni. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GĦAJNUNA GĦALL-MIXJA  TA’ KONVERŻJONI  

It-Tlieta, 22 ta’ Marzu 
 

Triqatek, Mulej, 
għarrafni. (Salm 24) 

 

Illum niddeċidi li 
nagħżel 

sitwazzjonijiet, 
persuni u oġġetti li 
jresquni lejn Alla. 

 

L-Erbgħa, 23 ta’ Marzu  
 

Agħti widen. 
(Dewt 4, 1) 

 

Illum nisma’ aktar lil 
ta’ madwari. 

Il-Ħamis, 24 ta’ Marzu  
 

Min ma jiġborx miegħi, 
ixerred. (Lq 11, 23) 

 

Illum ma nfixkilx lil 
ħaddieħor. 

Il-Ġimgħa, 25 ta’ Marzu 
It-Tħabbira tal-Mulej 

 

Ħa jsir minni skont 
kelmtek. (Lq 1,26) 

 

Illum infittex li nkun 
umli u nċeddi malajr. 

Is-Sibt, 26 ta’ Marzu  
 

Ħa nerġgħu lura għand 
il-Mulej. (Ħos 6, 1) 

 

Illum nippjana biex 
immur inqerr. 

Il-Ħadd, 27 ta’ Marzu 
 

Ħa nqum u mmur 
għand missieri. 

(Lq 15, 18) 
 

Illum nilqgħu lil xulxin. 

It-Tnejn, 28 ta’ Marzu  
 

Arani, se noħloq 
smewwiet ġodda u art 

ġdida. (Iż 65, 17) 
 

Illum noħloq 
opportunitajiet ta’ 

mħabba għal ta’ 
madwari. 

 

It-Tlieta, 29 ta’ Marzu 
 

Kenn u qawwa hu Alla 
għalina. (Salm 45) 

 

Illum nagħti kenn lil 
min jitlobni għajnuna. 

  

L-Erbgħa, 30 ta’ Marzu  
 

Kull min jgħix u jemmen 
fija, dan ma jmut qatt. 

(Ġw 11, 26) 
 

Illum ma nużax mobile 
bla bżonn u minflok 

naqra silta mill-Kelma 
t’Alla. 

 

Il-Ħamis, 31 ta’ Marzu  
 

Kif se temmnu dak li 
ngħidilkom jien? 

(Ġw 5,31) 
 

Illum nirbaħ l-fiduċja 
ta’ xi ħadd billi ngħidlu 

kelma ta’ ġid. 
 

Il-Ġimgħa, 1 t’April 
 

Il-Mulej li fetaħ triq 
fil-baħar. (Is 43,16) 

 

Illum insum u nagħmel 
sagrifiċċju biex joħroġ 

il-ġid miż-żjara tal-
Papa Franġisku 

f’Malta. 

Is-Sibt, 2 t’April 
Il-Papa Franġisku 

f’Malta 
 

Kbir f’għemilu l-Mulej 
magħna! (Salm 125) 

Illum Nitlob għall-Papa 
Franġisku, għall-

Isfqijiet u s-Saċerdoti.  
 

Il-Ħadd, 3 t’April 

Il-Papa Franġisku 
f’Malta 

 

Mur, u mil-lum ’il 
quddiem tidnibx iżjed. 

(Ġw 8, 11) 
 

Illum inħares lejn in-
nuqqasijiet tiegħi u 

nimpenja ruħi li 
nikber minnhom. 

 

It-Tnejn, 4 t’April 

 

Il-Mulej hu r-ragħaj 
tiegħi. (Salm 23) 

 

Illum inkun ta’ gwida 
tajba għal ta’ madwari. 

It-Tlieta, 5 t’April 
 

Jiena mmur, u intom 
għad tfittxuni  

(Ġw 8, 21) 
 

Illum infittex lil Alla  
fl-affarijiet iż-żgħar  

tal-ġurnata. 

L-Erbgħa, 6 t’April 
 

Jekk iżżommu fil-kelma 
tiegħi, tkunu tassew 

dixxipli tiegħi. 
 (Ġw 8, 31) 

 

Illum insum biex 
nikber fil-kontroll 

tas-sensi tiegħi. 
 
 

 
 

Il-Ħamis, 7 t’April 
 

Hawn jien. (Ġen 17, 4) 
 

Inkun pront u nwieġeb 
lil min issejjaħli. 

Il-Ġimgħa, 8 t’April 
 

Kien hemm ħafna 
għemejjel tajba li jiena 
wrejtkom. (Ġw 10, 31) 

 

Illum infittex li nagħti 
eżempju tajjeb. 

 

Is-Sibt, 9 t’April 
 

  Emmnu fih. 
(Ġw 11, 45) 

 

Illum infittex li 
nagħmel ħin ta’ talb. 

Il-Ħadd, 10 t’April 

 

Minħabba fina Kristu 
obda sal-mewt, anzi sal-

mewt tas-salib.  
(Fil 2, 8-9) 

 

Illum naqra silta mill-
Passjoni tal-Mulej. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMM GĦAL ĠIMGĦA MQADDSA 2022 
 

ĦADD IL-PALM U C-ĊELEBRAZZJONI TAL-PASSJONI TAL-MULEJ 
IS-SIBT, 9 T’ APRIL  fis-6.45pm it-tfal jinġabru fuq iz-zuntier 
għaċ-ċelebrazzjoni tad-daħla ta’ Ġesù f’Ġerusalemm, bit-tberik 
taż-żebbuġ u wara tkompli l-quddiesa tal-Passjoni tal-Mulej.  

IL-ĦADD, 10 T’ APRIL fl-10.00am ċelebrazzjoni solenni tad-
daħla ta’ Ġesù f’Ġerusalemm, bit- tberik taż-żebbuġ u wara 
tkompli l-quddiesa tal-Passjoni tal-Mulej.  

It-TNEJN, 11 T’ APRIL – IT-TNEJN TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA	
Fis-7.00pm quddiesa u wara riflessjonijiet mill-Kelma t’Alla. 

IT-TLIETA, 12 T’ APRIL – IT-TLIETA TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA 
Fil-5.00pm Quddiesa u wara l-Purċissjoni tal-Via Crucis (skont 
id-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa). 
 
L-ERBGĦA, 13 T’ APRIL – L-ERBGĦA TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA  
Fis-6.00pm jkollna servizz ta’ qrar u fis-7.00pm issir il-
quddiesa.  
Wara l- quddiesa jsir talb madwar Ġesù msallab u l-
Adorazzjoni tas-Salib.  
 
IL-ĦAMIS, 14 T’ APRIL – ĦAMIS IX-XIRKA - JUM IS-SACERDOTI 
Filgħodu ma ssirx il-quddiesa tas-7.30am.  
Fis-6.30pm tibda l-Quddiesa tat-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej, li 
għaliha nistiednu b’mod speċjali l-familji li din is-sena se 
jressqu lil uliedhom għall-Ewwel Tqarbina.  
Fit-8.00pm issir adorazzjoni u fil-11.00pm velja sa 12.00am.  
 
IL-ĠIMGĦA, 15 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  
Fid-9.00am Adorazzjoni għat-tfal.  
Fit-3.00pm l-Azzjoni Liturġika tal-Mewt tal-Mulej mmexxija 
mill-Arċisqof emeritus tal-Albanija Mons. George Frendo O.P.   
 
IS-SIBT, 16 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, 17 T’APRIL – ĦADD IL-GĦID - JUM KRISTU RXOXT - 
JUM IN-NISRANI  
Fl-10.30am issir Quddiesa animata għat-tfal u wara tberik tal-
Figolli u l-Bajd tal-Għid.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RIFLESSJONIJIET GĦAL MATUL IL-ĠIMGĦA MQADDSA 

 IT-TNEJN TAL-ĠIMGĦA MQADDSA 
 

O Kristu int mort  għand Marta, Marija u 
Lazzru. Għallimna dejjem ngħożżu r-rigal 
tal-ħbiberiji tagħna. 
Marija dilket il-ġisem tiegħek  
b’żejt ifuħ li jiswa ħafna. 
Agħmel li aħna dejjem inxerrdu  
ma’ kullimkien il-fwieħa tiegħek. 
Marta bdiet isservi 
fuq il-mejda tal-ospitalità u l-ħbiberija. 
Agħtina l-grazzja li naqdu dejjem  
lil ħutna  fil-bżonn. 
Ġuda ma għarafx id-don tal-imħabba u l-
ġenerożità  ta’ Marija. 
Agħtina qalb li tifhem is-sinjali   
tal-imħabba tal-oħrajn.  
 

 

IT-TLIETA TAL-ĠIMGĦA MQADDSA  
 
Mulej Ġesù, 
Inti li għoġbok  
issejjaħ lil Pietru għal warajk, anke 
jekk inti kont konxju ta’ dgħjufija  
u nuqqas tiegħu.  
Agħtina il-grazzja li aħna wkoll 
nagħrfu id-dgħjufija tagħna filwaqt  
li niġu quddiemek,  
inġorru l-istess tbatija b’tama ta’ 
salvazzjoni. 
 

 

L-ERBGĦA TAL-ĠIMGĦA MQADDSA  
 

Dan hu ż-żmien it-tajjeb dan hu  
ż-żmien tas-salvazzjoni. Urina  
d-dija ta’ wiċċek  u aħna ninġibdu lejk. 
Mulej Ġesù l-ewwel kelma tiegħek 
indmu  u emmnu l-bxara t-tajba. 
Għallimna nduru  lura 
 fi ħdan il-ħniena tal-Missier. 
Mulej Ġesù t-talb, is-sawm u l-karità 
għallimna  ngħixuh fil-moħbi. 
Nidħlu fil-kamra ta’ ġewwa 
u naduraw fl-Ispirtu u l-Verità. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RIFLESSJONIJIET GĦAL MATUL IL-ĠIMGĦA MQADDSA 

 
 

ĦAMIS IX-XIRKA 
 

O Kristu inti s-Saċerdot Etern li tajt ħajtek 
għalina, għallimna noffru miegħek lilna 
nfusna. O Kristu inti kellek xewqa kbira 
tiċċelebra  din l-aħħar ikla tal-Għid, 
għamel li dejjem niċċelebraw  
das-Sagrament b’tifkira tiegħek. 
 

O Kristu dan hu l-jum  tal-imħabba l-aktar 
kbira, għallimna nħobbu u ninbnew 
f’komunità ħajja. O Kristu inti r-ragħaj it-
tajjeb li tajt ħajtek għalina, għallimna nfittxu 
miegħek in-nagħaġ  il-mitlufa. O Kristu inti l-
ħaruf veru li ġejt offrut b’sagrifiċċju, 
agħmel li miegħek ngħixu  
u nidħlu fl-Għid ta’ dejjem. 
 

IL-ĠIMGĦA L-KBIRA 
 

O Salib ta’ Kristu,  
simbolu ta’ l-imħabba divina u tal-inġustizzja 
umana, ikona tal-ogħla sagrifiċċju  
għall-imħabba tagħna  
u tal-ikbar egoiżmu frott il-bluha,  
strument ta’ mewt u triq tal-qawmien, sinjal 
tal-ubbidjenza u emblema tat-tradiment, 
patibolu tal-persekuzzjoni  
u stendard tar-rebħa. 
 

SIBT IL-GĦID 
 

Lil Alla li ma jidhirx,  
il-Missier li jista’ kollox 
u lil Sidna Ġesù, ibnu l-waħdieni. 
Huwa ħallas għalina lill-Missier etern  
id-dejn ta’ Adam, 
u bid-demm tiegħu illi xerred għalina 
ħassar il-kitba tal-kundanna  
li ħadna fil-bidu. 
Xi ħniena, ħniena tal-għaġeb ridt turi magħna! 
Xi mħabba u għożża liema bħala! 
 

L-GĦID IL-KBIR 
 

Dan huwa l-Jum li fih Kristu qered il-Mewt 
u qam rebbieħ fuq is-setgħa tal-ħażen! 
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100 SENA FOSTNA – PROGRAMM TAL-FESTI SPEĊJALI 

IT-TNEJN TAL-OTTAVA TAL-GĦID -  18 T’APRIL 2022 
Fis-7.00pm ssir Quddiesa u velja ta’ talb fuq iz-zuntier tal-Knisja, bl-Istatwa ta’ Santa Marija. F’ dan il-
Mument ta’ talb nikkonsagraw il-Parroċċa lil Santa Marija.  Jekk ikun hemm l-permess tal-awtoritajiet 
tas-saħħa u ekklesjastiċi, jsir pellegrinaġġ bl-istatwa ta’ Santa Marija. 
 

IT-TLIETA TAL-OTTAVA TAL-GĦID -  19 T’APRIL 2022 – INFAKKRU L-100 SENA TAL-MIĠJA TAL-ISTATWA 
Mit-8.00am sal-12.00pm Adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. 
Fis-7.00pm ssir Quddiesa Solenni mmexxija minn Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna.  Il-Parroċċa kollha 
hija mistiedna biex flimkien nirringrazzjaw lil Alla għal ġid kollu li wettaq fuq il-Parroċċa tagħna bl-
interċessjoni ta’ Santa Marija. Nagħmlu stedina speċjali lill-familji ta’ dawk li mitt sena ilu kienu taw 
sehemhom biex tasal fostna u titħallas l-istatwa ta’ Santa Marija. 
 

INFAKKRU DIN IL-ĠRAJJA FIL-ĦAJJA TAL-PARROĊĊA TAGĦNA 
 

100 siegħa 
100 azzjoni 
100 ġest  
100 impenn 
100 siegħa 
100 persuna 
100 siegħa 
100 żjara 
100 borża 
100 familja 
100 siegħa 
100 siegħa 
100 siegħa 
 

ta’ talb u adorazzjoni 
favur il-ħolqien 
favur il-batut u l-fqir 
b’risq il-bniedem 
mal-Kelma t’Alla 
jitolbu għall-Parroċċa 
ta’ volontarjat 
lill-morda 
demm 
b’impenn għall-oħrajn 
għall-formazzjoni 
Rużarju matul is-sena  
ta’ qrar u akkumpanjament 


