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Messaġġ tal-Isqof
MONS. MARIO GRECH
Għeżież,
Huwa ta’ pjaċir għalija li nikteb fir-rivista tal-parroċċa
tagħkom għax din tkun okkażjoni biex nieqaf nikkontempla
ftit lill-Qalb ta’ Ġesù. F’din il-Qalb nistgħu nilmħu Qalb
umana bħal tagħna, imma wkoll Qalb divina qrib tagħna.
Huwa sinjifikattiv ferm li bħala Insara – filwaqt li s-sena
kollha fl-Ewkaristija niċċelebraw u nieħdu sehem millĠisem ta’ Kristu fostna – niddedikaw festa lill-parti minn
dan il-ġisem, li hi propju l-qalb. Il-qalb li niċċelebraw
f’din il-festa hija l-iktar espressjoni għolja ta’ min hu Ġesù
għalina, hekk kif anki aħna bħala persuni niġu identifikati
ma’ dak li jkun għaddej fil-qalb tagħna.
Huwa propju għalhekk li Papa Franġisku, konxju millimportanza tal-qalb fil-ġrajjiet tal-ħajja tagħna, isejjaħ
spiss għall-edukazzjoni tal-qalb tagħna. Forsi ħafna
drabi – anki aħna bħala Knisja – tajna ħafna kas tattagħlim tal-moħħ imma bla ma qgħadna biżżejjed attenti
li dak li hemm fil-moħħ irabbi l-għeruq u jikber fil-qalb.
Pereżempju, fl-eżortazzjoni apostolika dwar l-imħabba
fil-familja, Amoris Laetitia, il-Papa jitkellem diversi drabi
mill-edukazzjoni tas-sentimenti tagħna. Ifakkarna li dawn
“jitnisslu meta l-“ieħor” isir preżenti u jidħol fil-ħajja
tiegħi. Kull essri ħaj iħossu miġbud lejn realtà oħra, u din
it-tendenza tippreżenta dejjem sinjali affettivi bażilari: ilpjaċir jew it-tbatija, il-ferħ jew id-diqa, il-ħlewwa jew ilbiża’” (AL, 143). Allura l-importanza kbira li nagħraf dak
li hu għaddej ġewwa fija, dak li qed inħoss għal ħaddieħor
jew meta niftakar f’sitwazzjonijiet partikulari jew ġrajjiet
imgħoddija tal-ħajja tiegħi. Li jien nagħraf naqra x’hemm
ġewwa fija, naċċettah kif inhu, u nippreżentah quddiem
Alla fit-talb tiegħi, hija xi ħaġa li turi l-maturità tiegħi
bħala persuna u bħala Nisrani.
Is-sentimenti huma fundamentali fil-ħajja tiegħi għax juru
qalbi fejn qiegħda tħabbat. Il-Papa jkompli jfakkarna li
“Ġesù, ta’ veru bniedem, għex kollox b’doża ta’ emozzjoni.
Għalhekk nikktitu ċ-ċaħda ta’ Ġerusalemm (ara Mt
23:37) u din is-sitwazzjoni ġagħlitu jxerred iddmugħ (ara Lq 19:41). Bl-istess mod kien iħoss għafsa ta’
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qalb quddiem it-tbatija tan-nies (ara Mk 6:34). Meta jara lilloħrajn jibku kien jitqanqal u jitħawwad (ara Ġw11:33), u hu
nnifsu beka għall-mewt ta’ ħabibu (ara Ġw 11:35). Dawn
il-wirjiet tas-sensibbiltà tiegħu wrew kemm il-qalb tiegħu
ta’ bniedem kienet miftuħa għall-oħrajn.” (AL, 144)
Iżda bħala Nisrani mhux biżżejjed biss li nagħraf x’inhu
dak li hemm f’qalbi. Ikun jonqosni nisma’ l-istedina sabiħa
li jagħmel San Pawl: “Ħa jkollkom fikom l-istess sentimenti
li kienu fi Kristu Ġesù” (cf. Fil, 2,6). Xħin nikkomtempla
liema sentimenti kien hemm fil-Qalb ta’ Ġesù, nimtela
bil-qawwa biex dawn is-sentimenti nibda naħseb iktar
dwarhom, inħallilhom iktar spazju fl-immaġinazzjoni
tiegħi, u nibda nħosshom iktar ta’ spiss. Anki jekk din
mhix dejjem xi ħaġa faċli, il-Mulej jagħtina l-grazzja
tiegħu biex “il-qalb tagħna ssir tixbah lil tiegħu” (cf. San
Ġorġ Preca).
Dan huwa l-awgurju li nixtieq nagħmel lilkom ilkoll li
bħala komunità qed tiċċelebraw din il-festa għażiża.
Nitlob il-barka t’Alla fuqkom.
 Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Messaġġ tal-Kappillan
DUN JOHN MUSCAT
Il-Qalb ta’ Ġesù bħala ikel
għal ħajja ta’ dejjem
Alla joffri lil poplu tiegħ u ħajja abbundanti, bil kotra.
X’inhu dan il-Ħobz tal-Ħajja Ii joffri Ġesù? Dan hu il-ħajja
t’Alla nnifsu, ħajja li mhux biss tmantnina fuq din l-art
iżda għaż-żmien li ġej.
Ir-Rabbini kienu jgħidu li dawk il-ġenerazzjonijiet li
ġġerrew fid-desert m’għandhomx parti minn din il-ħajja
li se tiġi. Il-ktieb tan-Numri jgħid li dawk li jirrifjutaw
jiffċċjaw il-perikli li setgħu jiltaqgħu magħhom biex
jidħlu l-Art Mqaddsa, huma ikkundannati li jimirhu fiddeżert sakemm imutu. Għalhekk, Alla sostna lill-Israelin
fid-desert bil-manna mis-sema. Dan il-ħobż jipprefigura ilħobż veru tas-sema li Ġesù offra lil dawk li jimxu warajh.

Ġesù hu ‘l-Ħobż tal-Ħajja’
Ġesù jagħmel stqarrija li Alla biss jista’ jagħmel. Jien hu
l-ħobż veru Ii ġej mis-sema, li jissodisfa l-aqwa ġuħ. IlManna mantniet lill-Isrealin matul il-mixja tagħhom fiddeżert għall-art Mqaddsa, iżda ma setgħetx twassalhom
għall-ħajja eterna. Il-ħobż li Ġesù joffri lid-dixxipli tiegħu
mhux biss imantnihom fil-mixja lejn is-sema pajjiżhom
iżda jagħtihom ħajja sopranaturali f’ Alla li jwassallhom
għall-eternità.

Int jagħtik ġuħ għall-ikel tal-ħajja’?
Ġesù qed joffrilna l-Ħobż tal-Ħajja, iżda aħna nistgħu
nirrifjutawh. Jekk nirrifjutawh inkunu qegħdin nirrifjutaw
il-ħajja eterna. Jekk naċċettawh ikun għalina ta’ sostenn
spiritwali f’din id-dinja u glorja għal li ġejja. Inti jaqbdek
ġuħ għal dan l-ikel tas-sema? Inti meta tersaq tirċievi l-Ikel
tal-Ħajja, x’tistenna li tirċievi? Fejqan? Maħfra? Ħniena?
Mistrieħ għar-ruħ? Il-Mulej għandu ħafna x’joffrilna, iktar
milli aħna nistgħu nimmaġinaw. L-iktar frott effettiv li
jagħtina Ġesù fl-Ewkaristija hu l-intimità tiegħu magħna.
Bħalma l-ikel isaħħaħna meta nimirdu, hekk l-Ewkaristija
issaħħaħna fl-imħabba li tgħinna nixbħu u insiru iktar
magħġuna fl-imħabba ta’ Kristu.
Nitolbu l-Qalb ta’ Ġesù biex fil-ġuħ għal dan il-ħobż li ġej
mis-sema, insibu il-mantinement u l- qawwa li neħtieġu
biex inħobbu u naqdu ‘l Ġesù fl-oħrajn. J’Alla ngħixu
dejjem fil-paċi, ferħ u għaqda mal-Missier, Iben u Spirtu
Santu issa u għal dejjem.
Il-Festa t-Tajba ‘l Kulħadd
Kapp. Dun John Muscat

L-ikel li jgħajjixna għal dejjem
Meta aħna nieklu mill-medja tal-Mulej, ningħaqdu ma’
Ġesù Kristu, naqsmu Ġismu u Demmu u nipparteċipaw
mill-ħajja divina tiegħu. San Injazju ta’ Antijokja jsejjaħ
din l-għaqda bħala l-ħobż li jipprovdi l-medicina għallimmortalita’. Dan l-ikel sopranaturali hu fejqan kemm
għall-ġisem kif ukoll għar-ruħ u jsaħħaħna matul il-mixja
tagħna lejn il-ġenna.
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Editorjal

Chris Galea MA KM

Għeżież Ħuti u Ħbieb,
Reġgħet tgerbet sena oħra u reġgħet magħna l-Festa tagħna
tal-Qalb ta’ Ġesù.
Nirringrazzjaw lil Alla li reġa’ silifna sena oħra filwaqt
li nsellmu lil ħafna minn fostna fosthom lill-Kappillan
Dun Lino Vella, iz-ziju Giuseppe Galea fratell għal snin
kbar, Maria Saliba attivista kbira li ħadmet ħafna għallparroċċa u għall-Azzjoni Kattolika u lil Katarin Borg
omm is-Sindku li għadni niftakarha tnaddaf iz-zuntier
tal-knisja u tmexxi r-Ruzarju fil-Knisja. Insellmu wkoll ilmemorja ta’ Marija Bajada mix-Xaghra, omm il-Kappillan
Dun Joseph Bajada. Nitolbu wkoll għall-mejtin li minkejja
li m’għadhomx magħna, xorta qegħdin igawdu din il-festa
kbira fil-preżenza tal-Qalb ta’ Ġesù li dejjem kienet u
tibqa’ ċ-ċentru ta’ qalbna u tal-parroċċa.
Kienet tabilħaqq inkoraġġanti li din is-sena għall-Ġimgħa
Mqaddsa reġa’ ttella’ d-dramm tal-Passjoni ta’ Sidna Ġesù
Kristu. Grazzi għaż-żgħażagħ din kienet suċċess. Dejjem
jibqa’ xi jsir. Per eżempju nixtieq nara iktar organizazzjoni
u attivitajiet fejn jidħlu l-abbatini u dawk li se jidħlu għallqadi tal-artal.
Nixtieq insemmi wkoll il-problema tal-letturi fejn mhux
dejjem insibu nies lesti li jitilgħu jaqraw il-lezzjoni. Din
kienet anke ta’ problema għalina l-animaturi fil-quddies
tal-Ħadd.

Huwa tabilħaqq l-għaxqa tal-Qalb ta’ Ġesù li għandna
tant voluntiera li qed jaħdmu kontinwament għall-knisja,
għall-parroċċa u għall-festa. Naf li hawn ħafna nies li qed
jaħdmu kemm jifilħu għall-ġid tal-parroċċa u biex il-festa
tkun suċċess.
Minn hawnhekk nawgura l-festa t-tajba lil kulħadd,
naħdmu flimkien u niġbdu ħabel wieħed biex nuru tassew
li aħna l-parruċċani ulied tal-Qalb ta’ Ġesù.
Awguri mill-qalb.
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Messaġġ
tal-Kappillan ta’
Burmarrad
Fra Christian
Anthony Maria Borg
ofm. Conv

Mimlijin bl-Ispirtu ta’ Ġesù
“Is-Sliem għalikom!” It-tislima ta’ Ġesù Rxoxt tidwi
f’widnejna u qalbna hekk kif għaddew il-jiem qaddisa talGħid. Smajnieha kemm-il darba fil-Vanġelu u nemmnu
li l-Mulej qiegħed jgħid lilna llum dak li qal lid-dixxipli
meta qam mill-mewt.
Imma filwaqt li din il-paċi nixtequha nintebħu li ta’ sikwit
tonqosna u nsibu li m’aħniex kapaċi ngħixuha fid-dinja.
Tabilħaqq il-paċi ta’ Ġesù tidher sabiħa imma nbatu ħafna
biex nagħmlu esperjenza tagħha.
Il-paċi li jagħti Ġesù hija speċjali għaliex hija għotja. Hu
ma jagħtix xi ħaġa astratta imma ħajtu stess bħala sinjal talpaċi. Ma joffrix ideoloġija ta’ konvivenza paċifika imma
jonfoħ fuqna l-istess Spirtu tiegħu. Fix-xbieha tal-Qalb ta’
Ġesù naraw is-sbuħija tal-imħabba tenera ta’ Alla li jmexxi
bl-imħabba u mhux iħaddem is-sovranità tiegħu b’ġudizzji

kiefra ta’ kundanna; ta’ Alla li jagħder id-dgħufija talulied għeżież u jagħżel li jidħol fil-ħajja ta’ uliedu permezz
tal-inkarnazzjoni. Alla tagħna ma jikkmandaniex millbogħod b’ordnijiet iebsa imma jsir bniedem bħalna u,
bl-istess esperjenza tal-umanità, iġedded fina d-dinjità li
d-dnub kien tellifna.
Din l-imħabba li nirċievu mill-Qalb ħanina tiftħilna
qalbna għall-imħabba vera. Jista’ jkollna l-paċi f’qalbna
meta l-ħajja tagħna tkun animata mill-istess imħabba ta’
Ġesù li jagħti ħajtu biex lilna jdaħħalna f’relazzjoni ħajja
u intima mat-Trinità.
Nistgħu nsiru sinjal ta’ paċi għad-dinja meta kull għażla
tagħna tirrifletti l-imħabba ta’ Alla-Trinità fl-azzjonijiet
konkreti tagħna li rċevejna ħajja mġedda permezz talQawmien mill-mewt ta’ Ġesù.
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Messaġġ mis-Sindku
SAVIOUR BORG

Għaddiet sena oħra u erġajna ninsabu fil-jiem sbieħ talFesta Titulari tal-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesu’. Għalhekk qed
inwassal dan il-messaġġ f’din il-45 ħarġa tal-Għajn ilKbira li toħroġ mill-parroċċa tagħna.
Matul din is-sena li għaddiet bħala kunsill komplejna bilħidma tagħna billi wara li wettaqna l-kuntratti li aħna
marbutin bihom ħriġna l-offerti, u ngħataw biex jitwettqu
dawn ix-xogħolijiet:
• Xogħol ta’ tiswija bil-Hot Asphalt ta’ Triq ilKappillan Ġużepp Ħili. F’din it-triq ukoll ġibna
l-permess tal-awtoritajiet biex issir Zebra Crossing
in-naħa ta’ Triq il-Għajn.
• Ser issir ukoll bit-tarmak l-aħħar 35 metru ta’ Triq
John Gaspard le Merchant, b’hekk tkun twassal
sat-taraġ li jagħti għal Triq Santa Dminka. Dan
l-aħħar ukoll ġie approvat mil-Kunsill li jitkompla
l-belvedere f’din il-parti tat-triq.
• Ġie approvat li jinxtraw ħames Litter Bins għal din
it-triq u Triq il-Kardinal Alessandro Franchi. Dawn
ix-xogħolijiet huma mistennija li jibdew fil-ġimgħat
li ġejjin.

Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Fontana din is-sena waqt isserata soċjo-kulturali li saret fil-sala tal-Komunita’, Dun
Manuel Cordina ngħata t-Trofew ta’ ‘Ġieħ il-Fontana’
bħala rikonoxximent tal-kunsill għall-ħidma li wettaq filFondazzjoni OASI bħala Fundatur u Direttur.
Bħala għajnuna għad-diversi attivitajiet u inizjattivi li
jittieħdu fil-parroċċa, f’Novembru li għadda l-kunsill
ġie nfurmat mid-dipartiment tal-Gvern Lokali permezz
taċ-ċirkulari numru 38 dwar kif għandu jimxi l-kunsill.
Permezz ta’ din iċ-ċirkulari, l-għajnuna li jista’ jagħti
l-kunsill ġiet ristretta ħafna. Għalhekk l-attività li ser
jagħmel il-kunsill hija feature dwar il-festa tal-Fontana,
lejlet il-festa filgħaxija qabel il-ħruq tal-logħob tan-nar talart. Dan ser isir bil-għajnuna tal-Kumitat Festi Esterni talparroċċa tal-Fontana.
Nagħlaq dan il-messaġġ billi f’isem il-membri talkunsill, is-segretarju eżekuttiv u l-istaff nixteqilkom ilfesta t-tajba.

Bħala attivitajiet kulturali saru diversi ħarġiet f’Għawdex,
Malta u Sqallija. Tkomplew isiru diversi korsijiet fis-sala
tal-Komunità, fosthom tal-Keep Fit 4 You, Zumba u talLifelong Learning b’erba’ suġġetti differenti: ganutell,
macrame’, ladies’ and gents’ garments, u patchwork. Flokkażjoni tal-Festa Titulari, lejlet il-festa sar għall-ewwel
darba feature dwar il-festa mtella’ mill-Kummissjoni
Żgħażagħ Fontanin bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill.
Attivita’ oħra kienet fl-okkazjoni ta’ Jum il-Fontana, is‘Serata San Andrea’ li ukoll saret mill-Kummissjoni
Żgħażagħ Fontanin fis-sala tal-Komunita’. Wieħed
jawgura lil-din il-kummissjoni għad-diversi inizjattivi li
ħadet matul is-sena.
FESTA 2017
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Devotion to the

SACRED
HEART
Josefa Pete nee Schembri

When we switch on our news and our social media lately,
it is very easy to become disheartened by what we see,
what we read. When often it feels like our world is amidst
division and unrest, it is important that now more than ever,
we seek a strong hold onto the blessings in our life that
deliver us from the negativity and fill us with love instead.
The modern world casts a heavy shadow on the days of the
past. Yet, we must look to some of those foundations from
the past, to offer us more than we can image today.
Do not forget, do not close your eyes to, the twelve promises
Jesus made to those who devote their love and prayers to
the Sacred Heart:
I will give them all the graces necessary in their
state of life.
I will give peace in their families and will unite
families that are divided.
I will console them in all their troubles.
I will be their refuge during life and above all in
death.
I will bestow the blessings of Heaven on all their
enterprises
Sinners shall find in my Heart the source and an
infinite ocean of mercy.
Tepid souls shall become fervent.
Fervent souls shall rise quickly to great perfection.
I will bless those places wherein the image of My
Heart shall be exposed and honoured and will
imprint My love on the hearts of those who
would wear this image on their person. I will
also destroy in them all disordered movements.

I will give to priests who are animated by a tender
devotion to my Divine Heart the gift of touching
the most hardened hearts.
Those who promote this devotion shall have their
names written in my Heart, never to be effaced.
I promise you in the excessive mercy of my Heart
that my all-powerful love will grant to all those
who communicate on the First Friday in nine
consecutive months, the grace of final penitence:
they will not die in my disgrace, nor without
receiving their Sacraments. My Divine Heart
shall be their safe refuge in this last moment.
Find it in your heart, in your darkest hour, in your troubled
days, to turn to the Sacred Heart and free fall into the grace
and divinity offered through his love.
With each headline we read, with each news story we
watch, with each social media post we share, remember
these promises and put your faith in the Sacred Heart of
Jesus.
While our celebrations for the feast of the Sacred Heart
empower us for three days, take His love and allow it to
empower your life and family every day.

FESTA 2017
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Id-Devozzjoni tal-Qalb ta’ Ġesù
– Tagħrif fil-qosor –
minn Fr. Arthur Vella S.J.
Id-devozzjoni tal-Qalb ta’ Ġesù bħala festa liturġika għallKnisja universali mhix ħaġa ta’ wisq żmien ilu, għax kien
il-Papa Piju IX li fl-1856 waqqaf din il-festa. Id-dokumenti
tal-Maġisteru ta’ dawn l-aħħar żminijiet ferrxu u saħħu
din id-devozzjoni. II-Papa Ljun XIII, fl-okkażjoni talKonsagrazzjoni tal-bnedmin kollha lill-Qalb ta’ Ġesù,
kiteb l-enċiklika Annum Sanctumæ fl-1899. B’enċiklika
oħra Miserentissimus Redemptor, il-Papa Piju IX saħaq
fuq id-dmir li għandna li nagħmlu riparazzjoni lill-Qalb
ta’ Ġesù. Iżda kien il-Papa Piju XII li daħal l-iktar fit-tifsira
tad-devozzjoni tal-Qalb ta’ Ġesù u wera s-sisien dottrinali
ta’ din id-devozzjoni fl-enċiklika Haurietis Aquas li kiteb
fl-1956.
L-istudju tal-Papa Piju XII tefa dawl fuq l-egħruq ta’ din
id-devozzjoni li nsibuha diġà fl-ispiritwalità Kristoċentrika
u fil-mistiċiżmu li hemm fi ħdan l-Ordni Benedittin u
l-Ordni Franġiskan. M’għandniex ninsew li d-devozzjoni
lejn l-umanità ta’ Kristu, li kemm Sant’Anselmu u kemm
San Bernard mexxew ħafna ‘l quddiem, ġegħlet lill-insara
jimmeditaw ħafna fuq il-misteri tal-ħajja ta’ Ġesù Kristu
u jkollhom devozzjoni lejn il-Passjoni ta’ Kristu u lejn ilħames pjagi u speċialment lejn il-pjaga tal-kustat imqaddes.
Lejn in-nofs tas-seklu tnax tfaċċat l-idea tas-simboliżmu
tal-Qalb ta’ Ġesù, speċjalment fost id-dixxipli ta’ San
Bernard. Il-Qalb miftuħa ta’ Kristu kienet tfisser ‘rifuġju
12
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tal-midinbin’, kif ukoll ‘teżor tal-għana tas-sema’ u sinjal
ta’ min qed jitlob l-imħabba. Insibu l-ewwel ħjiel taddevozzjoni tal-Qalb ta’ Ġesù fil-kitba “Dielja Mistika”
(Vitis Mystica) ta’ San Bonaventura. Iktar tard niltaqgħu
ma’ din id-devozzjoni fil-mistiċi, pereżempju, f’Santa
Matilde (+1298) u f’Santa Ġertrude (+ 1302). Nistgħu ngħidu
li din id-devozzjoni għandha l-għeruq tagħha fil-pjaga talkustat imqaddes ta’ Kristu li hi simbolu tal-Qalb minfuda
u mimlija mħabba lejn il-bnedmin.
Fl-aħħar tas-seklu tlettax id-devozzjoni tal-Qalb ta’ Ġesù
nqatgħet minn dik tal-Passjoni ta’ Kristu. Iżda kien fisseklu sbatax li din id-devozzjoni reġgħet ħadet xejra ġdida
u qawwija. Santa Margerita Marija Alacoque (1648-1690)
kellha d-dehriet ta’ Ġesù li talabha xxerred id-devozzjoni
lejn il-Qalb Imqaddsa li kienet qed titkasbar bid-dnubiet
tal-bnedmin. F’din ir-rivelazzjoni privata Ġesù qalilha biex
din id-devozzjoni tiġi mxerrda permezz ta’ San Klawdju
de la Colombiere S.J. (1641-1682) u permezz tal-Kumpanija
ta’ Ġesù. San Ġwann Eudes ressaq għall-approvazzjoni
tal-Isqfijiet Franċiżi l-ewwel Uffiċċju, Quddiesa u Litanija
tal-Qalb ta’ Ġesù.
Waqt li d-devozzjoni lejn il-Qalb ta’ Ġesù bdiet iktar
tinxtered fost l-insara, bdiet ukoll oppożizzjoni kbira
kontra tagħha, kemm minn xi Kattoliċi għax dehrilhom
li l-Qalb qed tiġi separata mill-persuna ta’ Kristu, kemm

minħabba xi esaġerazzjonijiet fid-devozzjoni, u kemm millĠansenisti li ħaduha qatta bla ħabel kontra d-devozzjoni u
kontra l-Ġiżwiti li kienu qed iferrxuha. Minkejja dan kollu,
id-devozzjoni u l-kult tal-Qalb ta’ Kristu bdew jiġu studjati
aktar u daħlu wkoll biex jagħmlu parti mit-Teologija
Kattolika li bdiet tistudja t-teoloġija tal-Qalb ta’ Ġesù
fit-Trattat fuq “Il-Verb Inkarnat”. Fid-dawl tal-enciklika
Haurietis Aquas ta’ Piju XII, it-teologi komplew jistudjaw
l-għejun tar-rivelazzjoni u jagħmlu d-distinzjonijiet
meħtieġa bejn dawn l-għejjun u r-rivelazzjonijiet privati.
Dawn l-aħħar snin, speċjalment minn wara l-Konċilju
Vatikan II ‘l hawn, jidher li din id-devozzjoni naqset.
F’dinja li qed dejjem iktar tissekolarizza ruħha, ċerti
modi jew suriet ta’ dawn id-devozzjonijiet mhux qed
jiġu aċċettati. Ċerti xbihat u ċertu stil ta’ talb dwar din
id-devozzjoni ma għadhomx
jaqblu mal-mentalità u malpsikoloġija ta’ llum. Ħafna
jsibu l-mod kif tiġi ppreżentata
din id-devozzjoni mhux mod
matur u jogħġob aktar lil min
iħobb
is-sentimentaliżmu!
Għalhekk saret ħafna kritika
ta’ ċerti manifestazzjonijiet
ta’ din id-devozzjoni u xi
wħud warrbuha għal kollox.
Minħabba din il-kriżi ta’
din id-devozzjoni, beda jsir
aktar studju dawn l-aħħar
snin u mill-ġdid qed nerġgħu
mmorru għall-għejun tarrivelazzjoni, tal-kelma ta’ Alla
u tat-tagħlim tas-Santi Padri u
tal-Maġisteru tal-Knisja.

“Inħarsu - u nikkontemplaw - lejn dak li nifdu”, kif
tgħidilna l-Iskrittura. Din id-devozzjoni tal-Qalb ta’ Ġesù
turina li Alla mhux xi ħsieb, mhux xi idea, iżda hu l-Alla
ħaj ta’ Abraham, ta’ Iżakk u ta’ Ġakobb. Hu Alla li juri
lilu nnifsu bħala imħabba lejna, b’mod l-iktar ewlieni
f’Ġesù Kristu. Il-Qalb ta’ Ġesù tfisser l-mħabba ta’ Alla
magħmul bniedem, li jifhimna, jagħdirna, jismagħna,
jidħol f’ħajjitna u f’qalbna.
Din l-imħabba, hekk qrib ta’ ħajjitna, hekk qrib tat-tbatijiet
tagħna, tgħallimna kif għandna nħobbu lill-oħrajn. Għax
l-imħabba tagħna lejn il-proxxmu, biex tkun vera mħabba
u togħġob ‘l Alla, trid toħroġ minn dik l-istess imħabba
li biha l-Qalb ta’ Kristu tħobbna. Id-devozzjoni tagħna
lejn il-Qalb ta’ Ġesù ssawwar ukoll il-qalb tagħna biex
tħobb kif Ġesù jħobbna. F’dinja fejn il-qlub ta’ spiss
narawhom
jibbiesu,
fejn
isaltan tant materjaliżmu,
id-devozzjoni lejn il-Qalb
ta’ Kristu tagħmel lil qalbna
tixbah lil Tiegħu, timliena bilħniena, tgħallimna nkunu “ta’
qalb ħelwa u umli” kif talabna
nkunu Ġesù stess.

Minn dan l-istudju nagħrfu li din id-devozzjoni mhix xi
devozzjoni oħra mal-oħrajn; iżda hi devozzjoni li hi filqalba tat-twemmin nisrani u li mingħajrha ma nistgħux
tabilħaqq ngħixu l-fidi tagħna. Għaliex? Għax ir-raġuni
jew il-motiv ewlieni ta’ din id-devozzjoni hi l-imħabba
infinità ta’ Alla l-Missier lejn il-bnedmin, murija permezz
tal-inkarnazzjoni tal-Kelma ta’ Ġesù Kristu. Il-qalb
hija s-sinjal u s-simbolu ta’ din l-imħabba infinità u
d-devozzjoni tagħna lejha hi li nagħrfu din il-verità u li
nuru qima tagħna lejn Alla-Imħabba lejna.

Min għandu tassew devozzjoni
lejn il-Qalb ta’ Ġesù għandu
mħabba u ħniena lejn dawk li
huma l-iktar imbiegħda, lejn
l-ikbar midinbin. Min jagħraf
xi tfisser il-Qalb Imqaddsa ta
Kristu, jagħraf ukoll li qalbu
għandha tibqa’ miftuħa, bħal
dik ta’ Ġesù, u tfawwar bittjubija u bil-ħniena lejn dawk
kollha li huma fil-bżonn, lejn
dawk li huma batuti u li huma mwarrba mis-soċjetà. Min
hu tassew devot lejn il-Qalb ta’ Ġesù jaf iħoss ma’ min
isofri u jaf jaqsam ħajtu mal-oħrajn. F’dan is-sens ikun
qed ipatti għall-offiżi li jsiru lill-Qalb ta’ Ġesù fil-ġisem
mistiku Tiegħu. Meta aħna nagħmlu li nistgħu biex intaffu
t-tbatijiet tal-oħrajn, meta npattu d-deni bil-ġid u f’qalbna
għandna dejjem lesta l-maħfra għall-oħrajn, aħna nkunu
qed ngħixu s-sens veru tar-riparazzjoni li Ġesù talab
minna permezz tar-rivelazzjoni privata lil Santa Margerita
M. Alacoque.

It-tagħlim tat-Teoloġija Kattolika jurina wkoll li l-umanità
u l-istess ġisem ta’ Kristu huma meqjuma mhux fihom
infushom għax huma ġisem u ruħ iżda fis-sens li huma
magħquda mad-divinità ta’ Kristu. L-Adorazzjoni hi
waħda, dik tal-Verb Inkarnat bil-ġisem proprju tiegħu (DS
2661). Il-qima u l-kult huma tal-persuna divina. Naduraw
tabilħaqq l-umanità ta’ Kristu, naduraw il-Qalb ta’ Ġesù,
iżda inkwantu magħqudin mal-persuna divina.

Id-devozzjoni tal-Qalb ta’ Ġesù hi wkoll l-għotja tagħna
nfusna lil Alla li Hu Alla-Imħabba għalina. Din l-għotja,
li tissejjaħ ukoll Konsagrazzjoni ta’ ħajjitna lill-Qalb
Imqaddsa ta’ Ġesù, hi t-tweġiba min-naħa tagħna ta’ ħajja
‘l bogħod mill-egoiżmu u mid-dnub, ta’ ħajja li turi li
l-ikbar imħabba ta’ qalbna hi l-imħabba ta’ Alla u li din
ngħixuha ta’ kuljum fl-imħabba sinċiera u ġeneruża lejn
il-proxxmu tagħna mingħajr distinzjoni ta’ ħadd.
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Il-Qalb Imqaddsa
ta’ Ġesù
Pawlu Mifsud

Aħfirli o qalb ta’ Ġesu’,
l-aktar nobbli qalb divina,
jien stess niffidtlek qalbek,
qalb li qattret demmha għalina.

Mis-sema baqa’ jitfa’ l-grazzji,
b’sagramenti l-għozza tiegħu,
bl-għajnuna tal-grazzja tagħhom,
biex fl-imħabba nibqgħu miegħu.

Ingrat meta jien nitkaza,
b’ċenturjun li b’lanza nifdek,
meta jien stess kemm - il darba,
bid-dnub lilek mort niffidtek.

Liema qalb ser lili tagħder,?
‘ejjew intom mtaqqlin
il-piż tiegħi huwa ħelu,
umli jien b’qalb mill-ħelwin.

Inti li bl-inkarnazzjoni,
sirt bħali biex issalvani,
fil-grazzja santifikani,
mill-ġdid ridt terġa’ tarani.

Lil Margerita Alacoque,
int tlabt għar-riparazzjoni,
anki wara l-offendejniek,
bqajt izzommna b’adozzjoni.

X’tajtek jien biex tant ħabbejtni,
bdilt qalbek f’laħam għalija,
ħadd ma ħabbni daqshekk bħalek,
ftaħt qalbek beraħ għalija.

Int sat-tmiem bqajt lilna tħobb,
ħallejtilna mill-qalb testment,
u ta’ l-imħabba dik ta’għajrna,
dak t’imħabba fis-sagrament.

Ħajtek kollha mħabba kienet,
il-fattur fundamentali,
hudu fuqkom il-madmad tiegħi,
għax qalbi masweta u umli.

Id-dinja kollha għad tkun taf,
jien amar missieri obdejt,
nagħmel dak li kkmandani,
inħallas għalih hawn jien ġejt.

M’hemmx imħabba akbar minn din,
wieħed jagħti ħajtu għall-ħbieb,
għalhekk ħsiebu dejjem kien,
li jtemm ta’ missieru l-ħsieb,

Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’,
ma jistħoqqlix inħares lejk,
imma int wegħidtni b’kunfidenza,
biex qatt ma nibża’ nersaq ħdejk.
FESTA 2017
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Fondazzjoni
Arċipriet Franġisku
Mercieca
u Arċipriet Luiġi Vella
Din il-Fondazzjoni ġiet mwaqqfa fil-parroċċa tagħna, sabiex kull
sena fil-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù jingħata premju lil xi persuna,
grupp, għaqda reliġjuża li tkun wettqet xi ħidma speċjali voluntarja
fil-knisja parrokkjali jew parroċċa, jew xi opra ta’ karità lil xi
familja fil-bżonn. Dan il-premju jingħata bħala rikonoxximent
għall-ħidma li tkun twettqet għal matul is-snin u li anke tkun
għadha titwettaq fi zmienijietna.

Tourist Services

But ‘N’ Ben, Fountain Str.,
FONTANA
Nitolbu biex il-komunità parrokkjali tagħna taħt il-ħarsien talQalb ta’ Ġesù, ikollha ħafna membri
li jiddedikaw
parti minn
Tel:
2155 1165
ħajjithom għall-ġid tal-knisja, tal-parroċċa u fuq kollox għal ikbar
glorja t’Alla.
Mob: 9943 7825
Is-sena l-oħra dan il-premju ngħata lis-sagristan John Thewma
9949 7825
wara l-Pontifikal tal-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù l-Ħadd 19 ta’ Ġunju
2016 minn Mons Isqof Mario Grech.
www.raymondgozo.com
Ltd.

Attard
Auto Dealer
Prop. Tony Attard
Mgarr Road,
Ghajnsielem, Gozo
Tel/Fax: 21559453
Mob: 9949 4186

PEUGEOT
Sub-Agent

16

L-GĦAJN IL-KBIRA

Festa
Fes
ta 201
2013
3

For the past 25 years our family run business has been
providing you with the most hospitable & quality dining
experience. The winning recipe for this attainment is
surely our passion and enthusiasm towards the catering
industry. We look forward to translating our prociency by
further providing you with quality dining in our new venture
at Tmun Mgarr.

Opening hours – open everyday except Tuesday
Lunch 12.00 - 14.30 (last food orders)
Dinner 18.30 - 22.30 (last food orders)

Tel 21566276 • Mob 79446832
Email info@tmunmgarr.com
Web www.tmunmgarr.com
Martinu Garces Street
Mgarr Gozo, Malta.
The Management
Tmun Mgarr Restaurant
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Tresor
D’Argent
SMUGGLERS’
CAVE

Bar - Restaurant
- Pizzeria
For a stunning collection
of all your Silver
needs.
Il-Menqa, Marsalforn, G˙awdex
Unique Antique Silver Pieces (on view)
Fresh Fish & Meat, Maltese Cuisine & Italian delicacies prepared freshly

61, Palm Street, Victoria, Gozo
For take-away service & Bookings please phone:
tel: 21561565 / 21561615
tel: 21 551005 / 2155 1983 / 2155 1197 / 21551983 • fax: 2155 9959 • mob: 9949 9071
E-mail: smuggler@maltanet.net • Website: www.yellowpagesmalta.com/smugglers

VSS Limited, 25 Pompei Street,
Victoria, Gozo

Tel: 21556124

The Computer People

e-mail: info@vssmalta.com

Triq tal-Għajn, Fontana
Tel: 2156 6979 | Email: diane.bonello@yahoo.com

RESTAURANT & HOLIDAY APPARTMENTS
Xlendi Seafront, Gozo, Malta PETER AND HEIDI BONNICI
T: +356 21561518 | M: +356 79253255 | +356 79285885
E: info@mobydickxlendi.com | heidibon@gmail.com
www.mobydickxlendi.com

Ta’ Ġolina Supermarket

275, Triq tal-Għajn, Fontana • Tel: 2155 4067

Għal għażla vasta ta’ prodotti ta’ kwalità
bi prezzijiet raġonevoli u servizz eċċellenti
B’telefonata tista’ tordna u tirċievi x-xirja tiegħek id-dar!!
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Victoria Cycle Shop

Fortunato Mizzi Street, Victoria, Gozo - Tel: 2155 3741 (opposite Girl’s Secondary School)
Offer you a large variety of Bicycles with moderate prices and spare parts,
Camping Equipment, Beach Equipment, Garden Furniture,
Sunshades, Barbecues, Stand fans, Gas Heaters, Etc.
Opening Hours: Monday to Friday: 8.00am to 12.00 noon & 3.00pm to 7.00pm
Saturday: 8.15am to 12.15 noon

Tresor D’Argent

For a stunning collection of all your Silver needs.
Unique Antique Silver Pieces (on view)
61, Palm Street, Victoria, Gozo
tel: 21561565 / 21561615

Tresor D’Or

45 Palm Str., Victoria, Gozo Tel: 2156 1565 / 2156 1615
For a fine exquisite line of 18ct Jewellery
specialising in Engagement and Wedding Rings
Selective Antique Jewellery
18
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100
sena
mid-Dehriet ta’ Fatima
13 ta’ Mejju 1917

Kav Joe M Attard – Victoria Għawdex
Għaddew, tgerbu, ħbieb Mitt Sena
Mindu ġewwa l-Portugal
Il-Madonna kienet dehret
Għodwa waħda ‘l tlett itfal.

Imma issa t-tlieta l’huma Darba tfal żgħar u henjin
Jinsabu ġewwa fil-Ġenna
Imdawrin bil-Qaddisin.

Illi kienu darba waħda
Jiġġerrew qalb il-kampanja Tfal neqsin mill-għelt u l-ħażen
B’qalbhom ħielsa minn kull tbajja’!

Kien il-ħames xahar tas-sena
Minn Mejju kellna tlettax
L-annu kien l-elf, disa’ mija
U magħhom ngħoddu sbatax.

Ta’ ftit skola, in-ngħaġ jirgħu
Qalb l-għelieqi kollha ħdura,
Jiġru, jaqbżu lkoll ferħana,
Wara, id-dar imorru lura!

L-Ewwel Gwerra kienet ġmielha
Qiegħda tkagħbar sew lill-ġnus
U l-poplu taħt il-bombi
Kien iħossu wisq magħfus!

Iżda darba fost il-ġimgħa
Waqt li kienu ferħanin
Jiġġerrew f’Cova da Iria,
Qalb il-ward u l-ġiżimin,

Għal sitt xhur din l-Omm Imbierka
Dehret lil dat-tlett itfal
U talbithom penitenza
Biex il-hemm ma jfurx sax-xfar.

Semgħu vuċi wisq sabiħa
Li ħasdithom waħda sew
U qaltilhom li r-Rużarju
F’ħajjithom qatt ma jinsew,

Minn Fatima din is-Sinjura
Reġina tas-Sema w l-art
Għadha qiegħda ssejħilna
Biex teħlisna minn kull mard

Iżda jagħmlu l-almu kollu
Biex joffruh għall-midinbin
Sabiex it-tlieta li huma
Ma jmorrux mal-mitlufin.

Basta naqbdu l-kuruna
U r-Rużarju ma nwarrbuhx
Għaliex dan hu l-aqwa tarka Kif nistgħu dan ma ngħożżuhx!

Francesco w oħtu Giacinta
Marru jgawdu lis-Sinjura
Illi lilhom kienet kellmet
Ġewwa Fatima l-pjanura.

San Gorg Preca dlonk qalilna
Dit-talba ngħidu kuljum
Għax Marija tistennieha
Sa ma l-ġirja jtemm il-jum.

‘Mma Luċija spiċċat soru
Ġo kunvent fil-Portugal
Minn fejn xandret lil Marija
Tul għomorha, għal snin twal.
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Riflessjoni fuq

IL-QALB TA’ ĠESÙ

Angelo Xuereb

Meta Sidna Ġesù Kristu sar bniedem
bħalna f’kollox barra mid-dnub, kellu
wkoll qalb. Iżda billi din il-qalb kienet
tat-Tieni Persuna tat-Trinità, nagħtuha
kult bħalma nagħtu lil Alla.

Ġesù jħobbna bla limiti
Il-qalb sikwit nassoċjawha mal-imħabba.
Bil-qalb ma nifhmux biss il-qalb tallaħam iżda l-emozzjonijiet li nħossu
fl-intern tagħna. Fil-mentalità Semitika
l-qalb hija ċ-ċentru tal-emozzjonijiet
tal-bniedem. Fil-lingwaġġ stess tagħna
ngħidu li l-inkwiet iweġġa’ l-qalb.
Għalhekk id-devozzjoni lejn il-Qalb ta’
Ġesù għandha tfakkarna fl-imħabba bla
tarf li huwa għandu għalina. Huwa stess
jgħidilna: “Għax Alla hekk ħabb lid-dinja
li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min
jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja
ta’ dejjem” (Ġw 3:16). Din l-imħabba li
Ġesù għandu għalina wasslitu biex jiġi
fid-dinja biex isalvana mill-jasar taddnub u l-mewt. Fl-Evanġelju ta’ San
Ġwann, fid-diskors ma’ Nikodemu li
diġà kkwotajt minnu, Ġesù jgħid: “Għax
Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex
jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex iddinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen
fih ma jkunx ikkundannat; iżda min ma
jemminx huwa ġa kkundannat, għax ma
emminx fl-isem ta’ Iben il-waħdieni ta’
Alla” (3:17-18).
Ġesù mhux biss ġie fid-dinja, iżda filministeru pubbliku tiegħu għallimna
ħafna fuq l-imħabba ta’ Alla. Huwa dejjem
għamilha ċara li ma ġiex għat-tajbin iżda
biex il-ħżiena jikkonvertu. Huwa stess
qalilna: “It-tabib ma jeħtiġuhx dawk li
huma f’saħħithom, iżda l-morda. Mhux
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il-ġusti ġejt insejjaħ, iżda l-midinbin”
(Mk 2:17). Tant Sidna Ġesù Kristu ried
il-konverżjoni tal-midinbin, illi wassal
lil Santu Wistin isejjaħlu “t-tabib talkuxjenzi” (Il-Belt ta’ Alla 5,14).
San Ġorġ Preca fil-ktieb tiegħu L-Isptar
ta’ Kristu jimmaġina sptar bi Kristu bħala
t-tabib tiegħu. Fih diversi swali bħalma
hija dik tal-korla, tal-għira, tal-mibegħda,
tax-xeħħa, tas-serq, tal-vendetta. It-“Tabib
tas-Sema” jagħti l-kura li tkun taqbel
għall-marda tar-ruħ biex il-bniedem jista’
jfiq u jkollu l-paċi.
L-imħabba ta’ Ġesù għalina wasslitu
għall-passjoni ħarxa fuq is-salib. Huwa
stess jgħidilna: “Ħadd ma għandu
mħabba akbar minn din: li wieħed jagħti
ħajtu għal ħbiebu” (Ġw 15:13). U San
Pawl jispjega li l-mewt tiegħu kienet
ta’ mħabba billi aħna konna għedewwa
tiegħu permezz tad-dnub: “Bilkemm
wieħed imut għal wieħed tajjeb, għad li
wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb
u jmut għal wieħed ġeneruż. Iżda Alla
wriena l-imħabba tiegħu meta Kristu miet
għalina, aħna li konna għadna midinbin”
(Rum 5:7-8). Ma nkunux eżatti jekk
ngħidu biss li fil-passjoni Kristu bata,
iżda rridu ngħidu li Ġesù għamel dan bi
mħabba liema bħalha.

Il-Qalb ta’ Ġesù tfisser
ħajja
Il-qalb hija dak l-organu tal-bniedem li
jippompja d-demm mal-ġisem kollu u
hekk tagħtih il-ħajja. U hekk ma nkunux
niżbaljaw jekk ngħidu li l-Qalb ta’ Ġesù
tfisser għalina l-ħajja u s-salvazzjoni li
huwa kisbilna permezz tal-passjoni, ilmewt u l-qawmien tiegħu.

Inġibu lil Sidna Ġesù Kristu mejjet fuq
is-salib. U suldat fetaħlu ġenbu b’lanza u
ħareġ demm u ilma. Missirijiet il-Knisja
raw fl-ilma s-simbolu tal-magħmudija
u fid-demm l-Ewkaristija. Dawn issagramenti jagħtu ħajja lin-Nisrani.
Permezz tal-magħmudija nsiru wlied Alla
tant li nistgħu nsejħulu “Abbà, Missier”.
L-Ewkaristija hija l-ikel tan-Nisrani li
huwa rahan tal-ħajja ta’ dejjem. Sidna
Ġesù stess jgħidilna: “Jiena hu l-ħobż ilħaj, li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol
minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U
l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għallħajja tad-dinja” (Ġw 6:51).
Inkomplu nżommu quddiem għajnejna lil
Ġesù bil-kustat miftuħ fuq il-Kalvarju.
Bosta qaddisin raw dan il-kustat miftuħ
bħala rifuġju anki tal-midinbin. Ġesù
jilqa’ fil-kustat tiegħu l-bnedmin kollha
ta’ rieda tajba, anki jekk ikunu qabdu
t-triq il-ħażina, basta jikkonvertu.
Il-kustat miftuħ ta’ Ġesù jfakkarna fl-arka
ta’ Noè. Jekk naqbdu f’idejna l-ktieb talĠenesi naraw li Alla qal lil Noè: “Il-bieb
tal-arka tqiegħdu fil-ġenb” (6:16). U meta
ġie l-ilma tad-dilluvju, dawk il-persuni u
l-annimali li daħlu minn dan il-bieb sabu
s-salvazzjoni. U aħna meta nidħlu filkustat miftuħ ta’ Kristu nsibu l-ħajja.
Meta nħossuna mifnija mid-dnubiet, innuqqasijiet, id-difetti, l-inkwiet tal-ħajja, u
s-slaleb ta’ kuljum tagħna, ma għandniex
triq oħra ħlief li nirrikorru għand il-Qalb
ta’ Ġesù. Huwa stess jgħidilna: “Jienu
hu t-triq, il-verità u l-ħajja” (Ġw 14:6).
Jekk naraw id-diskors mas-Samaritana,
insibuh jitkellem magħha fuq l-ilma talħajja. Jgħidilha: “L-ilma li nagħtik jien
isir fik għajn tal-ilma li jwassal sal-ħajja
ta’ dejjem” (Ġw 4:14).
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Charles Attard

WHOLESALER FOR
FRESH FRUIT & VEGETABLES

‘Primrose’
Triq is-Sajjieda,
Fontana
Tel: 2156 6707
Mob: 9942 4124

SHOPRITE
Discount Store

Sausages from Austria

13, St Augustin Square, Rabat, Gozo
Contact:
Teddie Curmi Tel: 2155 6227 (Store)
Gerhard Seidl Mob: 7932 1462
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Ihallina

Dun Lino
Kav Joe M Attard – Victoria Għawdex
Kien is-Sibt wara nofsinhar, 4 ta’ Frar 2017 meta attendejt għall-funeral
tas-saċerdot twajjeb Dun Lino Vella li twieled fir-raħal kwiet u ċkejken
ta’ San Lawrenz, Għawdex fl-1 ta’ Gunju 1961 u mar igawdi lill-Ħallieq li
Lilu tant ħabb u qeda nhar il-Gimgħa 3 ta’ Frar 2017 wara jumejn fl-isptar
Mater Dei.
Fi tfulitu kien attenda l-iskola tas-Sorijiet Karmelitani u l-iskola primarja
ta’ Kercem u wara l-iskola Sekondarja Ninu Cremona. F’Settembru 1978
beda l-formazzjoni għas-Saċerdozju fis-Seminarju tal-Qalb ta’ Gesu’.
Bejn l-1982-83 matul is-sena intermedjarja wettaq xogħol ta’ gwida filKatakombi ta’ San Bastjan f’Ruma. Kien ordnat Saċerdot fit-28 ta’ Gunju
1986. Lura f’Għawdex Dun Lino għallem fis-Seminarju tagħna fejn kien
ukoll parti mit-tmexxija tal-istess skola. Għal xi żmien kien responsabbli
miż-żgħażagħ tal-parroċċa ta’ Kercem kif ukoll Direttur tal-Għaqda
Mużikali San Girgor ta’ raħlu. Kien saċerdot ferm eżemplari u ta’ qalb
tajba, dejjem bi tbissima fuq fommu għalkemm il-mard ħabbu ħafna sa
minn żmien ilu u dan l-aħħar konna nsibuh jagħti xi daqqa t’id ħafifa wara
li għamel xi żmien jgħallem fis-Seminarju Minuri tagħna billi saħħtu ma
kenitx tippermetti. F’żogħżitu ħadem kemm felaħ biex jara li raħlu jkollu
l-banda tiegħu, kif fil-fatt għandu; kienet din l-istess banda, ‘San Girgor’
li sellmet lit-tebut tiegħu qabel daħal fil-Knisja Parrokkjali għall-aħħar
tislima li ngħatatlu waqt Konċelebrazzjoni mmexxija mill-Isqof Djoċesan
Monsinjur Mario Grech assistit minn disgħa u ħamsin saċerdot minn
Għawdex kollu fil-preżenza ta’ knisja nies. Stinka wkoll biex il-Banda San
Girgor illum għandha l-każin sabiħ tagħha fejn isiru l-kunċerti flimkien
ma’ tant attivitajiet oħra. Dun Lino kien għamel xi żmien ukoll Kappillan
tal-Fontana fejn tant ħadem u stinka imma kif għidna saħħtu xejn ma
kienet tgħinu għalkemm kien bniedem ta’ kuraġġ u fidi kbira. Kien sewwa
sew fis-17 ta’ Settembru 2007 li Monsinjur Isqof Mario Grech kien ħatar
lil dan il-kumpajżan tiegħu bħala t-tmien Ragħaj tal-Parroċċa tal-Fontana
ddedikata lill-Qalb imqaddsa ta’ Gesu’ u ħa l-pussess fit-18 ta’ Novembru
tal-istess sena. Mill-ewwel niftakar illi kien beda jippjana kif għandu
jaħdem għall-ġid tal-parruċċani mingħajr l-ebda distinzjoni. Beda jaħseb
kif se jorganizza l-ħidma pastorali u jiġbed il-poplu lejn il-Qalb ta’ Gesu’.
Beda jgħallem permezz tax-xandir tal-Kelma t’Alla, organizza l-festa f’ġieħ
il-Patrun tas-sajjieda, Sant Indrija u l-festi tal-Milied. Kompla l-ħidma
tiegħu b’ħeġġa liema bħalha sakemm kif għidna saħħtu ma ppermettitlux
iktar tant li kellu jagħti r-riżenja tiegħu f’Novembru tal-2008. L-Iskrittura
tgħidilna: ‘Dan għandkom tkunu tafu, ħuti għeżież; li quddiem il-Mulej
jum wieħed hu bħal elf sena u elf sena jum wieħed (2 Pt 3,8).’ U dan nistgħu
napplikawh għall-parrokat ta’ Dun Lino.
Kien iħobb il-kotba u jaqra bosta perjodiċi tant li kull tant żmien kont tarah
sejjer jillega xi numru minnhom u jiġborhom f’volumi; kien jinteressa ruħu
fix-xena internazzjonali u ‘supporter’ tar-Roma F.C. Issa mar igawdi lillĦallieq u ħalla wara spallejh, b’għożża u mħabba, lil sħabu s-saċerdoti, ilKomunita’ Ta’ Kercem, il-Komunita’ tal-Fontana, il-Kapitlu ta’ San Gorg,
tant qraba u ħbieb u żgur iżda mhux inqas, il-mard li tant kien ikiddu.
FESTA 2017
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Apprezzament

MARIJA SALIBA
Dun Ġorġ Vella

It-Tlieta 17 ta’ Jannar 2017, filgħodu, Alla l-imbierek għoġbu
jsejjaħ għal ħdanu lil oħtna Marija Saliba, membru attiv
tal-Komunità Parrokkjali tagħna tal-Fontana. Kien jum li
kien wisq għall-qalb ta’ din Marija, għaliex kien iddedikat
lil Sant’Anton Abbati, li fih ta’ kull sena, għal ħafna snin,
hija kienet torganizza Pellegrinaġġ għall-Knisja iddedikata
lil dan il-Qaddis fil-Parroċċa Arċipretali tax-Xagħra. Hija
kienet tagħmel minn kollox sabiex tħeġġeġ lin-nies talParroċċa tagħna ħalli jieħdu sehem f’dan il-Pellegrinaġġ u
mbagħad tiġi ċċelebrata quddiesa ad unur ta’ dan il-Qaddis.
Hija kienet tgħid, li kienet ilha torganizza dan il-Pellegrinaġġ
minn meta il-Kanonku Dun Ġwann Bartolo mix-Xagħra, li
għal diversi snin kien ir-Rettur tal-Knisja ta’ Sant’Anton, u
dan ukoll għal xi snin kien Viċi Parroku hawn fil-Fontana.
Dan is-Saċerdot kien ħajjarha sabiex tibda torganizza
l-Pellegrinaġġ u hija aċċettat l-istedina tiegħu u bdiet tieħu
ħsiebu kull sena u damet sa dan il-jum tal- mewt tagħha.
Marija twieldet fid-9 ta’ Mejju 1935, mill-ġenituri Ġużepp
Saliba u Marianna Curmi. Irċiviet il-Magħmudija l-għada, fl10 ta’ Mejju fil-Knisja Parrokkjali tagħna tal-Qalb ta’ Ġesù,
mill-ewwel Kappillan tal-Parroċċa Dun Ġużepp Ħili. Ilġenituri tagħha rabbewha b’għożża kbira flimkien ma ħutha
u mal-medda tas-snin meta bdiet tikber irċiviet għall-ewwel
darba lil Ġesù Ewkaristija li baqgħet tirċivih sal-mewt. Meta
kellha tmien snin irċiviet is-Sagrament tal-Griżma tal-isqof
minn idejn l-Isqof Michael Gonzi, l-Isqof li kien imexxi
d-Djoċesi f’dak iż-żmien. Hija anke wara li rċiviet dan isSagrament tal-Konfermazzjoni u hekk saret membru adult
tal-poplu t’Alla, kompliet titgħallem it-tagħlim tar-reliġjon
nisranija tagħna. Hija kienet konvinta li mingħajr tagħlim
ma tistax tkompli tikber u tgħix il-ħajja ta’ veru nisranija
u għalhekk qatt ma kienet tittraskura t-tagħlim li tgħallem
il-Knisja mal-medda taż-żmienijiet. Għalhekk hija baqgħet
tikber mhux biss fiż-żmien u fl-età iżda wkoll fil-ħajja
nisranija tagħha, u wasal iż-żmien li tagħżel l-istat tagħha
għall-futur ta’ ħajjitha. Il-Mulej laqqagħha maż-żagħżugħ
Karmnu Saliba u wara preparazzjoni xierqa skond kif jitlob
l-istat għall-ħajja tal-familja, Marija ingħaqdet fis-Sagrament
taż-żwieġ ma Karmnu Saliba, Sagrament li permezz tiegħu,
huma għarfu jgħixu f’għaqda sħiħa bejniethom kif irid Alla
u kif trid il-knisja ta’ Kristu. Il-ħajja famijari titlob minn
kull membru sagrifiċċju, xogħol u taħbit. Marija kienet
tassew konvinta minn dan u xejn ma tellifha li tgħix hajja
skont ir-rieda t’Alla. Marija flimkien ma’ żewġha Karmnu

għexet ħajja f’għaqda ma’
Alla permezz tat-tagħlim li
kompliet tirċievi matul iżżmien, għaliex it- tagħlim
nisrani jsaħħaħ lill-bniedem
fl-għaqda
tiegħu
malĦallieq Divin u jgħinu
jirbaħ id-diffikultajiet talħajja. Iżda Marija flimkien
mat-tagħlim kienet titlob lill-Qalb ta’ Ġesù u lil Madonna
għaliex it-talb jagħti kontinwament eneġija spiritwali u
jżomm lill-bniedem f’għaqda sħiħa ma’ Kristu. Marija
baqgħet dejjem turi kemm kellha fiduċja fit-talb sal-aħħar
ġranet ta’ ħajjitha. Kont taraha kull filgħaxija sejra dejjem
il-Knisja, nofs siegħa jew qabel ma jibda r-Rużarju. Tieħu
sehem fil-quddiesa, tirċievi lil Ġesù Ewkaristija u tmur lura
f’darha ferħana u kuntenta. Fil-ħajja tagħha kienet tagħmel
kulma tista’ sabiex taqdi dmirijitha skont kif titlob minnha
l-ħajja ta’ familja nisranija.
Marija kienet ukoll attiva fil-ħidma tal-Parroċċa. Kienet
membru tal-Azzjoni Kattolika. Ħafna drabi kienet tattenti
regolarment għal-laqgħa kemm tal-fergħa tan-nisa, kif
ukoll il-laqgħa tal-adulti. Kienet ukoll membru talKunsill Parrokkjali u tipprova tagħti s-sehem tagħha florganizzazzjoni ta’ diversi attivitajiet li jsiru fil-Parroċċa.
Kienet ukoll tħabrek sabiex jiġu organizzati pellegrinaġġi u
ħarġiet li jsiru possibilment kull xahar u kienet tieħu ħsieb ittrasport. Kienet tidher dejjem ferħana u hekk nistgħu ngħidu
li kienet ta’ eżempju tajjeb għal kulħadd. Barra dan kollu
hija kienet benefattriċi tal-knisja u kienet tieħu pjaċir toffri
kulma tista’ biex il-knisja tal-Qalb ta’ Ġesù tkompli dejjem
iktar tissebbaħ bl-opri sbieħ li jsiru fiha. Kienet ukoll toffri
s-sehem tagħha fl-opri tal-karità ma’ ħutna fil-bżonn kif
jgħallimna Ġesù għax kienet persuasa li dak li nagħmlu ma’
dawk li huma inqas ixxurtjati minna, inkunu qisna qegħdin
nagħmluh ma’ Ġesù nnifsu. Żgur li dak kollu li kienet
tagħmel kienet toffrih għall-glorja t’Alla u għall-bżonnijiet
tal-proxxmu tagħna kollu. Kienet taħdem fis-skiet u anke
ħafna drabi x-xogħol tagħha kien ikun moħbi u jkun jaf bih
biss l-imgħallem Divin tagħna Ġesù.
Mulej agħtiha l-Glorja tal-Ġenna.
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MONS. DUN FRANĠISK BORG

GHELUQ IT-30 SENA TAL-MEWT TIEGHU 1987 - 2017
Dun Ġorġ Vella

Niftakar tajjeb lis-Saċerdot ħabrieki Mons Dun Franġisk
Borg. Jixraq ħafna li ngħid xi ħjiel mil-ħajja ta’ dan isSaċerdot bin il-Parroċċa tal-Qalb ta’ Ġesù, li ddedika ħajtu
lil Alla u ħadem kemm seta’ biex iwassal il-kelma ta’ Alla
lil dawk kollha ta’ rieda tajba.
Dun Franġisk kif ilkoll konna nafuh, bin Bastjan Borg
u Govanna née Farrugia, twieled fl-14 ta’ Ottubru 1914.
Irċieva s-Sagrament tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali
tal-Qalb ta’ Ġesù, minn idejn l-ewwel Kappillan talparroċċa Dun Ġużepp Ħili, l-għada jiġifieri fil-15 ta’
Ottubru. Il-ġenituri tiegħu rabbewh f’għożża kbira
flimkien ma’ żewġ ħutu, Luiġi u Toni. Franġisk beda jikber
u flimkien ma sħabu t-tfal kien jattendi għat-tagħlim tadduttrina nisranija u hekk beda jagħraf kemm Ġesù jħobbu,
meta għażlu biex ikun membru tal-Knisja Mqaddsa. Beda
jattendi l-iskola Primarja fir-Rabat u meta wasal iż-żmien
u tgħallem it-tagħlim meħtieġ, beda jirċievi lil Ġesù
Ewkartistija, wara rċieva s-Sagrament tal-Ġriżma tal-Isqof,
li permezz ta’ dan is-Sagrament irċieva wkoll id-doni talIspirtu s-Santu biex matul ħajtu jkun kapaċi jagħti xhieda
ta’ Kristu jiddefendi l-Fidi Qaddisa li biha kien imżejjen
meta ġie mgħammed u sar membru tal-Knisja.
Franġisk meta spiċċa l-iskola Primarja u beda jikber, beda
jara x’kien qiegħed jitlob minnu l-Mulej. Permezz tattalb li kien tgħallem jitlob u permezz ta’ dawk li setgħu
jgħinuh biex jagħraf sewwa s-sejħa li kien qed jagħmillu
Alla, għaraf li kellu jkompli jitgħallem u għalhekk beda
l-iskola Sekondarja. Fost dawk li għenuh u li kienu jagħtuh
pariri tajbin żgur li kien il-Kappillan Dun Ġużepp Ħili,
li fih kien jara żagħżugħ mimli enerġija, kif ukoll li ma
kienx abbanduna t-taghlim u anke li kien jattendi l-knisja
għall-quddiesa u t-tqarbin regolarment. Naħseb li hu wkoll
kien wieħed mill-grupp ta’ abbatini li b’imħabba kbira u
regolarità kien iservi fil-funzjonijiet li kienu jsiru matul
is-Sena Liturġika. Sena wara l-oħra, iż-żmien jgħaddi u
għalhekk wara li spiċċa s-snin fl-iskola sekondarja, għaraf
li l- Mulej sejjaħlu għal warajh, u bħalma għamel l-appostlu
Sant’Andrija, Patrun u Protettur tal-parroċċa tagħna,
ħa d-deċiżjoni tajba tiegħu konvint li Ġesù riedu jkun
saċerdot ħalli flimkien ma’ ħafna saċerdoti oħra, jaħdem
għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Beda l-kors ta’ seba’ snin
fis-Seminarju Djoċesan tagħna, tal-Qalb ta’ Ġesù u hekk
issa permezz ta’ tagħlim u formazzjoni Saċerdotali, iħares
dejjem iktar ‘il quddiem lejn dak il-jum tant mixtieq, jum li
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fih ikun ordnat Saċerdot għal dejjem. Il-ħajja fis-Seminarju
f’dawk iż-żminijiet kienet wisq different mill-ħajja tallum iżda dan iż-żgħażugħ megħjun bit-talb, flimkien ma’
sħabu kollha, kompla dejjem isaħħaħ fih il-vokazzjoni
saċerdotali u sena wara l-oħra bil-għajnuna kontinwa talMulej u permezz ta’ formazzjoni spiritwali kompla l-mixja
tiegħu lejn is-saċerdozju.
Kull min ikun qiegħed jitejja biex ikun Saċerdot, dejjem
b’fiduċja kbira fil-Mulej li jkun sejjaħlu għal dan ilministeru, kontinwament ikun jistenna l-jum sabiħ li fih
jirċievi l-Ordinazzjoni Presbiterali u hekk ikun laħaq
l-ideal qaddis li għalih ikun imsejjaħ biex ikun saċerdot
għal dejjem. Għal dan iż-żagħżugħ Franġisku wasal ukoll
il-jum tant mixtieq u mistenni minnu. Kien il-jum tat-18 ta’
Mejju 1940 li Franġisku ġie ordnat Saċerdot flimkien ma’
sħabu mill-Eċċ. Tiegħu Mons Isqof Mchael Gonzi, li dak
iż-żmien kien ir-Ragħaj tad-Djoċesi tagħna ta’ Għawdex.
Jum ta’ ferħ kbir għal dan iż-żagħżugħ, għaliex issa sar
ministru ta’ Kristu u tal-Knisja, ministru mhux għal
xi ftit snin li jgħaddu, iżda għal dejjem anke għal wara
l-mewt. Is-saċerdozju Kattoliku ma jitħassar qatt minn
min jirċevih, bħaż-żewġ sagramenti l-oħra l-Magħmudija
u l-Griżma tal-Isqof. Dawn it-tliet Sagramenti li ħallielna
Ġesù, jagħmlu l-karattru fina li ma jitħassar qatt u għalhekk
dawn nirċevuhom darba biss fil-ħajja tagħna.
Dun Franġisk issa sar saċerdot. Iċċelebra l-ewwel quddiesa
solenni tiegħu ta’ radd il-ħajr, fis-Santwarju tal-Qalb ta’
Ġesù fil-parroċċa tagħna. Inzerta dak iż-żmien, pajjiżna
kien għaddej minn żminijiet diffiċli. Gwerra qalila li kienet
bdiet is-sena ta’ qabel u li damet sejra għal diversi snin.
Pajjiżna kellu jgħaddi minn tbatija kbira u diversi kienu
dawk ħutna li anke waslu sabiex iġarrbu l-mewt traġika
tagħhom u ħafna tilfu djarhom u kulma kellhom. Il-gwerra
hija flaġell u ma jirbaħha ħadd. Kemm għandna nitolbu biex
Alla jeħlisna minn flaġelli bħal dawn! Dun Franġisk beda
l-missjoni saċerdotali tiegħu f’dawn iż-żminijiet diffiċli,
iżda żgur li hu kien jagħmel kulma jista’ sabiex jaqdi
l-ministeru tiegħu skont ir-rieda t’Alla għall-ġid tal-poplu.
Kien mill-bidu nett ħabrieki sabiex jaqdi fedelment ilpoplu tal-Komunità parrokkjali tal-Fontana, jagħti s-sehem
kollu tiegħu fil-funzjonijiet kollha li jsiru fil-parroċċa,
jiċċelebra l-quddiesa b’devozzjoni kbira kif kienet titlob
il-Liturġija fiż-żminijiet li fihom għex Dun Franġisk. Dan
is-Saċerdot ma kienx biss jaħdem fil-parroċċa tagħna, iżda

wkoll f’diversi ħidmiet li kienet titlob id-Djoċesi tagħna
ta’ Għawdex. Ġie msejjaħ sabiex jgħallem fis-seminarju
tagħna. Għal diversi snin kien jgħallem il-Latin li kien
obbligatorju għal kulmin kien jitgħallem fis-seminarju.
Kien jgħallem ukoll il-lingwa Taljana u ħafna kienu dawk
li bdew it-tagħlim tat-Taljan permezz ta’ dan is-Saċerdot.
Barra dan Dun Franġisk ġie wkoll magħżul Kappillan
tal-Kor fil-Knisja Katidrali. Kont tarah tiela’ dejjem bilmixi sabiex jagħti s-sehem kollu tiegħu fil-funzjonijiet filKatidral. Wara maż-żmien il-membri tal-Kapitlu Katidrali
għażluh biex ikun Ċerimonjier tiegħu. Snin wara kien
magħżul Ċerimonjier Djoċesan tal-Isqof l-Eċċ Tiegħu
Mons Isqof Ġużeppi Pace.
Meta l-Eċċ Tiegħu Mons Isqof Nikol Cauchi beda jmexxi
d-Djoċesi tagħna, għażel lil Dun Franġisk bħala Monsinjur
tal-Knisja Katidrali, fis-sena 1967 u dam sa l-aħħar ta’
ħajtu jagħti s-sehem kollu tiegħu fi ħdan il-Kapitlu filfunzjonijiet kollha matul is-sena. Qeda d-dmir tiegħu
minkejja l-ħafna diffikultajiet li kien jiltaqa’ magħhom.
Mons Franġisk kien iħabrek kemm jista’ u jgħin fil-ħidma
Pastorali kemm fil-Fontana kif ukoll f’diversi parroċċi.
Kien konfessur imfittex ħafna għall-qrar u anke biex jagħti
pariri tajbin lil kulmin kien imur għandu. Ħafna drabi ukoll
Mons Borg kien ikun imsejjaħ għall-qrar anki f’Malta
u Hu kien jagħmel minn kollox biex jgħin lill-penitenti
ħalli jersqu dejjem iktar lejn Ġesù. Ħafna drabi wkoll kien
jagħti s-sehem tiegħu fil-Festi Titulari kemm f’Għawdex
kif ukoll f’xi parroċċi f’Malta. Ma kienx jonqos ukoll li
jxandar il-Kelma t’Alla bl-Omelija u f’diversi prietki li
kien jagħmel. Din il-ħidma baqa’ jwettaqha nistgħu ngħidu
sa l-aħħar ta’ ħajtu. Mons Borg kien ukoll jagħti sehmu flGħaqdiet Kattoliċi, fosthom fl-Azzjoni Kattolika li kienet
tant għal qalbu għax kien konvint li l-lajċi għandhom
jaħdmu għat-tixrid tas-Saltna t’Alla. Iktar u iktar wara
l-Koncilju Vatikan II, Mons Borg kien jara l-ħtieġa li
kull bniedem nisrani għandu jkun attiv f’ħidma kontinwa
għall-ġid tal-poplu t’Alla. Mons Borg kellu wkoll għal
qalbu l-istampa t-tajba li kien jara kemm hu importanti li
l-bniedem jitgħallem u jkun aġġornat speċjalment dwar
dak li tgħallem il-Knisja. Ħafna drabi kont tarah iqassam
xi gazzetti bħal “Leħen is-Sewwa” xi faxxikoli li jiġu
ppubblikati minn diversi għaqdiet u ordnijiet reliġjużi kif
ukoll xi pubblikazzjonijiet barranin bħalma hija “ Famiglia
Christiana”. Dan juri li Dun Franġisk kien iħabrek ferm
biex it-tagħlim tal-knisja jasal għand dawk kollha li
jixtiequ jaġġornaw lilhom infushom ma’ dak li tgħallem
il-knisja minn żmien għal żmien. Mons Borg kien saċerdot
dħuli ħafna u umli, li tinġibed lejh u tkun tixtieq titkellem
miegħu fuq dak kollu li jkun għaddej. Kellu għal qalbu
wkoll li jmur iżur Lourdes fejn il-Madonna dehret għal
tmintax-il darba lil Santa Bernardetta. Kien jgħid li mar
ħafna drabi f’Pellegrinaġġi għaliex tmur kemm tmur f’din
il-belt tal-Madonna, qatt ma tixba’ jew tiddejjaq, għaliex

hu post ta’ devozzjoni kbira u hemm tara l-għeġubijiet li
Alla jagħmel permezz tal-Omm tagħna l-Verġni Marija.
Mons Borg kellu mħabba kbira lejn il-Qalb ta’ Ġesù, mhux
biss għaliex hu kien bin il-parroċċa tal-Fontana, iżda għax
kien konvint li l-Qalb ta’ Kristu hija Qalb li tant ħabbet lillbnedmin, Qalb li minnha ħarġet il-Knisja, Qalb li minnha
ħarġu s-Sagramenti fosthom l-Ewkaristija Mqaddsa u
s-Saċerdozju Kattoliku. Dun Franġisk ħabrek kemm felaħ
sabiex ixerred d-devozzjoni lejn din il-Qalb li tant ħabbet
lill-bnedmin. Dun Franġisk għandu ħafna x’jgħallimna
għax kien Saċerdot skont il-Qalb t’Alla li għażlu għaliH.
Żgur ukoll li kien strumentali li żewġ neputijiet tiegħu
wkoll ikunu Saċerdoti ta’ Kristu u tal-Knisja, fosthom
Mons Dun Salv Borg, li fost il-ħidmiet tiegħu wettaq ilħidma ta’ Arċipriet tal-Bażilika u Parroċċa ta’ San Ġorġ irRabat. Kulħadd jiftakar fil-ħidma kbira li wettaq sal-aħħar
ta’ ħajtu. Nepputi ieħor hu l-Kanonku Dun Ġużepp Borg li
għadu fostna mimli bil-għomor u li ħadem mhux biss fidDjoċesi tagħna, iżda wkoll f’pajjiżi ’l bogħod minn xtutna.
Dun Franġisk kien Saċerdot eżemplari li wettaq mill-aħjar
li seta’ l-ħidma pastorali u saċerdotali tiegħu.
Il-mument tat-tluq minn din id-dinja jasal għal kulħadd.
Il-jum tat-tmiem tal-ħajja ta’ Mons Franġisk Borg qorob
meta f’Ottubru tas-sena 1987 ħassu li l-ħajja fiżika tiegħu
kienet sejra lura. Wara marda qasira ħafna, Alla sejjaħlu
biex imur jingħaqad miegħu għal dejjem fit-18 ta’ Ottubru
tas-sena 1987, xahar iddedikat lill-Madonna tar-rużarju li
hu tant kien iħobb u li ta’ kuljum kien jirreċta b’devozzjoni
kbira. Sikwit kont tarah bil-kuruna tar-rużarju f’idejh.
Ħajtu kien iddedikaha lil Alla u nisperaw li meta ħalla
dan il-wied tad-dmugħ sab lil Alla jilqgħu biex jagħtih dak
li kien jistħoqqlu permezz tal-ħidma Saċerdotali li kien
wettaq b’tant dedikazzjoni.
Il-funeral ta’ Mons Franġisk Borg sar jumejn wara u
mexxa l-Kappillan ta’ dak iż-żmien Dun Ġwann Cini.
Il-Komunità Parrokkjali attendiet għall-funeral u tatu
t-tislima qabel ma jkun ittrasportat lejn iċ-Ċimiterju Santa
Marija, fejn ġie midfun fil-qabar tal-familja.
Kemm għandna bżonn li anki fi żminijietna jkollna
saċerdoti bħal Mons Dun Franġisk li jiddedikaw ħajjithom
lil Alla għall-ġid tal-poplu. Nitolbu sabiex il-Parroċċa talFontana jkollha ulied denji li joffru ħajjithom lill-Mulej,
li jkunu ġenerużi u jwieġbu għas-sejħa li jagħmlilhom
u b’kuraġġ kbir dejjem fiduċjużi fl-għajnuna fil-Qalb ta’
Ġesù li qatt ma jieqaf li jgħin lil dawk li jsejjah għal warajh
u jkunu ministri veri tal-Knisja.
Nitolbu lil Mulej ħalli fuq l-eżempji sbieħ li ħallielna Mons
Dun Franġisk Borg, iqanqal qlub ġodda ħalli l-Knisja
tiġġedded minn żmien għal żmien permezz tal-ministri
ġodda li b’entużjażmu u b’kuraġġ ikomplu l-ħidma qaddisa
fil-għalqa qaddisa tal-Mulej fi żminijietna.
FESTA 2017

27

28

L-GĦAJN IL-KBIRA

Evviva l-Qalb ta’ Ġesù
Kav Joe M Attard – Victoria Għawdex

Bil-pjaċir ilqajt l-istedina li għamilli l-ħabib tiegħi l-Kappillan
tal-Fontana biex nikteb dawn iż-żewġ versi għall-pubblikazzjoni
tal-festa f’ġieħ il-Qalb Imqaddsa ta’ Gesu’. Wara kollox ma stajtx
ngħidlu le meta niftakar li xi darba kont ngħallmu l-Malti fuq
il-bankijiet tal-Liceo l-antik. Ma ħarisx lura u spiċċa saċerdot u
anke ħalla lil xtutna biex jgħin popli oħra ‘l bogħod minna. U
issa qed jagħtini l-okkażjoni li nsellem lil din il-Qalb Ħanina
mimlija mħabba għalina l-bnedmin. Nemmen li l-qarrejja
kollha huma konxji mill-wegħda li din il-Qalb taħraq bl-imħabba
għalina kienet għamlet lil waħda soru qaddisa Margerite Marie
Alacoque meta qaltilha li hija ma tabbandunax f’tarf ħajjithom
fuq din l-art lil dawk il-bnedmin li matul ħajjithom jirnexxilhom
jitqarbnu matul l-Ewwel Gimgħa ta’ kull xahar għal disa’ xhur
wara xulxin. Xi pjaċir tkun taf li fuq is-sodda tal-mewt tiegħek
jew fl-aħħar mumenti ta’ ħajtek, tkun fejn tkun sa ssib ma’
ġenbek lil din il-Qalb ħanina li tiftaħlek bieb il-Ġenna għattgawdija eterna! U għiduli min ma jixtieqx imur il-Ġenna
jgawdi lil dil-Qalb li tant ħabbet lill-bnedmin li għażlet li tħalli
s-Sema u tieħu passjoni sħiħa biex tkisser il-ktajjen li bihom
jittanta jxekkilna x-xitan u tifdina minn dnubietna! Jekk tgħaddi
mill-Fontana matul il-ġurnata u tidħol sa dan is-Santwarju filħemda ta’ fil-għodu għandek issib jistenniek lil Gesu’ Ostja
dejjem lest biex jisimgħek u jgħinek fil-bżonnijiet kollha
tiegħek. Veru li llum kulħadd imħabbat, kulħadd mgħaġġel u
donnu ħadd ma fadallu ħin għal ħadd, imma ftit minuti quddiem
Gesu’ Ewkaristija huma imprezzabbli u ċert li jimlew lill-qalb
b’kull faraġ u hena. Insibu ħin għal kollox jekk inkunu rridu u
allura ftit mumenti ta’ skiet quddiem it-tabernaklu jaf jibdlulek
il-burdata, jaf jibdlulek il-ġurnata. Min jista’ jtik il-ferħ ġenwin,
min jista’ jtik is-serħan tal-qalb jekk mhux din il-Qalb imjassra
erbgħa u għoxrin siegħa kuljum f’dan il-ħabs tal-imħabba. Dun
Alwiġ Vella li tant kien devot tal-Ewkaristija kien strumentali
biex illum għandna l-Knisja ta’ Savina fil-qalba tal-belt Victoria,
u fost il-kitbiet tiegħu naqraw: “Gesu’ maħbub tiegħi f’din
l-imqaddsa għamara tal-imħabba, il-kelma tiegħek ta’ dwejjaq
u ta’ lment tiksirli qalbi...Il-wiċċ tiegħek u l-għajnejn tiegħek
juruni l-ħasra u l-imrar tal-Qalb divina tiegħek u jfakkruni
fl-Ort tal-Getsemani...f’dik l-agunija...f’dak l-abbandun!....
Gesu’ għidli xi trid minni? X’Nista’ nagħmel biex nikkonslak,
intaffilek id-dwejjaq tiegħek! Għidli, Gesu’, jiena pront għal
kollox...għidli dak li trid. Inti l-Padrun tiegħi, is-Sinjur tiegħi.
Ir-Re tal-qalb u tar-ruħ tieghi!”
Il-Fontana tinsab bejn il-belt Victoria u n-niżla (dari konna
ngħidulha tal-Biċċerija billi hawnhekk kien hawn waħda) li
tqabbdek it-triq lejn il-bajja sabiħa tax-Xlendi u għalhekk
mhux wieħed u tnejn jgħaddu minn quddiem il-knisja talQalb ta’ Gesu’ imma kemm minnhom jieqfu biex jtkellmu
mal-Imgħallem Divin li qed jipprovdilna dak kollu li hawn
madwarna! Illum insibu knisja ħelwa, imżejna b’tant pittura li
ħarġet mill-pniezel tal-pittur il-Kav Pawlu Camilleri Cauchi li
nemmen li ħela għaqlu kollu biex ikompli jsebbaħ din il-knisja

(ma nixba’ qatt inħares ngħid għalija lejn waħda mill-pitturi li
għalija hija kartolina tal-Milied). Dan it-tempju mhux nieqes
mill-iskultura, antiporta tal-kawba mill-isbaħ, nadif, miżmum
tajjeb u arjuż u allura x’inhu jżommna li minn ħin għal ieħor ma
nidħlux nagħmlu żjara qasira lill-Qaddis tal-Qaddisin! Ibqgħu
ċerti li dan ma hu sejjer jitlobna xejn; għall- kuntrarju dejjem
lest li jagħtina u jagħdirna fin-nuqqasijiet tagħna u jagħtina dak
il-ferħ li d-dinja, bil-ġid u l-progress kollu tagħha, ma tista’ qatt
tagħtina!
Fil-knisja Parrokkjali tat-Triq tal-Għajn insibu statwa titulari
tasssew sabiħa u devota, xogħol l-istatwarju Għawdxi
l-Kommendatur Wistin Camilleri Cauchi li tant ħallielna wirt
kbir warajh. Din il-vara hekk prezzjuża matul Gunju toħroġ fuq
l-ispallejn l-Ħadd filgħaxija waqt il-Purċissjoni akkumpanjata
mit-talb, mill-Banda u l-logħob tan-nar. Sa minn ġimgħat qabel
il-poplu tal-Fontana jibda jhejji ruħu għal din il-ġrajja ta’ darba
fis-sena, jiżżejnu t-toroq li ma humiex ħafna (Prosit lill-Kunsill
Lokali li ħa ħsieb dawwalhom tassew tajjeb b’għadd ta’ fanali
sbieħ u artistiċi), il-knisja tilbes id-damask u l-funzjonijiet
sbieħ ma jonqsux. Dan u iktar jixraq lill-Qalb ta’ Gesu’ li jiġu
jżuruh ħluq minn kull rokna ta’ gżiritna b’mod speċjali matul
il-Gimgħat ta’ qabel il-festa titulari.
O Gesu’ ta’ qalb ħanina
Bierek lil dal-poplu tagħna
La twarrabx ħarstek minn fuqna
Imma ibqa’ dejjem magħna.
Seddaq lil dar-raħal bieżel
Li tant huwa mkabbar bik
Bix-Xlendi u r-Rabat qribu –
It-tnejn l’huma ħsiebkom fik!
Niesna kienet hawn fl-imgħoddi
Ħwejjiġha taħsel bl-idejn
Fl-ilma ġieri, frisk u ħelu Għiduli dal-ġid minn fejn!
Kien hemm żmien li dix-xaqliba
Kienet imdewda bl-għejjun
Li taw l-isem lil dar-raħal
Li baqa’ dlonk ġej sallum!
Fil-Fontana nsibu jgħammru
Ħafna nies li tgħix mill-baħar
Illi tqim lil Sant’Andrija Patrun tagħha; bih tiftaħar!
B’dawn iż-żewġ patruni tagħhom
In-nies huma ferħanin
Jekk idduru l-gżira kollha
B’dawn jintgħarfu l-Fontanin!
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MGARR ROAD, XEWKIJA.
OPENING HOURS
MON—FRI 09:00—13:00 16:00—19:00
SAT. 09:00—13:00.

We can dress up your windows
with fantastic curtains. We
offer sewing services and
installation. All you need to do
is come to our shop, choose the
material and leave the rest to us
and we will make your dream
come true.
Tel. 9988 3988
2155 0574
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Programm tal-festa liturġika u titulari
TAL-QALB MQADDSA

TA’ ĠESÙ INKURUNAT
Parroċċa Santwarju Fontana - Għawdex
9 ta’ Ġunju - 24 ta’ Ġunju 2017

Il-Ġimgħa 9 ta’Ġunju: Jum il-Fontanin

It-Tmien Ġimgħa tal-Qalb ta’ Ġesù
7:00am
Quddiesa u wara tibda Ġurnata Adorazzjoni
Solenni.
9:00am
Pellegrinaġġ mit-tfal tal-Gozo College (Skola
Primarja tal-Vajringa), fejn issir quddiesa konċelebrata mill-Kappillan Kan John Muscat
flimkien mal-Arċiprieti tar-Rabat Mons Joseph
Sultana (Katidral) u Mons Joseph Curmi
(San Ġorġ) fis-Santwarju tagħna fl-okkażjoni
tal-Eucharistic day, u wara purċissjoni bisSagrament lejn l-Iskola.
4:00pm
Adorazzjoni għat-tfal.
6:30pm
Rużarju u Barka Sagramentali.
7:00pm
Konċelebrazzjoni solenni minn Mons Ruzar
Borg, bis-sehem tal-Fontanin li joqogħdu
barra mill-parroċċa, animata mill-Kor Chorus
Urbanus taħt it-tmexxija tas-Surmast John
Galea.
7:45pm
Ħruġ tal-Istatwa Maestuża tal-Qalb ta’ Ġesù
minn niċċa waqt il-kant tal-Innu Popolari,
Kurunella u talb tal-ġemgħa. Wara bibita għal
kulħadd fuq iz-zuntier.
9:00pm
Quddiesa u Kurunella.

Is-Sibt 10 ta’ Ġunju: Jum il-familja
9:00am

6:30pm
7:00pm

8:00pm

Quddiesa mill-Kappillan għat-tfal kollha
f’għeluq l-istaġun tad-Duttrina, bis-sehem talgrupp tal-kitarri “Qlub Ferħana Fontanin”,
jingħataw premji għall-aħjar attendenza, u
wara l-Quddiesa nikkonsagraw lit-tfal taħt ilprotezzjoni tal-Qalb ta’ Ġesù.
Rużarju, Kurunella u Barka Sagramentali.
Quddiesa għall-familji kollha mill-Kappillan
Dun John Muscat animata minn Ermeline
Dingli u Chris Galea, li fiha l-kappillan jagħti
ċ-Ċertifikati lill-għarajjes li lestew il-kors ta’
tħejjija taż-Żwieg u jġeddu l-wegħdiet tażŻwieg dawk preżenti li qed jiċċelebraw il25, 30, 40 u 50 sena anniversarju miż-Żwieġ
tagħhom. Tingħata tifkira.
BBQ kbir, Entertainment u Tombla ta’ €150
b’risq il-festa fuq iz-zuntier.

Il-Ħadd 11 ta’ Ġunju: Solennita’ tat-Trinita’
Mqaddsa
Jum L-Ewkaristija
10:30am Quddiesa solenni fi fiha l-Kappillan Kan
John Muscat jamministra is-Sagrament tal-

4:30pm

Ewkaristija, tal-Ewwel Tqarbina lil ħames
ċkejknin tagħna, animata mill-Kor Chorus
Urbanus.
Quddiesa ta’ ringrazzjament bis-sehem talgrupp tal-Kitarri “Qlub Ferħana Fontanin”
tal-parroċċa mmexxija minn Sr Ġuża Cardona
u wara ssir Festa Tfal, animata mil- balloon
modeling, bouncing castles, logħob, attivitajiet
u party fuq iz-zuntier organizzata millparroċċa.

L-Erbgħa 14 ta’ Ġunju: L-Ewwel Jum tat-Tridu

Jum il-Katekisti
6:45pm
Rużarju.
7:00pm
Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn
Dun Manwel Cordina; jippriedka Mons
Lawrenz Sciberras CapSS, SSL,SThL, MA,
u wara t-tqarbin tingħad talba għall-Katekisti.
Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella,
titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka
Sagramentali minn Dun Franġisk Saliba.
Ikanta l-Kor Chorus Urbanus.

Il-Ħamis 15 ta’ Ġunju: It-Tieni Jum tat-Tridu

Jum l-Għaqdiet
6:45pm
Rużarju.
7:00pm
Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn
Dun Ġorġ Vella; jippriedka Mons Lawrenz
Sciberras CapSS, SSL,SThL, MA, u wara
it-tqarbin tingħad talba għall-membri
tal-Għaqdiet fi ħdan il-parroċċa. Wara
l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella,
titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka
Sagramentali minn Dun Manwel Cordina.
Ikanta l-Kor Chorus Urbanus.

Il-Ġimgħa 16 ta’ Ġunju: It-Tielet Jum tat-Tridu

Id-Disa’ Ġimgħa tal-Qalb ta’ Ġesù. Jum ilVokazzjonijiet. Nitolbu għas-Saċerdoti u Reliġużi
6:45pm
Rużarju.
7:00pm
Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn
Patri Adeodato Schembri OSA; jippriedka
Mons Lawrenz Sciberras CapSS, SSL,SThL,
MA, u wara t-Tqarbin issir talba għallVokazzjonijiet. Wara l-konċelebrazzjoni
tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u
tingħata l-Barka Sagramentali minn Dun
Ġorġ Vella. Ikanta Kor Chorus Urbanus.
9:30pm
Il-Banda Ite Ad Joseph tal-Qala tibda marċ
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12:00pm:

minn Triq Għajn Tuta għal quddiem iz-zuntier
minn fejn takkumpanja d-dimostrazzjoni
bl-istatwa tal-Qalb ta’ Ġesù mat-toroq talparroċċa.
Logħob tan-Nar mill-għaqda tan-Nar Fontana.

9:00am

Is-Sibt 17 ta’ Ġunju: Lejlet il-Festa Titulari

Jum l-Anzjani u l-Morda
10:00am Konċelebrazzjoni mmexxija minn Kan. Joe
Cardona, Kappillan tal-Isptar Ġeneral ta’
Għawdex li fiha jiġi amministrat is-Sagrament
tal-Griżma tal-Morda. Mistednin dawk il-morda
jew anzjani tal-parroċċa li jistgħu jiġu l-knisja
flimkien mar-residenti ta’ Sant’Anna mill-Isptar
Ġenerali t’Għawdex u dawk li huma fid-djar
tal-Anzjani bħalma hi dik ta’ Pompej u oħrajn.
Trasport provdut u jkun hemm ners disponibbli.
Muzika animata minn Ermeline Dingli u Chris
Galea.Wara l-quddiesa jsir il-kant tat-Te Deum.
Bibita għal kulħadd fuq iz-zuntier.
6:30pm
Translazzjoni solenni bir-relikwa tas-Salib
Imqaddes, immexxija minn Mons Salv Tabone,
bin il-parroċċa tal-Qalb ta’ Ġesù u Monsinjur
tal-Katidral. Kant tal-Antifona u l-Ewwel
Għasar tal-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù, u Barka
Sagramentali. Mistednin il-Kavallieri u d-Dami
tal-Ordni Ekwestrali tas-Santu Sepulkru.
7:00pm
Konċelebrazzjoni solenni mmexxija millKoloboratur Parrokkjali Patri Adeodato
Schembri OSA li fiha jippriedka fuq il-Qalb
ta’ Ġesù.
9:30pm
Il-Banda La Stella tar-Rabat tibda marċ minn
Triq ta’ Mulejja għal Triq Sptar San Ġiljan għal
Triq Santa Dminka, Triq il-Kappillan Dun
Ġużepp Ħili u Triq il-Għajn. Hekk kif tasal
quddiem il-knisja, għall-ħabta tal-11.30pm
l-istess banda ddoqq l-innu l-kbir tal-Qalb ta’
Ġesù. Versi ta’ Patri Akkursju Xerri OFM u
mużika ta’ Mro Vincent Ciappara, bis-sehem
tas-solisti Noel Galea u Mario Portelli.
11:15pm
Spettaklu tal-logħob tan-Nar sinkronizzat
mal-Mużika ‘Fountain of Colours’, b’diversi
fetħiet tal-kulur u blalen fuq diversi qisien.
11:30pm Wara l-Innu l-Kbir se jittella’ Feature AwdjuViziv fuq il-Festa mill-Kunsill Lokali Fontana
bil-kolloborazzjoni tal-Kumitat Festi Esterni.
12:00pm Titilfux wirja kolossali u unika għal Għawdex,
tal-logħob tan-nar tal-art mekkanizzat bilmużika bi gran Finale mtella’ mill-Għaqda
tan-Nar Fontana.

Quddies:
6:30pm

7:30pm

8:00pm

10:00pm
10:30pm

Konċelebrazzjoni
Pontifikali
mmexxija
mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech, Isqof
tad-Djoċesi tagħna flimkien mal-Kappillan
u l-eks-kappillani, Kleru u saċerdoti ħbieb
tal-parroċċa. Patri Joe Buttigieg OFMCap
jagħmel l-omelija f’ġieħ il-Qalb Mqaddsa
ta’ Ġesù. Mistiedna l-Kavallieri u Dami talOrdni Papali tas-Santu Sepulkru. F’dan
il-Pontifikal Solenni, il-Chorus Urbanus
jesegwixxi l-Quddiesa b’erba vuċijiet Fons
Vitae, kompożizzjoni u direzzjoni tal-Mro Dr
John Galea.
11:00am : Fr Charles Cini SDB, u 5:30pm Dun
Manwel Cordina
Kant tat-Tieni Għasar tal-Festa tal-Qalb ta’
Ġesù mmexxija minn Mons. Rużar Borg, bin
il-parroċċa tal-Qalb ta’ Ġesù u Monsinjur talKatidral.
Ħruġ tal-Istatwa devota tal-Qalb ta’ Ġesù u
tislima mill-banda La Stella tar-Rabat, biddaqq tal-Innu l-Kbir tal-Qalb ta’ Ġesù, versi
ta’ Patri Akkursju Xerri OFM u mużika ta’
Mro Vincent Ciappara, bis-sehem tas-solisti
Noel Galea u Mario Portelli. Puċissjoni
solenni mmexxija minn Patri Adeodato
Schembri OSA, bis-sehem tal-banda La Stella.
Mistiedna l-Kavallieri u d-Dami tal-Qabar ta’
Kristu.
Il-Banda Santa Margerita ta’ Sannat tibda
marċ minn Triq il-Kappillan Dun Ġużepp Ħili
għal quddiem il-knisja, fejn imbagħad l-istess
banda tesegwixxi programm mużikali fuq izzuntier sad-dħul tal-purċissjoni.
Dħul tal-purċissjoni, Antifona u Barka
Sagramentali minn Dun Franġisk Saliba.
Il-Banda Ite Ad Joseph tal-Qala tibda marċ
brijuż li jitlaq minn Triq il-Qalb ta’ Ġesù,
jgħaddi għal-Triq il-Għajn u jieqaf quddiem ilKnisja.

It-Tlieta 20 ta’ Ġunju: Qima lill-Qalb bla
Tebgħa ta’ Marija
4:30pm

Pellegrinaġġ għall-parroċċa tal-Qalb Bla
Tebgħa ta’ Marija ta’ Burmarrad, Malta li hi
ġemellata spiritwalment mal-parroċċa tagħna,
fejn il-kappillan Kan John Muscat imexxi
quddiesa fil-programm tal-festa Liturġika
tal-parroċċa tagħhom. Nitilqu mal-vapur tal5:00pm.

L-Erbgħa 21 ta’ Ġunju: L-ewwel Jum talIl-Ħadd 18 ta’ Ġunju: Jum il-Festa Titulari tal- Kwaranturi.
Jum l-Adolexxenti u ż-Żgħażagħ
Parroċċa tal-Fontana
24 Anniversarju tal-Inkorunazzjoni tal-Inkwadru
Titulari
Jum il-Benefatturi Ħajjin u Mejtin
Quddies: 6:30am. Dun Ġorġ Vella u 7:30am Mons Salv
Tabone.
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7:00am

6:45pm
7:00pm

Quddiesa u wara tibda Ġurnata Adorazzjoni
Solenni.
Rużarju.
L-E.T. Mons Isqof Mario Grech jamministra
is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof lil
Adolexxenti mill-parroċċa tagħna.

Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella,
titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka
Sagramentali minn Mons Ruzar Borg. Janima
il-Kor Chorus Urbanus taħt id-direzzjoni talMro John Galea.

Is-Sibt 24 ta’ Ġunju 2017:
7:00pm

Il-Ħamis 22 ta’ Ġunju: It-Tieni Jum talKwaranturi
Jum it-Tfal u l-Abbatini
7:00am:
Quddiesa u wara tibda Ġurnata Adorazzjoni
Solenni.
6:45pm
Rużarju.
7:00pm
Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija u
jippriedka l-Kappillan tal-Munxar Dun
Michael Said (bin il-parroċċa) li fiha ssir ilVestizzjoni tal-Abbatini l-ġodda. Nifirħulhom.
Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella,
titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka
Sagramentali minn Mons Salv Tabone. Ikanta
l-Kor Chorus Urbanus.
8:30pm
Quddiesa ċċelebrata minn Mons Ruzar Borg
u wara jibda lejl Adorazzjoni Ewkaristika li
tagħlaq b’quddiesa f’nofsillejl li twassalna
għas-Solennita’ Liturġika tal-Qalb ta’ Ġesù.

Il-Ġimgħa 23 ta’ Ġunju:

Solennita’ Liturġika tal-Qalb Mqaddsa ta’Ġesù
Jum Dinji tal-Qdusija tas-Saċerdoti
Qrar:
Mill-6:00am sat-8:00am, Is-Saċerdot ikun
disponibli kwarta qabel u kwarta wara
kull quddiesa għall-qrar. Matul il-ġurnata
l-Kappillan ikun disponibbli għall-qrar,
imbagħad mis-6:00pm ‘l quddiem ikun hemm
saċerdoti barranin għall-qrar.
Quddies: Illum fil-quddies kollu 6:30amDun Manwel
Cordina; 7:00amDun Gorg Vella; 11:30am
Mons Salv Tabone, isir ħsieb qasir fuq il-Qalb
ta’ Ġesù.
7:30am
Tibda ġurnata Adorazzjoni Solenni.
10:00am Siegħa Adorazzjoni fil-knisja mmexxija
minn Joe Fenech, membru tal-Mużew (Radio
Maria).
5:00pm
Mons Isqof Mario Grech imexxi Siegħa
Adorazzjoni flimkien mas-saċerdoti kollha
tad-Djoċesi.
6:30pm
Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija millE.T. Mons Isqof Mario Grech. Janima ilKor Chorus Urbanus. Wara ċ-ċelebrazzjoni
toħroġ il-purċissjoni bis-Sagrament Mqaddes
mmexxija mil-Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi
u Arċidjaknu tal-Katidral Mons Tarcisio
Camilleri. Matul il-purċissjoni jsiru diversi
waqfiet li fihom tingħata l-Barka Sagramentali.
Issir il-Konsagrazzjoni tal-familji lill-Qalb
ta’ Ġesù u jitkanta t-Te Deum f’għeluq ilKwaranturi Mqaddsa.
9:00pm
Quddiesa mill-Kappillan u Kurunella.

8:00pm

Quddiesa ta’ Radd il-Hajr, konċelebrata minn
Mons Anton Borg, Mons Ġużeppi Attard,
Mons Salv Grima u Mons George Farrugia
f’għeluq il-45 anniversarju tal-Ordinazzjoni
tagħhom li saret f’dan is-Santwarju tal-Qalb
ta’ Ġesù animata minn Ermeline Dingli u
Chris Galea. Mistednin dawk kollha li ħadu
sehem mil-organizzazzjoni tal-festa.
Get together ta’ divertiment għall-Adolexxenti
u Żgħażagħ kollha mill-Kummissjoni
Żgħażagħ Fontanin fis-sala parrokkjali.

• In-nar tal-festa hu maħdum mill-kamra tan-nar St. Michael’s,
Ħal-Lija; 12th May, Ħaż-Żebbuġ; Madonna tal-Virtù Għarb,
San Bastjan, Qormi; Santa Marija tal-Qrendi u Qalb ta’ Ġesù
Fontana Brothers Fireworks Factory, Factory u mill-Għaqda
tan-Nar Fontana.
• Nagħmlu appell biex ħadd ma jersaq lejn l-għelieqi minn fejn
isir il-ħruq tan-nar, kemm fil-jiem tal-festa, kif ukoll l-għada
tal-festa.
• Matul iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa, l-orkestra u l-kor Chorus
Urbanus ikunu taħt id-direzzjoni tas-Surmast Dr John Galea.
• Il-funzjonijiet kollha f’dan il-programm ikunu mxandra dirett
fuq ‘Radio Sacro Cuor’ 105.2FM tal-Parrocca.
Opri ġodda fil-knisja/dar parrokkjali
• Marċ ġdid bl-isem ta’ “SALVATOR” kompożizzjoni ta’ Mro
Dominic Darmanin.
• Dawl madwar l-artal biex jullimina l-istatwetti.
• Sistema ta’ Microphone ġdid għall-Artal u Ambone.
• Diversi kostumi ġodda għall-Purċissjoni tar-Redentur.
• Statwa ġdida tar-Redentur.
• Kanapew tad-drapp għat-Tabernaklu.
• Mozzetti għall-Fratellanza tal-Qalb ta’ Ġesù
Opri ġodda-armar ta’ barra
• Bidu tar-restawr tal-Pedestall tad-Dimostrazzjoni.
• Restawr tal-istatwa ta’ San Claudio de la Columbiere minn
Michael Camilleri Cauchi.
• Skultura għal tliet pedestalli fuq disinn ta’ Manwel Grech.
• Restawr tal-pedestal ta’ tarf Triq il-Għajn, li jintuża għallistatwa l- antika tad-Dimostrazzjoni.
• Tlestija tal-ħjata tal-pavaljuni ta’ Triq il-Kappillan Ġużepp
Ħili, fuq disinn ta’ Joseph Cauchi. Sfumar ta’ 4 pavaljuni
minn Josef Camilleri. Ħjata, xogħol il- membri tal- Armar.
• 2 settijiet ta’ ġmiemel ġodda, għall-pavaljuni ta’ Triq ilKappillan Ġużepp Ħili.
• Alabardi ġodda għal fuq il-bandalori tal-profeti, disinn ta’
Manuel Farrugia u xogħol ta’ Johnny Micallef.
• Tkomplija tal-bozoz ‘LEDS’ għall-knisja.
• Mixgħela ġdida bil- bozoz ‘LEDS’ ta’ ‘Triq il-Għajn’.
• Mixgħela ġdida għat-triqat tal-purċissjoni fl-inħawi tasSeminarju u Triq Vajringa.
• Sett ta’ 8 palji ġodda biex jiġu armati mal-antarjoli qabel iżżmien tal-Festa
• Arblu ġdid għal fuq id-dar tal-Kappillan.
• Ġew irrestawrati u indurati mill-ġdid il-forom ta’ wieħed
mit-Trofej ta’ fuq iz-zuntier.
• Ġew irrestawrati u indurati 6 settijiet ta’ ġmiemel li jiddendlu
mal- pavaljuni ta’ Triq il-Għajn.
• Feature Awdjo -Viżiv fuq il-festa, maħdum minn CVC Media

Id-Dilettanti tal-armar jixtiequ jirringrazzjaw
lill-benefatturi kollha.
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L-Artal tal-Qalb ta’ Ġesù
fil-Knisja tas-Sacro Cuor f ’ Tas-Sliema

Mario Fenech

L-ewwel artal li ssib fuq in-naħa tax-xellug tal-korsija
hekk kif tidħol fil-Knisja tal-Madonna tas-Sacro Cuor
f’Tas-Sliema huwa dak iddedikat lill-Qalb ta’ Ġesù.

Dawn iż-żewġ kwadri ta’ l-aħħar kienu saru biex jieħdu
l-post ta’ dawk li kienu nqerdu bil-bombi tal-għadu meta
ntlaqtet il-Knisja matul it-Tieni Gwerra Dinija.

Dan l-artal kien żdied ma’ ieħor faċċata tiegħu fejn illum
hemm in-niċċa tal-Istatwa Titulari tal-Madonna meta lejn
nofs is-snin tletin tas-seklu kienet ġiet mkabbra l-knisja u
mibnija l-faċċata l-ġdida fuq id-disinn tal-Perit Rafel Pitre.

F’din il-knisja l-fratellanza tas-S.S.M.U. Sagrament
minbarra li tieħu ħsieb tagħmel il-festa ta’ Corpus Christi,
tagħmel ukoll il-festa tal-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesù.

Il-kwadru ta’ fuq l-artal huwa wieħed sabiħ u bħal dak
ta’ fuq l-artal maġġur tal-knisja u ta’ fuq l-artal ta’ San
Ġużepp huwa xogħol tas-sorijiet Franġiskani ta’ Marija ta’
Ruma.

F’dawn iż-żewġ festi għalkemm għadha ssir fihom ilpurċissjoni, din kellha tiġi ristretta fuq rotot iqsar mingħajr
il-waqfien biex tingħata l-Barka Sagramentali minħabba
l-problema kbira tat-traffiku li hemm f’Tas-Sliema.
Fuq l-artal f’dawn iż-żewġ festi kif ukoll għall-festa titulari
jintramaw sett gandlieri skolpiti fl-injam indurati biddeheb kif ukoll sett ta’ statwetti ta’ Profeti wkoll indurati
bid-deheb u sgraffiti maħdumin mill-Istatwarju Sliemiż
Toninu Cuschieri fis-snin sittin.
Matul dawn l-aħħar ftit snin l-apparat kollu li jintrama
fuq dan l-artal qed jiġi rrestawrat. Fost dan ix-xogħol ta’
restawr hemm ukoll dak tal-vintartal li għandu jkun lest
għall-festa ta’ din is-sena. Żdied ukoll fuq l-iskanell talartal il-kwadru tal-Beata Adeodata Pisani.
Għalkemm f’din il-knisja f’wieħed mill-kappelluni l-kbar
li hemm fuq in-naħa tal-lemin tal-artal maġġur kien hemm
diġà l-artal tas-S.S.M.U. Sagrament li fuqu hemm l-akbar
xena maħduma fil-mużajk li nsibu fil-Gżejjer Maltin, meta
tkabbret il-knisja nħasset il-ħtieġa li jiżdied ma dawk li
kien hemm qabel mal-artal iddedikat lil Qalb Mqaddsa
ta’ Ġesù. Wara kollox hekk kien xieraq li jsir meta din ilparroċċa hija taħt il-ħarsien t’Ommna Marija bit-Titlu TasSultana tal-Qalb Ħelwa ta’ Ġesù.
Il-Festa t-Tajba lil Kulħadd.
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Marċell Portelli
M.S.S.P.

Sentejn wara li qaddist is-superjuri tiegħi bagħtuni filmissjoni tagħna tal-Peru. Jiena kelli x-xorti niġi ordnat
saċerdot Ruma mill-Papa Ġwannu Pawlu II fl-24 ta’
Ġunju tal-1979 ma’ erbgħa oħra minn sħabi tas-Soċjetà
missjunarja ta’ San Pawl u b’kollox konna 88 djaknu
minn diversi postijiet tad-dinja. Wasalt il-Peru fis-27 ta’
Lulju tal-1981 u l-ewwel missjoni tiegħi kienet f’Aplao
– raħal li jagħmel parti mill-Provinċja ta’ Castilla li
tagħmel parti mill-belt ta’ Arequpa li hi t-tieni l-ikbar
belt tal-Perù.
Din il-Parroċċa ta’ Aplao qiegħda f’wied qrib ix-xmara
MAJES u l-patrun ta’ din il-Parroċċa hu San Pietru. Din
il-Parroċċa għandha xi 25 raħal u l-parti l-kbira tal-irħula
jagħmlu l-festa tas-Salib. Meta wasalt f’Aplao komplejt
nistudja l-Ispanjol waħdi u bdejt inżur il-familji biex
nipprattika din il-lingwa. Fil-bidu bdejt nikteb l-omeliji
tiegħi w naqrahom waqt il-quddiesa sakemm drajt.
Wara tliet snin u nofs f’Aplao bagħtuni fil-Parroċċa ta’
Sant’Anna ta’ Chuquibamba li hi ddedikata lil Sant’Anna.
Din hi parroċċa fil-muntanji li hi kbira immens. Darba
għamilna l-kalkoli li f’din il-Parroċċa, Malta tidħol 23
darba. Hawn tgħallimt nirkeb iż-żiemel għax f’diversi
rħula ta’ din il-Parroċċa trid tmur jew biż-żiemel jew bilmixi. Kull raħal ta’ din il-Parroċċa għandu l-festa tiegħu u
matul is-sena kont inżur l-irħula kollha fil-ġranet tal-festa
w barra l-quddies tal-festa kont nagħmel xi magħmudijiet
u kull tant xi żwieġ wkoll. Domt f’din il-Parroċċa sitt snin
u wara dan iż-żmien sejħuli biex immur Arequpa biex
ngħin fid-dar ta’ formazzjoni li dak iż-żmien is-Soċjetà
tagħna kellha fir-raħal ta’ Buenos Aires ta’ Cayma li
għandha bħala titular tal-Parroċċa lil San Pawl. Fl-1993
iddeċidejna bħala Socjetà fil-Peru li l-formazzjoni tmur
Lima fil-Belt kapitali tal-Perù. Ir-raġuni kienet li f’Lima
kien hemm ħafna aktar opportunitajiet għall-formazzjoni
taż-żgħażagħ Peruvjani. Bdejna l-formazzjoni f’dar
mikrija u fl-1995 xtrajna biċċa art u bdejna nibnu d-dar
tagħna għall-formazzjoni. Bejn Lulju tal-1994 u Ġunju tal2001 kont superjur fil-missjoni tagħna tal-Perù u sakemm
domt Lima kull xahar kont inżur Arequpa biex niltaqa’
ma’ sħabna tas-Socjetà. Fl-aħħar tal-1997 erġajt lura
Arequpa u kont noqgħod fil-Parroċċa tagħna ta’ San Pawl
ta’ Buenos Aires ta’ Cayma. F’Ġunju tal-2001 spiċċajt
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minn superjur u mort Malta u l-Filippini biex nagħmel
is-sena Sabbatika tiegħi. Erġajt lura l-Peru fil-bidu tal2003 u bagħtuni Lima biex ngħin fid-dar tal-formazzjoni.
Biex iż-żgħażagħ tagħna fil-formazzjoni jkollhom fejn
jagħmlu l-appostolat tagħhom tlabna lid-djoċesi ta’ Lima
biex jagħtuna żona jew parroċċa fejn dawn iż-żgħażagħ u
aħna s-saċerdoti jkollna fejn nagħmlu l-appostolat. Tawna
l-Kappella ddedikata lill-Madonna tar-Rimedju t-tajjeb li
qiegħda quddiem l-Unversità Kattolika fid-distrett ta’ San
Miguel. Din il-Kappella fl-2008 saret Parroċċa bl-isem
tal-Madonna tar-Rimedju t-tajjeb u San Pawl Appostlu.
Jiena kont l-ewwel Kappillan ta’ din il-Parroċċa sa
Diċembru tal-2012 u f’Jannar tal-2013 talbuni biex
niġi lura Arequpa bħala Kappillan tal-Parroċċa ta’ La
Tomilla li hi ddedikata lis-Salib Imqaddes. Għadni f’din
il-Parroċċa sallum.

Frenċ tal-Għarb

F’għeluq il-50 sena minn mewtu – 19 ta’ Mejju 2017
Kav Joe M Attard – Victoria Għawdex - 2016

Insellmilkom ħbieb, il-lejla
Aħna ltqajna lkoll flimkien Ħamsin sena taru, marru,
O kif jitgerbeb żmien!

Il-palk f’raħlu kien iħobbu
Sehmu tah mingħajr tnikkir
U l-parti minn tal-buffu
Qalgħetlu ħafna tifħir!

Mindu Frenċ tal-Għarb ħalliena
Biex jiltaqa’ mal-Ħallieq
Li lejh dejjem irrikorra
U baqa’ f’’tiegħu t-triq

Ħafna nies lejh kienet tersaq
Meta jirkibha l-inkwiet
Frenċ bit-talb u l-pjanti tiegħu
Lilha jbiegħed mill-imwiet!

Sakemm huwa għajnejh għalaq
Għal did-dinja tal-bnedmin
Fejn kiber, ħadem u bata Ma ħeliex tiegħu l-ħin.

F’Ta’ Pinu w fl-Ewkaristija
Frenċ kien jafda lejl u nhar
‘Għidli ftit’, kien spiss itenni
‘F’min nista’ nafda aħjar’!

Kien għadu daqsxejn ta’ tifel
Sewwa sew ta’ tnax-il sena
Meta kellu t-tagħlim jitlaq
Biex fl-għelieqi l-futur bena.

Illum lilhom qed igawdi
Fil-għoli minn tas-smewwiet
Minn hawn mar u ħalla kollox
Matul is-Sittinijiet!

Sabiex il-familja tiegħu
Magħmula minn tnax l-ulied
Loqma ħobż tkun tista’ tiekol
B’ħafna mħabba mingħajr fsied!

Niesna ma nsietx lil dar-raġel
U għamlitlu monument
Sabiex fih tiftakar, titlob
F’ta’ ħajjitha kull mument!
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Kummissjoni
Żgħażagħ

Fontana
Joseph Mercieca
Qisu l-bieraħ li ċċelebrajna l-festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Reġgħet
waslet festa oħra.
Din is-sena mess lili li nikteb xi ħaġa fuq ir-Radju tagħna
- Ir-Radju Sacro Cuor. Ir-radju beda ixandar mill-parroċċa
tal-Fontana f’Ġunju 1999 inawgurat mill-mibki iżda qatt
minsi l-kappillan Dun Ġorġ Bezzina flimkien mal-ħidma
tas-Sur Ġorġ Schembri. Ir-Radju ġie mwaqqaf bil-għan
li jwassal leħen il-parroċċa ġod-djar tagħna speċjalment
fejn hemm l-anzjani u l-morda li ma jistgħux jiġu l-knisja.
Permezz tiegħu, dawn ħutna ma jħossuhomx maqtugħin millKomunità.
Ta’ kuljum, ir-Radju ixandar ir-rużarju u l-quddies filgħaxija
iżda matul is-sena ixandar ukoll ħafna programmi sbieħ u
varjati. Ħafna huma dawk il-morda u l-anzjani li kienu u
għadhom isegwu t-trasmissjonijiet tagħna. Insellem lil Tonina
Pace illi marret tingħaqad mal-Mulej. Tonina kienet waħda
mix-xandara illi kienet twassal ir-rumanzi fid-djar tagħna.
Ħafna huma dawk il-voluntiera li jippreżentaw il-programmi
b’ħafna sagrifiċċji u impenn. Ir-Radju tagħna jixxandar
ukoll fuq l-internet. Ħafna emigranti li qegħdin l-Awstralja,
l-Amerika u anke l-Ingilterra isegwuna fuq l-internet
speċjalment fil-ġranet tal-festa u jħossuhom li għalkemm
jinsabu ‘l bogħod minna xorta waħda jistgħu jkunu parti miċċelebrazzjonijiet.
Matul is-snin kollha fil-ħajja tar-radju tagħna, ixxandru bosta
programmi illi baqgħu imsemmija fosthom il-programm
ikkaratterizzat minn intervisti ma’ xi anzjani tal-parroċċa.
Dawn l-anzjani spjegaw kif kienet bdiet il-parroċċa u l-ħajja
li kienu jgħixu dawk li ġew qabilna fir-raħal żgħir tagħna.
Kemm hu sabiħ illi wieħed jaqsam l-esperjenza tiegħu ma’
ħaddieħor. Huwa b’dan il-mod illi l-wirt li matul is-snin għen
biex tinbena l-komunità tagħna jibqa’ ħaj permezz ta’ dawn
ir-rakkonti.
Minn hawn nirringrazzja lil Francine Spiteri li b’ħafna
sagrifiċċji tieħu ħsieb illi r-Radju tagħna jibqa’ ħaj. Nixtieq
ukoll nirringrazzja minn qalbi lis-semmiegħa kollha u
nħeġġiġhom ikomplu isegwu il-programmi li joffri r-radju
tagħna. Mingħajrhom ir-radio tagħna mhu xejn.
Fl-aħħar u mhux l-inqas nixtieq ukoll il-festa t-tajba lil
kulħadd. J’Alla jkollna festa kif jixraq lil-Qalb ta’ Ġesù.
Viva l-Qalb ta’ Ġesù
40

L-GĦAJN IL-KBIRA

Kummissjoni Żgħażagħ Fontana
Hekk kif bħalissa qed ngħixu l-frott ta’ ħidma kbira ejjew
inħarsu ftit lejn x’ġara f’din is-sena importanti għalina
ż-żgħażagħ li niffurmaw parti minn din l-għaqda. IlKummissjoni Żgħażagħ Fontana hija għaqda magħmula
miż-żgħażagħ li taħdem prinċiparjament biex tiġbed
aktar żgħażagħ lejn ir-raħal tagħna u tagħmilhom aktar
attivi. L-għaqda tagħna bħall-għaqdiet l-oħra tal-parroċċa
taħdem ħafna għall-festa tagħna iżda ma neqfux hemm.
Bħala għaqda ntellgħu diversi attivitajiet fil-festi speċjali
tal-Knisja bħal fil-Milied, fl-Għid u anki fil-festa ta’ Sant’
Indrija. L-aktar żewġ attivitajiet li kienu ta’ suċċess bla
dubju kienu s-serata ta’ Sant’Indrija u d-dramm tal-passjoni
nhar l-Erbgħa tat-Tniebri.
Matul din is-sena bħala għaqda ċċelebrajna l-ewwel
anniversarju tagħna mit-twaqqif tal-għaqda nhar il11 ta’ Diċembru 2017 b’weekend sħiħ ta’ attivitajiet li
ntemmu b’quddiesa apposta għaż-żgħażagħ. Bħala għaqda
inawgurajna l-arma uffiċjali tagħna disinn tal-artist Joseph
Cauchi. Din is-sena komplejna bħas-snin ta’ qabel nieħdu
ħsieb id-daqq tal-qniepen u għat-tieni sena konsekuttiva
qegħdin norganizzaw il-briju matul il-marċijiet. Ta’ min
isemmi ukoll li matul din is-sena għamilna diversi film
nights, ikliet, ħarġiet, tournaments tal-logħob, fjakkolati
bix-xemgħat u tajna s-sehem taghna fl-attività annwali
Fontana Sportsfest. Bħala għaqda ipparteċipajna fil-mixja
annwali tal-Ġimgħa l-Kbira fejn inġabru fondi b’risq
Puttinu Cares. Bħala żgħażagħ nemmnu li dak li ħawwilna
għandna ngħadduh lill-generazzjoni li ġejja, għalhekk din
is-sena għall-ewwel darba għamilna diversi attivitajiet
apposta għat-tfal.
Wara dawn l-attivitajiet kollha ma nistgħux ma
nirringrazzjawx lil dawk kollha li b’xi mod jew ieħor
għejnuna u ġew għall-attivitajiet tagħna. Grazzi talli kontu
magħna fiż-żmenijiet diffiċli u dawk ta’ ferħ. J’Alla x-xogħol
tagħna jitgawda u jiġi kkonservat biex min jiġi warajna
jkompli jagħmel il-ġid.
Viva l-Qalb ta’ Ġesù

Kelmtejn fuq

l-Armar tal-Festa
Franklin Cardona

Hekk kif nagħtu bidu għad-disa’ ġimgħat tal-Qalb Imqaddsa,
ħaga waħda tkun tfisser, li beda joqrob iż-żmien tal-festa,
ix-xahar ta’ Ġunju. Għalhekk bix-xieraq li f’dan iż-żmien
tas-sena nżejnu lir-raħal twelidna bl-isbaħ armar, għall-festa
tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù.
Għall-għaqda tagħna l-aktar xhur impenjattivi huma x-xhur
ta’ Mejju u dak ta’ Ġunju. F’Mejju nibdew narmaw it-toroq
tagħna bil-bozoz, kif ukoll jibdew jitwaqqfu l-arbli u jibda
jinqala’ l-armar minn postu kif ukoll jibda t-tfarfir tal-armar.
Imbagħad meta jasal x-xahar ta’ Ġunju jkun wasal il-qofol
tax-xogħol. F’dik il-ġimgħa tal-festa jibdew jintramaw ilpedestali u t-trofej, biex imbagħad ftit ġranet biss qabel ilfesta ntellgħu d-drapp kollu għall-jiem tal-festa biex b’hekk
inkunu libbisna lir-raħal tagħna bl-aqwa armar. Hekk kif
tgħaddi l-festa mill-ewwel nerġgħu nibdew niġbru kollox
f’postu ħalli nevitaw li ssir ħsara bla bżonn.
Ix-xogħol tal-għaqda tal-armar mhuwiex wieħed ta’ żmien
il-festa biss, iżda hu wieħed kontinwu li jinvolvi ħafna
xogħol u sagrifiċċju matul is-sena kollha. Wieħed millproġetti l-kbar li l-għaqda tal-armar bdiet din is-sena
huwa x-xogħol ta’ restawr tal-pedestall il-kbir. Apparti
minn hekk sar ukoll restawr fuq l-istatwa ta’ San Claude
De La Colombiere biex b’hekk l-istatwi li jakkumpanjaw
l-pedestal il-kbir ġew restawrati kollha kemm huma matul
l-aħħar snin. Xogħol ieħor ta’restawr sar fuq l-pedestal talQalb ta’ Ġesù l-antika li jintrama fit-tarf ta’ Triq il-Għajn/
Triq Għajn Tuta. Sar ukoll restawr u induratura mill-ġdid
fuq sitt settijiet ta’ġmiemel tal-pavaljuni ta’ Triq il-Għajn
(mill-knisja ’l fuq) kif ukoll restawr fuq il-forom ta’ trofew
ieħor (b’hekk issa tlestew tliet trofej minn sebgħa).
Bħala xogħol ġdid tkompla x-xogħol fuq il-forom talpedestalli ta’ quddiem il-knisja, kif ukoll tlestew mill-ħjata
l-pavaljuni kollha ta’ Triq il-Kappillan Dun Ġużepp Ħili.
Se jiġu sfumati l-aħħar erba’ pavaljuni minn dan is-sett, kif
ukoll ser ikunu saru żewġ settijiet ġmiemel ġodda għallpavaljuni ta’din it-triq. Xogħol ġdid ieħor li se jsir hu li
jkollna d-dawra ta’ minn fejn tgħaddi l-purċissjoni bl-istatwa
titulari tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù kollha bil-bozoz. Kif
wieħed seta’ jinnota, mis-sena l-oħra bdejna nbiddlu l-bozoz

għal dawk LED’s u din is-sena se inkompli inbiddlu l-bozoz
kollha tal-faċċata tal-knisja u dawk tat-Triq il-Għajn (min
jixtieq jgħinna jkellem lil John Theuma, sagristan). Xogħol
ġdid ieħor li ma nistax ma nsemmix huma l-labardi ġodda
tal-bandalori li jiġu armati quddiem il-knisja, kif ukoll se
jiżżanżnu 8 palji ġodda ħalli f’każ ta’maltemp xorta nkunu
nistgħu ntellgħu xi ħaga żgħira ta’ drapp.
L-għan prinċipali tal-għaqda tal-armar hu li nżejnu r-raħal
tal-Fontana għal-l festa tal-Qalb Imqaddsa ta’Ġesù, imma
barra minnhekk għandna impenji oħra fejn matul is-sena
nagħtu ukoll il-kontribut tagħna biex inżejnu mill-aħjar li
nistgħu, bħal fil-festa ta’ Sant’Andrija, fil-Milied u l-Ġimgħa
l-Kbira.
F’isem sħabi tal-armar nixtieq nirringrazzja lil kullmin
jagħtina l-għajnuna fi żmien tal-festa kif ukoll matul issena, nirringrazzja wkoll lil kullmin jattendi għall-ikliet li
norganizzaw matul is-sena, nirringrazzja wkoll lil kulmin
jagħtina donazzjoni meta nqassmu l-kalendarji bieb bieb, lil
dawk li jħallsu l miżata ta’ kull xahar kif ukoll nirringrazzja
lill-benefatturi w oħrajn li jagħtu donazzjonijiet varji.
Permezz tal-preżenza, għajnuna u s-sapport tagħkom
tkomplu tħeġġuna u timlewna b’kuraġġ biex inkomplu
naħdmu għall-festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù li hi
verament għal qalbna.
Qabel ma nagħlaq nixtieq inħeġġeġ lil kulmin jixtieq
jiġi jagħti daqqa t’id fil-maħżen matul is-sena l-bieb hu
miftuħ għal kulħadd. Kif ukoll nieħu l-opportunità biex
inħeġġiġkom tkomplu ssegwuna fuq il-paġna tagħna fuq
Facebook bl-isem ta’ Armar Fontana. Fuq din il-paġna
tkunu tistgħu taraw xi ritratti dwar l-aħħar żviluppi, kif
ukoll taraw ritratti dwar il-festa tagħna fil-passat.
Fl-aħħarnett f’ismi u f’isem sħabi nixtieq nawgura minn
qalbi l-festa t-tajba lill-Fontanin kollha. J’Alla l-festa tkun
waħda ta’suċċess u li tgħaddi b’wiċċ il-ġid ħalli kulħadd
igawdi l-frott tax-xogħol li jagħmlu l-għaqdiet kollha tarraħal matul is-sena biex inkomplu nkabbru l-festa. VIVA
L-QALB TA’ ĠESÙ.
Grazzi lil kulħadd.
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Artiklu

mill-Għaqda tan-Nar
Christopher Mifsud

In-nar huwa wieħed mill-elementi prinċipali li
jagħmel festa. Għal ħafna nies festa bla ħoss ta’ nar
mhix festa; sfortunatament dan esperjenzajnieh
darbtejn f’dawn l-aħħar snin b’hekk matul is-sena
naħdmu biex fil-jiem tal-festa ikollna nar li vera
jpaxxi l-għajnejn tad-dilettanti tan-nar li jinġabru fittriqat ta’ madwar l-għelieqi tal-ħruq tan-nar. Huwa
vera ta’sodisfazzjon għalina li wara li tgħaddi l-festa
nisimgħu in-nies li jgħidu “Tat-triq tal-għajn kellhom
ħarqa sabiħa”. Għalina hija ħaġa komuni li fil-festa
nagħmlu spettaklu kbir ta’ logħob tan-nar tal-art
lejlet il-festa. Dan miniex ngħidu jien bħala membru
tal-għaqda tan-nar imma hu kliem ta’ ħafna nies li
jiltaqgħu magħna fil-jiem ta’ wara l festa.
Nagħtu ħarsa lejn dak li ġara matul il-festa li għaddiet
u sena ħidma li għaddiet minn fuqna; fil festa tassena 2016, għall-ewwel darba assistejna għal-logħob
tan-nar sinkronizzat mal-mużika, ngħid s-sewwa ma
morniex tajjeb daqs kemm xtaqna għal biss dan ma
qatalniex qalbna, rajna t-tajjeb li kellna biex inżommuh
u nirrangaw dak li mar ħażin. Fin-nar tal-art offrejna
spettaklu mill-isbaħ fejn spikkaw il-ġmiel ta’ kuluri li
kellna. Nhar il-festa paxxejna l-għajnejn b’sett murtali
mill-aqwa wara l-kaxxa tal-ħruġ dan ingħaqad ma’
diversi settijiet ta’ murtali tal-logħob u tal-kulur. Maddħul tal-istatwa lura fil-knisja paxxejna l-għajnejn
b’ammont sabiħ ta’ blalen.

mal- mużika, fejn morna tajjeb ħafna. Dan kompla
iqawwilna qalbna u rajna li naħdmu biex għall-festa
norganizzaw spettaklu mill-aqwa.
Ħdimna ferm fil-qasam tas-sinkronizzat fejn għamilna
diversi branki (l-armar li jzomm in-nar). Din is-sena
lejlet l-festa għall-ewwel darba se jsir l-spettaklu tannar b’isem FOUNTAIN OF COLOURS. Dan se ikun
maqsum f’żewġ partijiet. Fl-ewwel parti se naraw
wirja mill-għelieqi tal-ħruq tan-nar b’ammont kbir ta’
blalen bis-sehem ta’ tliet kumplessi tan-nar - 12th May
Ħaż- Żebbug, Kumpless tan-Nar San Mikiel Hal-Lija
u Santa Marija Qriendi.
Għall-ewwel darba fil-festa tagħna se jieħdu sehem
il-kumplessi tan-nar 12th May ta’ Ħaż Żebbuġ,
San Bastjan Qormi u San Mikiel Hal-Lija. Dan
flimkien mal-kumpless tan-nar Santa Marija Qriendi
kumpless tan-nar li ilu jieħu sehem fil-festa tagħna
għal diversi snin u l-kumpless tan-nar Madonna TalVirtu Għarb. Nhar il-festa se nassistu għall-murtali
xogħol il-kumpless tan-nar Santa Marija Qriendi u
San Bastjan Qormi. Mill-qalb nixtiequ nirringrazzjaw
lil kulmin tana l-għajnuna tiegħu matul din is-sena.
Nirringrazzjaw lil dawk li fetħulna l-bieb ta’ djarhom
u tawna d-donazzjonijiet tagħhom waqt l-ġbir bieb
bieb; nirringrazzjaw lill-Kappillan tagħna, membri
tal-Kunsill Parrokkjali, l-Għaqda Dilettanti tal-Armar
u Kummissjoni Żgħażagħ Fontana li sibniejhom ta’
għajnuna matul din is-sena. Ringrazzjament speċjali
jmur għall-familji tagħna tal-paċenzja li jieħdu bina
matul is-sena .

Matul is-sajf konna involuti fil-festa tal-Madonna tasSokkors f’Ta’ Kerċem fejn kellna xogħol tan-nar talart. Matul is-sajf ukoll komplew l-attivitajiet ta’ ġbir
ta’ fondi. Waslet l-festa ta’ Sant’ Andrija u ħsibna biex
wara nuqqas ta’ diversi snin fil-festa ta’ San Andrija Il-festa t-tajba lill-Fontanin kollha.
nerġgħu nagħmlu n-nar tal-art, kif ukoll għallVIVA L QALB T’ĠESÙ
ewwel darba nagħmlu l-logħob tan-nar sinkronizzat
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Festa lill-Imħabba

Ħajr lill Ġianninu Cremona

Sabiħ il-jum tal-festa tagħna
festa ta’ mħabba lejn il-qalb ħanina,
festa lil Kristu li ħa l-mewt għalina
sabiex mill-jasar tad-dnubiet jifdina.
Hi l-festa wkoll tax-xjuħ missirijietna
li tellgħu dan it-tempju sabiħ tagħna
mill-bwiet fqajrin ta’ ftit twajbin sajjieda
mis-sema llum qegħdin jifirħu magħna.
Għaliex fit-Triq il-Għajn, għajn oħra għandna
ta’ ilma dejjem ġej tajjeb u bnin,
xmara ta’ mħabba minn ġo qalb ħanina
li jaqta’ l-għatx ta’ qlubna għatxanin.
Ejjew ulied ta’ dil-parroċċa tagħna
ixorbu minn din l-għajn, tassew fontana
Ġesù kuljum, hawn qiegħed jistenniena
l-Ewkaristija biss taqta’ l-għatx tagħna.
Għaliex fejn hemm Ġesù kuljum hemm festa,
il-kelma festa tfisser ferħ u mħabba
ejjew kuljum biex tgawdu din il-festa
l-ikel ta’ l-anġli biss il-qlub ixabba.
Awguri wlied ta’ dan ir-raħal ċkejken,
ħobbu u żejnu dan it-tempju tagħna,
mhux biss bil-fjuri sbieħ, bid-deheb u l-fidda
ma bil-preżenza u bl-imħabba tagħna.
Ejjew adurawH
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ta’
MARBLE & GRANITE • BUILDING MATERIAL
LIGHT FIXTURES • STAINLESS STEEL & NYLON RODS
POWER & HAND TOOLS • PAINTS

Tel: 2155 1258 - 2155 1388 | Tel/Fax: 2155 4024
Email: tarapa@maltanet.net
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IL-QALB
TA’ ĠESÙ:

riflessjoni mitTradizzjoni Orjentali
Suddjaknu Dennis Mifsud
Ikona Biżantina moderna tal-Qalb Imqaddsa

Fil-Kredu nistqarru li l-Knisja hija Waħda u Kattolika.
Hija waħda għaliex tħaddan, temmen u tgħix l-istess Fidi
u Morali. Hija Kattolika għaliex mhux biss hija mxerrda
mad-dinja kollha imma wkoll għaliex hija kostitwita minn
Riti u Tradizzjonijiet diversi. Fil-fatt, il-Knisja Kattolika
hija kostitwita minn 23 Rit differenti! B`Rit, aħna nifhmu
tradizzjoni liturġika, ikonografika u liġi kanonika. IlPapa San Ġwanni Pawlu II fl-Ittra Appostolika Orientale
Lumen, tat-2 ta` Mejju 1995, jitkellem preċiżament dwar
l-importanza li l-kattoliċi jkunu midħla tad-diversi riti
fil-Knisja Kattolika u “li l-Knisja tieħu nifs biż-żewġ
pulmuni tagħha,” ċioe l-lvant u l-punent. Mela, inkwantu
fidi u morali, il-Kattoliċi kollha jħaddnu, jemmnu u jgħixu
l-istess Fidi u Morali Kattolika però meta niġu għallespressjoni liturġika, insibu 23 mod differenti kif tingħata
l-adorazzjoni lil Alla. Ovvjament, l-aktar Rit diffuż
fil-Knisja Kattolika huwa r-Rit Latin. Warajh jiġi r-Rit
Biżantin, ir-rit użat l-aktar fil-pajjiżi tal-lvant tal-Ewropa.
F`pajjiżna, l-unika parroċċa li tuża dan ir-Rit, hija l-Knisja
Griega Kattolika ta` Santa Marija ta` Damasku fil-Belt
Valletta.
Id-devozzjoni lejn il-Qalb ta` Ġesu` hija devozzjoni
latina! Nistgħu ngħidu li taf id-diffużjoni tagħha biddehriet tal-Mulej lil Santa Margerita Marija Alacoque
fis-seklu sbatax. Teoloġi u qaddisin qabel din l-epoka
kitbu dwar dan is-suġġett. Insemmi biss hawn lil San
Bonaventura, San Tumas d`Akwinu, Santa Ildegarda
ta` Bingen, Santa Ġeltrude u oħrajn. San Klawdju de la
Colombiere, San Ġwann Eudes, il-Beata Marija tal-Qalb
Divina u qaddisin oħrajn fis-sekli suċċessivi, kabbru din
id-devozzjoni. Eventwalment, din id-devozzjoni ingħatat
mhux biss l-approvazzjoni pontifiċja imma wkoll ingħatat
status liturġiku. Il-mistoqsija tiġi waħedha. Il-Kattoliċi
Orjentali josservaw id-devozzjoni lejn il-Qalb ta` Ġesu`?
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Il-Qaddej ta` Alla Andrey Sheptytsky (1865-1944), li
kien Arċisqof Metropolitan tal-Knisja Griega Kattolika
Ukrena mill-1901 sal-1940, fis-Sinodu Arċeparkali talLviv fl-1940, stqarr “li meta nużaw it-terminu “Qalb ta`
Ġesu`” nkunu qed nirrferu għall-ħajja interjuri ta` Kristu,
ċioe l-imħabba kollha tiegħu. Aħna naduraw dan kollu.
F`dan is-simbolu, aħna għandna sintesi u sinjal konkret
tat-teżor infinit tar-Ruħ ta` Kristu u tas-sors ineżawribbli
tad-doni kollha li jagħtina Alla.” Ma dan kollu, Sheptytsky
inkoraġġixxa d-devozzjoni lejn il-Qalb ta` Ġesu` filparroċċi tiegħu u ħeġġeġ lill-familji biex jikkonsagraw
irwieħhom lil din il-Qalb Divina. F`direttiva li hu ta, li
ġġib id-data tal-20 ta` Diċembru 1940, huwa ta ordni lissaċerdoti kollha tiegħu biex jitolbu l-Konsagrazzjoni lillQalb Imqaddsa f`kull Liturġija Divina tat-Tielet Ħadd
wara l-Pentekoste. Kien ukoll hu li nkoraġġixxa l-ħidma
tal-Appostolat tat-Talb! Fil-Liturġija Biżantina l-Mulej
jissejjaħ “il-Maħbub tal-Umanita`,” ċioe Kristu huwa
l-istess imħabba kollha ħniena għall-bnedmin kollha li
mbgħad jitlob minn kull wieħed u waħda minna ir-rispons
bl-imħabba, bl-adorazzjoni u bir-riparazzjoni li nuruh
kuljum, b`mod l-aktar qawwi huwa f`kull quddiesa.
Difatti, f`kull quddiesa jiġri preċiżament dan, l-imħabba
ta` Kristu tidher għalina fil-prattika billi jagħtina ġismu
bħala ikel u demmu bħala xorb! Din hija l-ogħla forma ta`
intimità korporali u spiritwali ta` Kristu magħna u viċi
versa li mbagħad tkompli tissarraf fl-imħabba, il-ħniena
u l-kompassjoni li nuru ma’ xulxin.
F`kull kultura, il-qalb tibqa simbolu tal-imħabba, talgħotja! Ħutna l-Ortodossi, iħarsu lejn din id-devozzjoni
b`lenti suspettuża u li tista’ twassal għal Kristoloġija
eretika. Konsapevoli minn dan kollu, il-Venerabbli Papa
Piju XII ippublika l-Enċiklika tiegħu Haurietis Aquas fil15 ta` Mejju, 1956 biex jafferma l-veru sinifikat teoloġiku

ta` din id-devozzjoni u l-fundament tagħha fl-Iskrittura
Mqaddsa. Inħeġġiġkom sabiex taqrawha!
Ilkoll tafu li fl-ikonografija oċċidentali, nilmħu lil Ġesu`
li litteralment iżomm Qalbu f`idu, imdawwra bix-xewk,
minfuda u nkurunata. Fl-ikonografija orjentali, ma nsibux
din ir-rapreżentazzjoni għalkemm xi kultant influwenzi
latini idakkru dawk orjentali. Irridu niftakru li filmentalita` oċċidentali tagħna, kollox huwa razzjonalizzat,
irridu nifhmu kollox u nħossu l-bżonn li naraw u mmissu.
Fil-mentalita` orjentali, jiddomina s-sens tal-misteru,
kważi kważi hija preżunzjoni umana li wieħed jipprova
jifhem il-misteri tal-fidi.
Din ir-riflesssjoni żgħira tagħna trid twassalni biex aktar
ma nagħraf kemm hija kbira l-imħabba u l-ħniena ta’
Ġesù, aktar nispiċċa biex nagħraf ix-xejn u l-miżerja

tiegħi u t-talb tiegħi jiżviluppa f’għamla ta’ Imħabba,
Adorazzjoni u Riparazzjoni lil “din il-Qalb li tant ħabbet
lill-bnedmin.” Għaliex? It-tweġiba jagħtihielna San
Ġwann l-Battista: “Jeħtieġ li jikber Hu u niċkien jien.”
Meta ħarsti tkun fiH, allura ninsa lili nnifsi; allura se
jieqfu l-bżonnijiet tiegħi għax inwarrabhom fil-ġenb
ħalli ħsiebi jkunu biss fiH. Din hija l-vera devozzjoni
lejn il-Qalb ta` Ġesu`. Din għandha tkun it-talba tagħna:
“Mulej, agħmel li mħabbti għalik ma tkunx artifiċjali jew
emozzjonali biss, iżda reali u attiva!” Nagħlaq b`dak li
kiteb awtur ta` żmienna:“Il-qalb…l-aktar importanti
fil-ġisem, iżżomm il-ħajja u s-saħħa u meta filgħaxija
jgħajjew l-idejn, jingħalqu l-għajnejn u l-moħħ jistrieħ,
il-qalb tkompli tħabbat u tara li l-ħajja tkompli…u din
il-Qalb tal-Mulej bid-dawl, bl-imħabba u bit-teżori kollha
tagħha tiġi u tgħammar magħna fi qlubna.”

Is-Saċerdoti
flimkien mall-Kunsill
Pastorali Parrokkjali
jistednukom
tieħdu sehem fil-festa
f ’ġieħ
il-Qalb Imqaddsa
ta’ Ġesù
u jixtiequlkom

il-Festa
t-Tajba!
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Victoria Cycle Shop
Fortunato Mizzi Street, Victoria - Gozo
(opposite Girl’s Secondary School)

Tel: 2155 3741

Offer you a large variety of Bicycles with moderate prices and spare parts,
Camping Equipment, Beach Equipment, Garden Furniture,
Sunshades, Barbecues, Stand fans, Gas Heaters, etc.

Security Specialists
For quotation call us on:
2155 6124
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Kronaka
tal-Parroċċa
April 2016

L-Erbgħa 27: Pellegrinaġġ/Ħarġa. Fis-Santwarju talGrazzja wara ftit ħin ta’ mistireħ fl-Qbajjar Restaurant.
Il-Ġimgħa 29: Il-Ħames Ġimgħa tal-Qalb ta’ Ġesù. Fis7.00pm Dun Nazju Borg Arċipriet tal-Qala, iċċelebra
l-quddiesa, filwaqt li l-mużika kienet animata minn Mario
Caruana.

Il-Ħadd 8: Jum l-omm. Fil-quddies kollu saret talba,
ingħatat tifkira u Barka fuq in-nisa kollha preżenti.
It-Tlieta 10: Fis-7.30pm saret il-laqgħa tal-Kunsill
Parrokkjali fis-Sagristija.

Il-Ġimgħa 13: Is-seba’ Ġimgħa tal-Qalb ta’ Ġesù.
Iċċelebra l-quddiesa l-Arċipriet tal-Katidral Mons Ġużeppi
Attard – wieħed mill-knejjes Ġubilari fejn infetaħ il-Bieb
tal-Ħniena. Anima bil-mużika Mario Caruana.
Is-Sibt 14: Wara l-quddiesa tad-9.00am sar irtir sal11.00am fil-knisja għat-tfal tal-Preċett.

Saret ikla Pasta Night mid-Dilettanti tal-Armar fejn anki
kien hemm Tombla.

Saret Ċelebrazzjoni Djoċesana fuq iz-zuntier tal-knisja
tagħna għat-tfal kollha t’Għawdex li għamlu l-Griżma talIsqof. Attenda l-Isqof Mario Grech.

Mejju 2016

Il-Ġimgħa 6: Is-sitt Ġimgħa tal-Qalb ta’ Ġesù. Il-quddiesa
tas-7.00pm kienet iċċelebrata mill-Kappillan ta’ Burmarrad
Fra Christian Borg flimkien mal-Komunità tal-Parroċċa
Qalb Bla Tebgħa ta’ Maria li aħna ġemellati magħhom
spiritwalment. Animata bil-mużika u l-Kor Fondazzjoni
Santa Cecilia mill-Maestro Antoine Mercieca.
Is-Sibt 7: Wara l-quddiesa tad-9.00am saret Ċelebrazzjoni
tas-Sagrament tal-Qrar lit-tfal tal-Ewwel Tqarbina.

Il-Ġimgħa 20: It-tmien Ġimgħa tal-Qalb ta’ Ġesù. IlQuddiesa tas-7.00pm ġiet iċċelebrata minn Fr Gerald
Buhagiar, Rettur tas-Santwarju ta’ Pinu, wieħed millknejjes Ġubilari fejn infetaħ il-Bieb tal-Ħniena. Anima
l-mużika Maestro Ivan Attard.
Is-Sibt 21: F’Manresa sar irtir li beda b’quddiesa fid9.00am għall-adolexxenti li għamlu l-Griżma tal-Isqof.

It-Tlieta 24: Pellegrinaġġ/Ħarġa – Fid-9.00am fil-knisja
Arċipretali taż-Żebbuġ saret quddiesa f’jum il-festa talMadonna Marija Għajnuna tal-Insara. Wara l-ħarġa
tkompliet fiċ-ċentru parrokkjali.

Il-Ġimgħa 27: Id-disa’ Ġimgħa tal-Qalb ta’ Ġesù.
Quddiesa fis-7.00pm mill-Kappillan Kan. Dun John
Muscat, anima bil-mużika l-kor Chorus Urbanus. Wara sar
il-ħruġ tal-istatwa tal-Qalb ta’ Ġesù min-niċċa.
FESTA 2017

49

Is-Sibt 28: Ġie fi tmiemu l-istaġun tad-Duttrina bilquddiesa fid-9.00am. Wara saret il-premjazzjoni lit-tfal
għall-aħjar attendenza u l-inkurunazzjoni tal-Madonna
bħala Reġina tas-Sema u l-Art.

Is-Sibt 4: 9:00am:Quddiesa għat-tfal kollha u wara t-tfal
tal-Preċett, il-familjari u ħbiebhom biex ifakkru din ilġurnata għażiża ghalihom, kellhom Party flimkien fis-Sala
Parrokkjali.
Fil-quddiesa tas-7.00pm iġġeddu l-wegħdiet taż-Żwieġ ta’
dawk il-koppji li ċċelebraw xi anniversarju -25,30,40,45 u
50 sena.

Sar pellegrinaġġ għall-parroċċa tal-Qalb bla Tebgħa ta’
Marija ta’ Burmarrad, Malta fil-festa tagħha, peress li
l-parroċċa tagħna u tagħhom huma ġemellati spiritwalment.

Il-Ħadd 29: Solennità ta’ Corpus Christi. Tlettax il-tifel u
tifla mill-Parroċċa rċivew l-Ewwel Tqarbina fil-quddiesa
tal-10.30am.
It-Tlieta 31: F’din il-ġurnata fil-quddiesa tas-7.00pm
l-Kappillan fakkar it-32 Anniversarju mill-Ordinazzjoni
Saċerdotali tiegħu fil-Vatikan mill-Papa San Ġwann Pawlu II.

Ġunju 2016

L-Erbgħa 1: Kwaranturi Solenni – Ġurnata Adorazzjoni
u fis7:00pm quddiesa minn Fr Norbert Bonavia mssp. Mit8.30pm Mons Rużar Borg mexxa lejl Spost.
Il-Ġimgħa 3: Festa Liturġika tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù

Il-Ħadd 5: Festa Tfal : Quddiesa fl-4.30pm u wara sar
party u logħob fuq iz-zuntier.

L-Erbgħa 8: Saret laqgħa importanti fis-sagristija għal
min xtaq jerfa’ fl-istatwa tal-Qalb ta’ Ġesù fil-purċissjoni .

8:30am Mons Isqof Mario Grech mexxa quddiesa għallistudenti tas-Seminarju Minuri u wara saret purċissjoni
bis-Sagrament Imqaddes lejn is-Seminarju tal-Qalb ta’
Ġesù. 10:15am: Pellegrinaġġ mit-tfal tal-Gozo College
(Skola Primarja tal-Vajringa), u wara kien hemm quddiesa
fis-Santwarju tagħna għalihom fl-okkażjoni tal-Eucharistic
day.
5:00pm: Mons Isqof Mario Grech mexxa Siegħa
Adorazzjoni flimkien mas-saċerdoti kollha tad-Djoċesi
f’għeluq il-Ġublew għas-Saċerdoti.

Fis-6.30pm sar Pontifikal u wara ħarġet il-purċissjoni
bis-Sagrament Imqaddes. Wara kien hemm il-Barka
Sagramentali.
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Il-Ġimgħa 10: Jum iż-Żgħażagħ: Quddiesa fis-7.00pm u
wara kien hemm BBQ u tombla fuq iz-zuntier.

Is-Sibt 11: Jum l-Adolexxenti: Iċċelebrajna s-Sagrament
tal-Griżma tal-Isqof b’quddiesa fis-7.00pm. Wara sar Get
Together għall-adolexxenti u żgħażagħ fis-sala parrokkjali.
Il-Ħadd 12: Fis-7.00pm beda Kunċert - Cor Jesu bilparteċipazzjoni tal-Chorus Urbanus taħt id-direzzjoni ta’
Maestro John Galea u inawgurazzjoni tal-Kappella ta’
San Mikiel mill-pittura, skultura u, b’kolloborazzjoni talKunsill tal-Kultura għal Għawdex.

It-Tlieta 14: Jum l-Abbatini: Saret il-Vestizzjoni ta’ żewġ
abbatini ġodda, Damian Attard u Ġużeppi Mizzi filquddiesa tas-7:00pm.

L-Erbgħa 15, il-Ħamis 16 u l-Ġimgħa 17: Kienu jiem
tad-Tridu. Fis-7.00pm quddiesa b’omelija. Il-Predikatur
kien Kan Michael Galea mix-Xagħra. Wara l-Kurunella,
tkantat l-Antifona u ngħatat l-Barka Sagramentali.

Ġesù u wara ħarġet il-purċissjoni bl-istatwa maestuża talQalb ta’ Ġesù. Wara ngħatat il-Barka Sagramentali.

It-Tlieta 28: Pellegrinaġġ /Ħarġa għall-knisja tal-Madonna
tal-Karmnu (Ta’ Ħamet) fejn tqaddset quddiesa. Wara kien
hemm ħin ta’ mistrieħ fl-Odysey Restaurant, Marsalforn.

Lulju 2016
L-Erbgħa 6: Sar il-Coffee Morning fis-sala parrokkjali
fid-9.00am.

Il-Ġimgħa 17: Fis-7:00pm Konċelebrazzjoni solenni
mmexxija minn Dun Manwel Cordina, Priedka l-Kan
Michael Galea, Assistent Direttur ta’ Dar Arka, u wara
t-Tqarbin saret talba għall-Vokazzjonijiet. Anima l-kor
Chorus Urbanus.

Is-Sibt 18: Fl-10.00am Konċelebrazzjoni mmexxija minn
Patri Remiġ OFMCap li fiha ġie amministrat is-Sagrament
tal-Griżma tal-Morda. Wara l-Quddiesa sar il-kant tat- Te
Deum u wara sar riċeviment għal kulħadd .Fis-6.30pm
Translazzjoni u l-ewwel Għasar tal-Qalb ta’ Ġesù.
Il-Ħadd 19: Jum il-Festa Titulari: Pontifikal fid-9.00am
mill-Isqof Mario Grech, bl-omelija minn Patri Marcello
Ghirlando. Fis-6.30pm sar it-tieni Għasar tal-Qalb ta’

Il-Ħamis 7: Ġie organizzat pool party għall-abbatini
żgħar.
It-Tlieta 12: Pool party għall-abbatini kbar.

It-Tlieta 19: Pellegrinaġġ/Ħarġa għall-knisja tal-Għasri u
wara kien hemm ftit ħin ta’ mistrieħ fiċ-ċentru parrokkjali
taż-Żebbuġ.
Il-Ġimgħa 29: Id-dilettanti tal-Armar organizzaw BBQ
fuq iz-zuntier u tombla.
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Awwissu 2016
L-Erbgħa 3: Sar Coffee Morning fid-9.00am fis-sala
parrokkjali.

l-logħob. L-għada wara l-quddiesa tkompla l-logħob wara
saret il-premjazzjoni fuq iz-zuntier mill-Kappillan. Il-lejla
spiċċat b’BBQ u logħob tat-tombla.
L-Erbgħa 28: Pellegrinaġġ/Ħarġa:
Quddiesa
filKnisja tal-Kappuċċini u wara ħin ta’ mistrieħ fl-Odysey
Restaurant.

Ottubru 2016

It-Tnejn 3: Bdew il-laqgħat tad-Duttrina għat-tfal.
Fis-6.30pm saret nofs siegħa adorazzjoni mill-membri talAzzjoni Kattolika.

L-Erbgħa 5: Sar il-Coffee Morning fid-9.00am fis-sala
parrokkjali.
Il-Ġimgħa 7: Id-Dillettanti tal-Armar organizzaw High
Tea fis-7.00pm fis-sala parrokkjali.
It-Tlieta 11: Fis-6.30pm
Parrokkjali fis-sagristija.

saret

laqgħa

tal-Kunsill

Il-Ħamis 13: Saret l-ewwel laqgħa għall-ġenituri tat-tfal
tad-Duttrina fis-7.00pm fis-sala parrokkjali. Il-kelliema
kienu l-Kappillan u Mons Renato Borg. Il-ħsieb kien fuq
l-Edukazzjoni reliġjuża tat-tfal.
Bdew il-laqgħat tal-Lectio Divina - qari, spjega u
meditazzjoni tal-Kelma ta’ Alla, kull nhar ta’ Erbgħa fiċċentru parrokkjali
Ħamis 8 sas-Sibt 13: Pellegrinaġġ għal Lourdes

Il-Ġimgħa 19: Sar BBQ mid-dilettanti tan-nar fuq izzuntier.

L-Erbgħa 24: Pellegrinaġġ/Ħarġa: Il-ġurnata bdiet
b’quddiesa fil-Kappella tas-sorijiet Franġiskani x-Xwejni
u wara ftit ħin ta’ rikreazzjoni fil-Lantern Restaurant,
Marsalforn.

Is-Sibt 22: Bdew il-laqgħat għall-abbatini u l-adolexxenti
fiċ-ċentru parrokkjali mmexxija mis-Seminarista Joseph
Bajada u l-Kappillan kull nhar ta’ Sibt.
Il-Kummissjoni Żgħażagħ Fontana organizzat Cinema
Night wara l-quddiesa fis-sala parrokkjali.
L-Erbgħa 26: Pellegrinaġġ/Ħarġa:Quddiesa f’Dar
Stella Maris tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl u wara
għaddejna ftit ħin ta’ mistrieħ fiċ-Ċentru Parrokkjali tażŻebbuġ.

Settembru 2016

Il-Ġimgħa 28: Saret Ikla mid-dilettanti tal-Armar.

It-Tnejn 19: Saret laqgħa fiċ-ċentru parrokkjali għallKatekisti bi preparazzjoni għas-sena tad-duttrina 2016 –
2017.

It-Tnejn 31: Wara l-quddiesa tas-6.00pm saret nofs siegħa
Adorazzjoni mill-membri tal-Azzjoni Kattolika.

L-Erbgħa 14: Sar il-Coffee Morning fis-sala parrokkjali
fid-9.00am.

Is-Sibt 29: Reġgħu bdew il-laqgħat għall-Adolexxenti fiċċentru Parrrokkjali fis-7.30pm mis-Seminarista Joseph
Bajada. Studenti minn Form 2 ’il fuq.

Novembru 2016

L-Erbgħa 2: It-Tifkira tal-Erwieħ kollha. Saret
ċelebrazzjoni fis-6:00pm b’memorja għall-mejtin kollha.
Is-Sibt 5: Sar pellegrinaġġ għaċ-Ċimiterju ta’ Santa
Marija fix-Xewkija. Beda b’quddiesa u wara ġew imbierka
l-oqbra tal-Parroċċa .
L-Erbgħa 9: Sar il-Coffee Morning fis-sala parrokkjali.
Il-Ħamis 22 u l-Ġimgħa 23: Il-parroċċa organizzat
Sportfest għat-tfal. L-attivita’ bdiet b’quddiesa u wara beda
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It-Tnejn 14 sal-Ħamis 24: Fetaħ il-Bazaar b’risq il-parroċċa
fi Pjazza San Franġisk.
L-Erbgħa

16:

Sar

Pellegrinaġġ/Ħarġa:

Fit-9.45am

quddiesa fiċ-ċimiterju taż-Żebbuġ, fil-Kappella ddedika
lill-Madonna Sultana tal-Erwieħ tal-Purgatorju u wara ħin
ta’ mistrieħ fil-Qbajjar Restaurant.
Il-Ħadd 20: Sar kunċert fuq l-Orgni tal-Knisja u Klarinet
(Netherlands) sponsorjat mill-uffiċċju tal-Kultura għal
Għawdex.
L-Erbgħa 23: L-ewwel jum tat-Tridu f’ġieħ l-Appostlu
Sant’Andrija - Rużarju u Kurunella. Konċelebrazzjoni
minn Mons Salv Tabone, prietka minn Dun Geoffrey
Attard, għalliem fis-Seminarju Minuri bis-sehem tat-tfal
tad-duttrina year 1 u 2. Wara Barka Sagramentali.

speċjalment għat-tfal b’quddiesa fis-6.00pm minn Fr Joe
Zammit.
Il-Ħadd 18: Jum il-Ġenerożità: It-tfal għamlu għotjiet ta’
ġugarelli u affarijiet tal-ikel u flus lill-uffiċċju tal-Caritas
tad-Djoċesi.

L-Erbgħa 21: Pellegrinaġġ/Ħarġa: Quddiesa fisSantwarju ta’ Santa Maria fis-Żebbuġ u wara żjara fiċċentru tal-istess parroċċa għall-ħin ta’ mistrieħ.

Il-Ħamis 24: It-tieni jum tat-Tridu f’ġieħ l-Appostlu
Sant’Andrija: Rużarju u Kurunella. Konċelebrazzjoni minn
Dun Manwel Cordina, prietka minn Dun Geoffrey Attard
bis-sehem tat-tfal year 3 u 4. Kant tal-Innu lil Sant’Andrija
u Barka Sagramentali.
Il-Ġimgħa 25: Fil-5.30pm Rużarju u Kurunella lillAppostlu Sant’Andrija. Fis-6.00pm Konċelebrazzjoni
minn Dun Ġorġ Vella, prietka minn Dun Geoffrey Attard
bis-sehem tat-tfal year 5 u 6. Waqt il-quddiesa sar ittberik tal-għodod tas-sajd tradizzjonali. Kant tal-Innu lil
Sant’Andrija u Barka Sagramentali.
Fis-7.30pm Ftuħ tal-Mini Fiera fiċ-ċentru parrokkjali.
Wara saret Ikla tradizzjonali ta’ Sant’Andrija fis-sala
parrokkjali.

Is-Sibt 24: Fil-5:30pm Purċissjoni bil-Bambin Ġesù
u kant tal-Milied mit-tfal. Fis-6.00pm saret quddiesa
tal-Vġili tal-Milied għat-tfal u l-familja bil-priedka tattfajjel. Fil 11.40pm sar il-kant tal-Milied u tal-uffizzju
tal-qari. F’nofsillejl bdiet il-funzjoni b’purċissjoni bixxbieha tal-Bambin Ġesù fil-knisja u tħabbira tal-Milied u
konċelebrazzjoni Solenni, animata mill-Chorus Urbanus.

It-Tlieta 27: Matul il-ġurnata kien kenn ħarġa għal Malta
għall-Adolexxenti u ż-żgħażagħ u filgħaxija fis-7pm sar
Thank you Party għall-voluntiera fis-sala parrokkjali.
Il-Ġimgħa 30: Saret ikla għall-parruċċani u ħbieb fiċĊima Restaurant, ix-Xlendi fis-7.30pm.
Is-Sibt 26: Fis-sala tal-Komunità saret Serata ta’ Kant,
Reċti u Mużika mtellgħa mill-Kummissjoni Żgħażagħ talParroċċa bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali Fontana.
Il-Ħadd 27: Fl-3.45pm Pontifikal Solenni mmexxi
minn Mins Isqof Mario Grech li fih għamel omelija
dwar Sant’Andrija. Wara ħarġet il-purċissjoni bl-istatwa
devota ta’ Sant’Andrija akkumpanjata mill-Banda Santa
Margerita.
L-Erbgħa 30: Festa Liturġika tal-Appostlu Sant’Andrija.
Fis-6.00pm saret quddiesa kantata ad unur tal-Patrun tasSajjieda.

Is-Sibt 31: Wara il-quddiesa tad-9.00am sar il-party talMilied għat-tfal u l-Katekisti.
Wara nofsinhar ġiet organizzata ħarġa għall-abbatini
f’Bethlehem f’Għajnsielem u wara kellhom Pizza party
mas-Seminarista Joseph Bajada.
L-aħħar tas-sena. Ġurnata Adorazzjoni mis-7am sas-6pm
fejn kull siegħa kienet animata mill-membri tal-għaqdiet,
wara bdiet quddiesa Solenni ta’ Radd il-Ħajr bil-kant tat-Te
Deum bis-sehem tal-Chorus Urbanus.

Jannar 2017

Diċembru 2016

L-Erbgħa 4: Sar il-Coffee Morning fis-sala parrokkjali fid9.00am
Is-Sibt 7: Fil-quddiesa tad-9.00am saret il-Festa tas-Santa
Infanzja għat-tfal.

Il-Ħamis 15: Bdiet in-Novena tal-Milied għal kulħadd

Il-Ġimgħa 27: Għall-festa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja

Il-Ħamis 1: Jum il-Fontana:Quddiesa fis-6.00pm u wara
attività fis-sala tal-Komunità.

L-Erbgħa 11: Reġgħu bdew il-laqgħat ta’ kull nhar ta’
Erbgħa tal-Lectio Divina wara l-quddiesa tas-6.00pm.
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ġiet organizzata ikla fiċ-ċentru parrokkjali

Is-Sibt 28: Lejlet il-Konsagrazzjoni tal-Knisja. Għasar fil5.30p.m. u wara quddiesa.

Il-Ħadd 29: Jum il-Konsagrazzjoni. Fl-4:00pm sar itTieni Għasar, Barka Sagramentali u Quddiesa Solenni fl4.30p.m.

It-Tnejn 20 sal-Ħadd 9: Fetaħ il-Bazaar fi Pjazza San
Franġisk, ir-Rabat.

It-Tnejn 20: Solennità ta’ San Ġużepp flok il-Ħadd
minħabba r-Randan. Fis-6.00pm fil-quddiesa l-prietka
kienet fuq San Ġużepp.
Wara l-quddiesa fis-7.30pm saret laqgħa għall-adoraturi.

It-Tnejn 30: Wara l-quddiesa tas-6.00p.m. saret nofs
siegħa adorazzjoni mill-membri tal-Azzjoni Kattolika.

Frar 2017
L-Erbgħa 1: Fid-9.00a.m. sar il-Coffee morning fis-sala
Parrokkjali.

Il-Ġimgħa 3: L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar: Jum ta’
Adorazzjoni Solenni, fl-4.00p.m. saret nofs siegħa
adorazzjoni għat-tfal u fil-5:00pm siegħa adorazzjoni talĦniena Divina u wara l-quddiesa konċelebrata.
Is-Sibt 11: Fil-quddiesa tad-9.00a.m. it-tfal għamlu
ċelebrazzjoni ta’ San Pawl li fiha saret l-istqarrija tal-Fidi.
Wara l-quddiesa tkanta l-Innu Malti.

L-Erbgħa 15: Festa ta’ San Claude de la Colombiere,
konfessur ta’ Santa Margerita M. Alacoque. Il-quddiesa ta’
filgħaxija kienet bil-prietka fuq il-qaddis.

It-Tnejn 20 u t-Tlieta 21: Eżerċizzi għat-tfal kollha mit3.15pm sal-4.00pm. fil-knisja. Kelliem Patri Joe Formosa.

L-Erbgħa 22: Pellegrinaġġ/Ħarġa – Quddiesa fid-9.00am
fis-Santwarju ta’ Santa Marija ż-Żebbuġ u wara kien hemm
ħin ta’ mistrieħ fiċ-Ċentru Parrokkjali tal-istess raħal.

Il-Ħadd 19: Fil-quddiesa tal-10.30a.m. saret ilpreżentazzjoni tal-istudenti ta’ year 3 li se jagħmlu l-Preċett
u dawk ta’ Form 1 li se jagħmlu l-Ġriżma tal-Isqof.

It-Tlieta 21: Saret laqgħa għall-ġenituri tat-tfal kollha
tad-duttrina fis-sala parrokkjali fis-6.30p.m. bis-suġġett
“Ir-Responsabilità tal-Edukazzjoni Reliġjuża ta’ Uliedna”.
Kelliem kien Mons Karm Mercieca, Ex Arċipriet taxXewkija.

L-Erbgħa 22: Pellegrinaġġ /Ħarġa: Quddiesa fisSantwarju tal-Madonna ta’ Lourdes, l-Imġarr fl-okkażjoni
tad-dehriet tal-Madonna u wara ħin ta’ mistrieħ fil-Country
Terrace Restaurant.

Marzu 2017

L-Erbgħa 1: Sar Coffee morning fis-sala Parrokkjali fid9.00am.
Fil-quddiesa ta’ filgħaxija saret iċ-ċeremonja tat-tberik talIrmied fl-okkażjoni ta’ Ras ir-Randan.
Il-Ħamis 2: Fil-quddiesa tas-6.00pm iż-żgħażagħ talparroċċa animaw mima fejn kienu preżenti membri talkomunità Anawim u wara mexxew siegħa adorazzjoni
spiritwali indirizzata lejn Ġesù mnissel fil-ġuf.

Il-Ġimgħa 3: Saret quddiesa b’suffraġju għal ruħ l-Ex
Kappillan Dun Lino Vella fis-6.00pm.

L-Erbgħa 8: Fid-9.00am sar coffee morning fis-sala
parrokkjali.
Is-Sibt 11: Ikla u tombla organizzati mid-diletanti talArmar.

Is-Sibt 25: L-Adolexxenti/Żgħażagħ minn Form 3 ‘l fuq
kellhom esperjenza ta’ rtir tar-Randan fid-Dar Ġużeppa
Debono fl-Mgarr bejn il-5.00pm sat-8.00pm minn Patri
Joe Formosa.
It-Tnejn 27: Il-106 Anniversarju mit-twaqqif tal-Parroċċa
tal-Fontana fl-1911.

It-Tnejn 27 sal Ġimgħa 31: Saru l-Eżerċizzi għal kulħadd
wara l-quddiesa tas-7.00pm minn Patri Joe Xerri.

Il-Ġimgħa 31: Wara l-quddiesa tas-6.00pm saret ilpurċissjoni penitenzjali bil-persunaġġi Bibliċi tar-Redentur
bl-istatwa ġdida li hi maħduma mill-artist Għawdxi
Michael Cutajar Zahra.

April 2017

It-Tlieta 4: Saret laqgħa għall-ġenituri tat-tfal tal-Preċett u
tal-Griżma fis-6.30pm fis-sala Parrokkjali.
Il-Ġimgħa 7: Minħabba x-xita l-purċissjoni tad-Duluri ma
saritx. Fis-6.00pm bdiet konċelebrazzjoni u wara Barka
Sagramentali.
FESTA 2017

55

Il-Ħadd 9: Ħadd il-Palm – Manifestazzjoni fl-10.15am
minn Triq Ta’ Mulejja sal-Knisja fejn tbierek il-palm u bilparteċipazzjoni ta’ tfal lebsin ta’ Lhud u kant. Fl-10.30am
bdiet il- quddiesa .
Wara l-quddiesa nfetħet il-mini fiera ta’ Figolli, Qassatat u
Ħelu tal-Għid fis-sala parrokkjali. play

knisja. It-tfal preżenti telqu bżieżaq fl-ajru u tqassmulhom
Figolli taċ-Ċikkulata.

Il-Ġimgħa 21: L-Ewwel Ġimgħa mid-disa’ Ġimgħat
tal-Qalb ta’ Ġesù. Fis-7.00pm iċċelebra l-quddiesa Patri
Adeodato Schembri, Pirjol tal-Kunvent ta’ Sant’Wistin.
Anima il-Kor Chorus Urbanus.
Il-Ħadd 23: Saret siegħa adorazzjoni mit-3.30pm sal4.30pm fl-okkażjoni tal-Ħniena Divina.
L-Erbgħa 12: L-Erbgħa tat-Tniebri. Fil-Knisja saret play
“Is-Seba’ Kelmiet”.

L-Erbgħa 26: Pelligrinaġġ/Ħarġa fis-Santwarju talGrazzja l-Kapuċċini. Quddiesa fid-9.00am u wara ħin ta’
mistrieħ fil-Qbajjar Restaurant.

Il-Ġimgħa 28: It-Tieni Ġimgħa tal-Qalb ta Ġesù –
Ġurnata Adorazzjoni u fis-7.00pm quddiesa mill-Kappillan
ta’ Burmarrad Fr Christian Borg OFM, animata minn
Ermeline Dingli.

Is-Sibt 29: Wara l-quddiesa tad-9.00am saret l-Ewwel
Qrara għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina.

Mejju 2017
Il-Ħamis 13: Ħamis ix-Xirka – Fil-Parroċċa saret itTifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, Ħasil tar-Riġlejn u
Translazzjoni tas-Sagrament fl-artal tar-Riposizzjoni. Fil11.30pm saret nofs siegħa Adorazzjoni Komunitarja sa
nofsillejl.

Il-Ġimgħa 14: Il-Ġimgħa l-Kbira – Fil-11.00am saret Via
Sagra u 7 Visti fil-Knisja għat-tfal. Fit-3.00pm saret ittifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej,Liturġija tal-Kelma,
Adorazzjoni tas-Salib u Rit tat-Tqarbin.
Is-Sibt 15: Sibt il-Għid – Saret is-Sahra fil-Lejl Qaddis
tal-Qawmien mill-Imwiet, Rit tal-Mixegħla tad-Dawl,
Lituġija tal-Kelma, Rit tat-Tberik tal-Ilma tal-Magħmudija
u Liturġija Ewkaristika.

Il-Ħadd 16: Ħadd il-Għid – Wara l-quddiesa tal-10.30am
inħarġet l-Istatwa tal-Irxoxt fuq iz-zuntier u madwar il56
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It-Tnejn 1: Wara l-quddiesa tas-7.00pm saret nofs siegħa
adorazzjoni mill-membri tal-Azzjoni Kattolika.

Il-Ġimgħa 5: It-Tielet Ġimgħa tal-Qalb ta’ Ġesù – Ġurnata
adorazzjoni. Il-quddiesa tas-7.00pm ġiet iċċelebrata minn
Patri Peter Paul Cachia OSA fl-Anniversarju tal-Provincja
Agostinjan. Animata mill-Mro Antoine Mercieca u l-Kor
Santa Cecilia.
Il-Ġimgħa 12: Ir-Raba’ Ġimgħa tal-Qalb ta’ Ġesù –
Ġurnata Adorazzjoni. Fis-7.00pm iċċelebra quddiesa
Father Noel Debono u animaw l-Ensemble ta’ Celestina
Schembri.

Il-Ġimgħa 19: Il-Ħames Ġimgħa tal-Qalb ta’ Ġesù –
Ġurnata Adorazzjoni, filwaqt li l-quddiesa tas-7.00pm
ġiet iċċelebrata minn Father Gabriel Gauci, Vici Rettur
tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù. Animata mill-Mro Ivan
Attard.

Charles Attard
Wholesaler for
Fresh and Imported
Fruit & Vegetables
49 Hospital Street, FONTANA
Tel: 2155 6066
Mob: 9942 4124
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Magħmudija

Twieldu għall-ħajja ġdida fi Kristu bis-Sagrament tal-Magħmudija
17 ta’ Settembru 2016 Kaiel Borg bin Anthony Borg u Sueann nee’ Agius
17 ta’ Settembru 2016 Kaien Borg bin Anthony Borg u Sueann nee’ Agius
16 ta’ April 2017
Giovanni Paolo bin George Cutajar u Rose Marie nee’ Muscat

Tqarbina

Irċevew għall-Ewwel darba l-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu
Il-Ħadd 29 ta’ Mejju 2016

Mix-xellug għal-lemin wara:
Mix-xellug għal-lemin quddiem:
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Audrey Micallef, Phoebe Camilleri, Karmeen Cutajar, Ġużeppi Mizzi, Sophie
Zammit, Adriana Stellini.
Lucas Grima, Kristen Grima, Maxime Buttigieg, Talitha Buttigieg, Mariah Mamo,
Lisa Curmi, Marielle Borg.

Griżma

Saru xhud tal-fidi nisranija bis-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof
Is-Sibt 11 ta’ Ġunju 2016

Mix-xellug għal-lemin:

Jake Muscat, Maya Farrugia, Mariah Mercieca, Katianne Muscat, Malcolm Azzopardi.

Żwieġ

Ingħaqdu flimkien fi Kristu
bis-Sagrament taż-Żwieġ

Mewt

Mietu fi Kristu u qed
jistennew il-glorja tal-qawmien
Ġuseppe Galea fl-għomor ta’
82 sena.
23 ta’ Ġunju 2016
Louis Cordina fl-għomor ta’
83 sena.
5 ta’ Awwissu 2016
Rita Camilleri fl-għomor ta’
92 sena.
24 ta’ Settembru 2016 Antonia Saliba fl-għomor ta’ 89
sena.
20 ta’ Ottubru 2016
Luigia Scicluna fl-għomor ta’ 84
sena.
16 ta’ Jannar 2017
Maria Formosa fl-għomor ta’ 90
sena.
17 ta’ Jannar 2017
Maria Saliba fl-għomor ta’ 81 sena.
4 ta’ April 2017
Ġużepp Borg fl-għomor ta’ 80 sena.
11 ta’ April 2017
Katarina Borg fl-għomor ta’ 90 sena.
13 ta’ April 2017
Angelo Curmi (baby).
28 ta’ April 2017
Carmena Cordina fl-għomor ta’ 77
sena.
23 ta’ Mejju 2016

6 ta’ Mejju 2017
Louie Cordina (Xagħra-Għawdex)
u Anna Debattista (Fontana)
27 ta’ Mejju 2017
Laurence Xuereb (Għajnsielem)
u Christine Schembri (Fontana)
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