Kalendarju Liturġiku għax-xahar ta’ Mejju
Il-Ħadd, 1 ta’ Mejju

It-Tielet Ħadd tal-Għid
Quddies: 8.30, 10.00 u 11.15am u fis-6.00am

It-Tlieta, 3 ta’ Mejju

Festa ta’ S. Filippu u S. Ġakbu, appostli
Quddies: 6.45am u 6.15pm

Il-Ġimgħa 6 ta’ Mejju

Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja
Parrokkjali (2017)

Is-Sibt, 7 ta’ Mejju

Quddies: 6.45, 8.30am, 6.00pm u 7.45pm

Il-Ħadd, 8 ta’ Mejju

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid
JUM IL-VOKAZZJONIJIET / JUM L-OMM
/ JUM IL-KARITÀ
Quddies: 8.30, 10.00 u 11.15am u fis-6.00am

It-Tnejn, 9 ta’ Mejju

Festa ta’ San Ġorġ Preca, fundatur tal-M.U.S.E.U.M
Quddies: 6.45 am u 6.15pm.

Is-Sibt, 14 ta’ Mejju

Festa ta’ San Mattija, apostlu
Quddies: 6.45, 8.30am, 6.00pm u 7.45pm

Il-Ħadd, 15 ta’ Mejju

Il-Ħames Ħadd tal-Għid
Quddies: 8.30, 10.00 u 11.15am u fis-6.00am

Is-Sibt, 21 ta’ Mejju

Quddies: 6.45, 8.30am, 6.00pm u 7.45pm

Il-Ħadd, 22 ta’Mejju

Is-Sitt Ħadd ta’ l-Għid
Quddies: 8.30, 10.00 u 11.15am u fis-6.00am

Is-Sibt, 28 ta’ Mejju

Quddies: 6.45, 8.30am, 6.00pm u 7.45pm

Il-Ħadd, 29 ta’ Mejju

Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema
Quddies: 8.30, 10.00 u 11.15am u fis-6.00pm

It-Tlieta, 31 ta’ Mejju

Festa taż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija
Quddies: 6.45 am u 6.15pm
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LEĦEN IL-PARROĊĊA TAL-FAMILJA MQADDSA

ADORAZZJONI

Jikteb il-Kappillan

Kull nhar ta’ Ħamis bejn is-6.00 am u 6.00 pm fil-Knisja Parrokkjali jkun hawn
l-Adorazzjoni ta’ Ġesù Sagramentat espost mit-Tabernaklu. Waqt ix-xahar ta’ Mejju
fis-5.50 pm kuljum ser jintalab ir-Rużarju għall-familji tagħna, għall-paċi, għallvokazzjonijiet u għas-saħħa ta’ kulħadd. Nhar ta’ Ħamis dan isir quddiem Ġesù
Sagramentat espost.

Din it-talba ġiet ippublikata mill-Arċisqof Scicluna ftit ġranet wara li l-Papa kien
telaq minn Malta fit-3 t’April li għadda.
Nistiednek tagħmel din it-talba tiegħek. Mat-talb tar-Rużarju f’dan ix-xahar,
nistiednek tinvoka lil Marija bit-tlett titli li taha l-Papa Franġisku:

ĠBIR TAL-PLEDGES – MEJJU 2022
Nirringrazzjaw mill-qalb lil kull min hu msieħeb fl-iskema tal-pledges u li b’fedelta’
u ġenerożita’ baqa’ jgħin lill-parroċċa. Din hija għotja ta’ €30 fis-sena li joffru li
jagħmlu diversi familji – oriġinarjament Lira Maltija fix-xahar. Dan imur għall-bini
taċ-Ċentru u Knisja Parrokkjali u għat-tixrid tal-Evanġelju fl-Iklin.
Min għadu m’għamilx l-offerta tiegħu għal din is-sena jew għal snin imgħoddijja
u jixtieq li jagħmilha, għandu jġibha l-Knisja tul ix-xahar ta’ Mejju u ġentilment
ipoġġiha mal-ġabra f’envelope bl-isem u l-indirizz ta’ min ikun għamel id-donazzjoni.
Napprezzaw ħafna l-ġenerożota ta’ ħafna nies u li kulħadd jifhem li l-Parroċċa
tagħna taħdem biss b’dak li tagħtiha int. Grazzi mill-qalb.

Omm it-Tenerezza, Omm il-Viċinanza u Omm il-Ħniena.
Omm Verġni tal-Verb Inkarnat,
Omm Alla meqjuma għal sekli sħaħ f’dan il-post qaddis.
Ġenerazzjonijiet ta’ Maltin resqu lejk u talbuk;
hawn sabu s-serħan, il-faraġ u l-ħarsien.
Verġni Omm, kun għalina Omm it-Tenerezza
li tilqa’ lil kulħadd bħala wlied il-Missier
u twassalhom għat-tgħannieqa tal-Ħniena mill-aktar ħelwa.
Verġni Omm, kun għalina Omm il-Viċinanza
li tersaq biex tiltaqa’ ma’ kull persuna li qed tbati u togħtor,
u twassalha għall-fejqan tal-ġisem u tar-ruħ.

Verġni Omm, kun għalina Omm il-Ħniena
li tiftħilna l-Qalb ħelwa u umli ta’ Ibnek Ġesù
u tgħallimna li l-vera mħabba tagħmel minna ulied tal-Aktar Għoli.
Omm Verġni tal-Mellieħa, itlob għalina. Ammen.
Is-sliem
Dun Keith Bonnici
KAPPILLAN

INŻOMMUHOM FIT-TALB TAGĦNA

Nitolbu għas-Seminarista Clive Seychell li qeda fil-parroċċa tagħna u għal Fra
Manwel Aquilina OCD li kien katekista hawnhekk għal ħafna snin, u li nhar isSibt 30 t’ April 2022 ġew ordnati djakni minn Monsinjur Arċisqof Scicluna fil-Kon
Kattidral ta’ San Ġwann il-Belt Valletta.

JUM L-OMM
Il-weekend tal-Ħadd 8 ta’ Mejju hu l-weekend ta’ Jum l-Omm. Ikun hawn il-barka
tal-Ommijiet f’ kull quddiesa tal-weekend. L-Ommijiet preżenti ser ikunu mistiedna
jġeddu l-wegħdiet tal-Magħmudija tagħhom. Nirringrazzjawhom tax-xhieda
tagħhom fil-kommunita’ parrokkjali tagħna.

LITURGIJA TAL-KELMA MA’ MONS KALĊIDON VASSALLO
L-EWWEL ERBGĦA TAX-XAHAR 6.45 PM SA 7.30 PM

L-Erbgħa 4 ta’ Mejju Lin-nagħaġ tiegħi magħtihom il-ħajja ta’ dejjem (Ġw 10, 27-30)

TESTIJIET TAD-DIJABETE U L-PRESSJONI
Il-Ħadd 1 ta’ Mejju bejn it-8.30 am u l-11.30 ser ikun hawn żewġ nurses jagħmlu
testijiet b’xejn tad-dijabete u l-pressjoni.

ZOOM SEMINARS GĦALL-ĠENITURI U T-TFAL
Il-Ħadd 1 ta’ Mejju għat-tfal u l-ġenituri fis-snin 2, 3 u 4 tal-iskola mill-10.00am sal-11.00am
Il-Familja tiegħi ‘fit for purpose’? – Hi skola ta’ qdusija?
Riflessjonijiet għall-ġenituri u għat-tfal.

IRTIR FIS-SALA PARROKKJALI

(Żomm din id-data libera)
GĦID: L-IKONA TURINI KIF NILQA’ L-ĦNIENA T’ALLA
Il-Ħadd 15 Mejju 2022 bejn id-9.20am u l-11am
Janima: Papàs Martin Zammit KULĦADD MISTIEDEN
Il-Papàs Martin Zammit Imwieled il-Belt Valletta, Zammit irċieva l-edukazzjoni
sekondarja tiegħu fil-Liċeo (il-Ħamrun). Ħadem fiċ-Ċentru Kulturali Libjan fil-Belt
Valletta, u fl-ambaxxata Libjana f ’Malta, bħala interpretu / traduttur tal-Għarbi filMinisteru tal-Affarijiet Barranin u fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru bħala interpretu
/ traduttur u segretarju privat tal-Prim Ministru bejn l-1978 l-1986. Zammit studja
l-Għarbi, il-Grieg , u Latin fil-livell undergraduate bejn l-1988 l-1992. Speċjalizzat
fl-istudji Għarbi u Semitiċi fil-livelli post-gradwati u dottorali fl-Università ta Malta.
Huwa serva bħala assistent direttur eżekuttiv ta’ l-Istitut Mediterranju bejn l-1996
l-1999. Fl-1999, Zammit inħatar lettur fid-Dipartiment ta ’l-Istudji Għarbi u talLvant Qarib. Huwa serva wkoll bħala direttur ta’ l-Istitut tal-Lingwistika fl-Università
ta ’Malta. Mill-2010 sal-2018 Zammit mexxa d-Dipartiment ta’ Studji Orjentali filFakultà tal-Arti tal-istess università.
Minbarra l-istudji Semitiċi u Għarab tiegħu, Zammit kiseb baċellerat fid-Divinità
mill-Heythrop College (Londra) u Masters fl-istudji Ortodossi mill-Università ta
’Winchester. Fil-11 ta ’Ġunju, 2017, Zammit ġie ordnat saċerdot (papàs) tar-rit Biżantin
u jservi fil-Knisja Griega-Kattolika tal-Madonna ta’ Damasku, fil-Belt Valletta.

ĠESÙ PELLEGRIN FIS-SALA PARROKKJALI TAL-IKLIN

L-Artist Natanael Teuma lesta tlett kwadri sbieħ għas-Sala
Parrokkjali tal-iklin li juru lil Ġesù Pellegrin fid-dar ta’ Marta,
Marija w Lazzru.
Ngħidu grazzi mill-qalb lill-benefattur li offra li jħallas
ġentilment għal din l-opra.
Fl-ewwel kwadru naraw lil Ġesù, is-Samaritan it-tajjeb, li jidher
mgħobbi bħal felu bil-pis tal-umanita’ mweġġgħa u mġarrba, li
fuq spallejh issir mantell inixxi d demm. Ġesu huwa l-Pellegrin
fit-triq ifittex il mistrieħ f’dik id dar ta’ Marta, Marija w Lazzru
li tilqa lil kulħadd. Fil-ħbiberija tal-aħwa li huwa jħobb, Ġesù jsib
il-kenn u l-wens li, bħala bniedem, jixxennaq għalihom.
Fid dar ta Betanja huwa milqugħ mhux biss bhala l-Imgħallem
li ġej mis sema, imma wkoll bhala l- ħabib tal qalb (bil-Grieg ilphilanthropos) tal bniedem. Marta, bilwieqfa, dejjem lesta biex
taqdi u tħejji dak li hu meħtieg sa biex il-mistieden fil-bżonn
isib dak li qed jistenna. Lazzru imkebbeb fil-faxxex tal-qabar,
jinsab bilqegħda bħala wieħed li daħal fil-mistrieħ ta’ veru għax
esperimenta l-Imħabba li tqajjem mill-mewt. F’idejh huwa
jirċievi u fl-istess hin jagħti l-ħobz maqsum li jfisser dik il-ħajja li
nqassmet u ngħatat biex issir EWKARISTIJA. Marija, mitfugħa
mal-art f’atteġġjament ta’ telqa, hi lesta għal Ġesù, l-maħbub
tagħha. Hi mlibbsa l-ħmura tal-imħabba u mżejjna bid-dinjita t’
għarusa hija w tross ma’
qalbha il-vażett mimli fwieħa li jfewwaħ iddar kollha.
Il-mejda hi mħejjija, w il-festa nawgurata.
Fuqha jitferra l-Inbid il-ġdid tas-Saltna li
jġiegħel lil min jilqgħu u jixorbu, li jġarrab dik
l-Hena tal-Ħenjin li jwiegħed l-Evanġelju.

