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Messaġġ tal-Kappillan
KAN. SIMON MARIO CACHIA
“Ilkoll qalb waħda f’Qalbu”
Dan huwa l-messaġġ prinċipali li xtaqt naqsam mal-komunità tal-Fontana fl-ewwel xhur tal-ħidma tiegħi
f’nofsha bħala l-ħdax-il kappillan tagħha. San Luqa, fl-Atti tal-Appostli, jgħidilna li l-komunità Kristjana ta’
Ġerusalemm kienet “qalb waħda u ruħ waħda.” (Atti 4, 32) u din l-għaqda kienet tidher billi “kienu jżommu
sħiħ fit-tagħlim tal-appostli u fl-għaqda ta’ bejniethom, fil-qsim tal-ħobż u fit-talb.” (Atti 2, 42) U x’hemm
isbaħ milli ninġabru lkoll, qalb waħda u ruħ waħda, ġol-Qalb miftuħa tas-Salvatur! Kemm ilni hawn, nemmen
illi dan il-messaġġ mhux biss wasal imma daħal fil-ħajjiet tal-familji tagħna.
F’Lulju li ġej nagħlaq sentejn ngħix magħkom u f’dawn ix-xhur inqala’ minn kollox, tant li kien hawn diversi li,
biex jiċċajtaw miegħi, qaluli: “Wasalt int u ġibt it-traġedji kollha miegħek!” Nagħtihom ftit raġun għax wara
tmien xhur ta’ “normalità”, beda jinqala’ dak li qatt ma bsarna li jista’ jiġri f’ħajjitna: knejjes magħluqa għal
xhur sħaħ; l-Għid u t-tberik tal-familji mħassra għal darba tnejn, il-laqgħat tal-pastorali saru bi skossi kbar u
l-festi saru f’forma ridotta ħafna. Il-festi ta’ barra u l-attivitajiet tal-massa baqgħu pprjobiti għal xhur sħaħ.
Tul dawn ix-xhur kien hemm ukoll il-weġgħa ta’ qalb li tara ħafna nies ibatu: min bis-solitudni, min bixxogħol wieqaf, min għax kwarantina, min għax l-iskejjel għalqu u min għax kien qed jirriskja ħajtu kuljum biex
sempliċement jagħmel xogħlu. Bosta sofrew minħabba l-kanċellazzjoni ta’ tiġijiet, ċelebrazzjonijiet familjari
u anki operazzjonijiet u visti fl-isptarijiet. Ħsieb speċjali jmur għal dawk il-familji tagħna li batew it-telfa ta’ xi
ħadd għażiż kawża tal-Covid u għal dawk li sellmu lill-għeżież tagħhom mejtin mingħajr Quddiesa ta’ funeral
fil-knisja. It-tbatijiet li semmejt, u ħafna iktar, ser jibqgħu mmarkati f’qalbi għal dejjem, anki meta l-Mulej
isejjaħli mmur naqdi x’imkien ieħor.
Minkejja din it-tbatija kollha, nemmen ħafna li, frott il-pandemija, fil-Fontana beda jidher aspett sabiħ ħafna
imma li forsi kien għadu xi ftit moħbi. Bdejt ninduna kemm hawn nies iħobbu u kemm hawn nies li ma
jibżgħux mis-sagrifiċċju. Stgħaġbit meta rajt kemm saret karità mal-batut u mal-marid. Kemm rajt imħabba
lejn is-saċerdoti u talb ma jiqafx lejn min kien qed ibati. In-nies tagħna baqgħet tħobb il-Parroċċa u baqgħet
tgħożż il-Quddiesa. Indunajt li l-Fontanin ma jagħmlux għajb lil missirijiethom meta jiġu għall-għaqal, għallħidma, għall-bżulija u għall-fidi.
Ta’ dan kollu, u ta’ ħafna iktar li ma nistax insemmi f’dawn il-ftit versi, nirringrazzja lill-Qalb ta’ Ġesù li bagħatni
hawn f’nofskom. Tabilħaqq, il-komunità tal-Għajn il-Kbira hija “lkoll qalb waħda f’Qalbu”.
Grazzi ta’ mħabbitkom lejja u aħfruli jekk f’dawn ix-xhur, speċjalment fi żmien il-pandemija, ma ħadtx
ħsiebkom kif kellkom bżonn u dritt.

Il-Qalb ta’ Ġesù tberikkom u Sant’Andrija jħariskom dejjem.
Viva l-Qalb ta’ Ġesù. Viva l-Fontana.
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Editorjal

setgħux ikomplu jaqdu lill-Parroċċa tagħna, filwaqt li
lqajna fostna wċuh ġodda, fosthom Fr Joseph Attard,
kollaboratur parrokkjali ġdid. Nawguraw minn qalbna
lil Dun Ġorġ Vella u lil Monsinjur Emmanuel Curmi, li
din is-sena għalqu sittin sena fis-saċerdozju.

Ilqajna b’ferħ l-aħbar li l-flus kollha li l-Parroċċa
tagħna kellha toħroġ biex tiffinanzja s-sehem tagħha
fil-proġett tar-restawr tal-knisja minn barra, kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea, inġabru kollha. Ilħidma finalment tlestiet ukoll, waqt li z-zuntier il-ġdid
ġie msebbaħ grazzi għal fondi mogħtija mill-Ministeru
għal Għawdex. Ma’ dan il-proġett kbir li kien beda
b’ħafna kuraġġ il-Kan. John Muscat, saru ħafna iktar
restawr u proġetti ġodda oħra tul dawn l-aħħar
sentejn. Dan kollu seta’ jsir grazzi għall-benefatturi
Minn Ġunju 2019 sal-lum, il-Parroċċa tagħna kollha li ma ħlewx ħin biex jgħinu finanzjarjament.
għexet ħafna esperjenzi u tibdil. Uħud minn dawn
il-mumenti kienu okkażjonijiet ta’ ferħ, filwaqt li Il-piż enormi li ntafa’ mhux biss fuq il-Parroċċa imma
oħrajn ġabu magħhom niket u inċertezza. F’Lulju saħansitra fuq dahar kulħadd f’dawn l-aħħar xhur
2019 inbidel il-kappillan. Nirringrazzjaw minn qalbna kien dak tal-pandemija tal-Covid-19 li tant ġabet
lill-Kan. John Muscat li ta sitt snin minn ħajtu biex inċertezza, tbatija u niket fil-ħajja ta’ ħafna minna.
jgħin lil din il-komunità tibqa’ miexja fit-triq it-tajba, Mumenti iebsa ma naqsux, imma bl-għajnuna talfilwaqt li nwegħduh li nkomplu nitolbu għalih. Ilqajna Qalb ta’ Ġesù u bl-interċessjoni ħanina tal-Appostlu
fostna lill-Kan. Simon Mario Cachia, mill-Belt Victoria Sant’Andrija, il-komunità reġgħet refgħet rasha u
kompliet miexja ’l quddiem mingħajr ma qatgħet
u li issa sar il-ħdax-il kappillan ta’ din il-Parroċċa.
qalbha, kif fl-aħħar mill-aħħar, dejjem għamlet.
Inbidel ukoll l-Isqof tagħna. Nagħtu merħba minn
qalbna lill-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Isqof Anton Mill-qalb nirringrazzjaw lil dawk kollha li, kemm firTeuma filwaqt li nirringrazzjaw u nawguraw lill- riżq it-tajjeb u kemm f’dak ħażin, ħadmu id f’id malEminenza Tiegħu Mario Grech li ħalla xtutna biex Kappillan biex il-Parroċċa tkompli toffri s-servizzi tagħha
jaqdi lill-Knisja Universali bħala Kardinal tal-Knisja mingħajr ma tittraskura d-direttivi għall-ħarsien ta’
Kattolika. Lil dawn iż-żewġ rgħajja nafdawhom saħħet il-poplu u lanqas tittraskura lil min kien għaddej
lill-Qalb tal-Mulej biex jagħrfu jgħixu l-vokazzjoni minn żmien diffiċli. Grazzi wkoll lil tant nies li jiddedikaw
ħinhom, ħilithom u flushom (ħafna drabi fil-moħbi) biex
tagħhom b’lealtà u b’imħabba.
dak kollu li jsawwar l-identità tar-raħal u tal-parroċċa
Insellmu wkoll lil diversi saċerdoti, reliġjużi u tal-Fontana jibqa’ jissaħħaħ u jisbieħ. Il-Qalb ta’ Ġesù
operaturi pastorali li minħabba diversi raġunijiet ma tkompli tberikna u tħarisna lkoll.
Għall-grazzja t’Alla qegħdin nerġgħu nagħtukom
f’idejkom din ir-rivista annwali li toħroġ il-Parroċċa
tagħna tal-Fontana hekk kif toqrob il-festa. Kif
tistgħu tinnutaw min-numerazzjoni tar-rivista, din
is-sena qed toħroġ b’mod li tiġbor fiha n-numru li
suppost ħareġ is-sena l-oħra. Kif tafu, is-sena l-oħra
kienet ittieħdet id-deċiżjoni għaqlija li l-festa titulari
titħassar għal kollox u tiġi ċċelebrata l-festa liturġika
biss u b’mod ridott ħafna.

Lill-persuni u lill-familji tal-Parroċċa tal-Fontana li minn
Marzu 2020 sal-lum sofrew fis-skiet il-ħafna tbatijiet li
ġabet magħha l-pandemija globali tal-Covid 19.
Lill-persuni mill-Fontana li huma magħduda mal-hekk
imsejħa Frontliners fl-oqsma tas-saħħa, tad-dixxiplina u
tas-servizzi essenzjali u li komplew jaħdmu minkejja r-riskji
tal-pandemija.

Dedika

Lill-morda u lill-anzjani li kellhom ibatu doppjament biex
jitħarsu mill-pandemija u lil dawk li batew minħabba li
xogħolhom ġie affettwat mir-restrizzjonijiet.
Lill-għeżież ħutna Fontanin li tilfu ħajjithom taħt il-qilla
tal-Covid 19, lill-membri tal-komunità li mietu u ndifnu
mingħajr funeral fil-knisja u lill-familjari li ħallew warajhom.
Lilkom ilkoll, minn qalbna, din ir-rivista niddedikaw.
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Fortunato Mizzi Street, Victoria, Gozo - Tel: 2155 3741 (opposite Girl’s Secondary School)
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Palm
Str.,
Victoria,
Gozowith
Tel:moderate
2156 1565
2156
1615
Offer
a large
variety
of Bicycles
prices/ and
spare
parts,
Camping Equipment,
Beach Equipment,
Garden Furniture,
For a fine exquisite
line of 18ct Jewellery
specialising
in Engagement
and Gas
Wedding
Rings
Sunshades,
Barbecues,
Stand fans,
Heaters,
Etc.
Opening Hours: Monday to Friday: 8.00am to 12.00 noon & 3.00pm to 7.00pm
Selective Antique Jewellery
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
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Messaġġ mill-

Għaqda Armar Fontana

Paul Galea

Reġa’ wasal Ġunju, l-isbaħ xahar tas-sena, ix-xahar li artist Manwel Grech. Dawn tlestew u se jkunu armati
nistennew is-sena kollha. Però minħabba l-pandemija taħt il-bandalori tad-dawl.
li ħakmet il-gżejjer tagħna, il-festa ma tistax tiġi
ċċelebrata kif nafuha s-soltu.
Importanti li nsemmu wkoll li, fi żmien din ilpandemija, il-kumitat ħadem qatigħ sabiex l-Għaqda
Dan ma jfissirx li x-xogħol kellu jieqaf hemm. Nixtieq Armar Fontana tkun tista’ tissieħeb mal-Uffiċċju talnibda billi, f’isem il-kumitat, nirringrazzja lil dawk Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji.
l-individwi li għoġobhom iħallsu t-tessera tal-armar Dan kien pass importanti li żgur li ’l quddiem se jgħin
kif ukoll lill-isponsors tal-kalendarju annwali tal- biex ngħollu l-livell tal-festa tagħna.
Għaqda Armar Fontana għaliex, grazzi għal dan it-tip
ta’ ġbir ta’ fondi, ix-xogħol fil-maħżen seta’ jitkompla. Nixtieq nagħmel appell biex inħeġġeġ iżjed żgħażagħ
Importanti wkoll insemmi li l-maġġoranza tax-xogħol jinvolvu ruħhom matul is-sena. Ikolli nammetti li hija
li s-soltu jsir fil-maħżen, bħal xkatlar, żebgħa u waħda mix-xewqat prinċipali tiegħi u tal-kumitat
induratura ta’xi fiber, inħadem fid-djar tal-membri li naraw iżjed żgħażagħ involuti f’dan il-qasam. Iltal-kumitat tagħna. Dan sabiex jiġu osservati l-miżuri maħżen joffri ambjent fejn wieħed jista’ jaħdem,
mħabbra biex tiġi kkontrollata l-pandemija.
jitgħallem jegħleb l-isfidi u jqatta’ l-ħin liberu tiegħu
f’ambjent li żgur jgħin lill-persuna timmatura aktar.
Bħala xogħol matul is-sena, nixtieq insemmi
primarjament ir-restawr tal-iskultura preżenti, kif Nixtieq insellem lill-kappillan u lill-membri talukoll iżjed skultura ġdida għall-armi tat-trofej fuq għaqdiet l-oħra li dejjem ħdimna id f’id għall-ġid
disinn tal-mibki Salvu Buġeja, li b’kollox jammontaw tal-festa wisq għażiża għalina. Qabel nikkonkludi
għalpast
seba’
armi.
ukoll
restawr has
tal-iskultura
tal- nixtieq insemmi li fl-aħħar snin saru avvanzi kbar
For the
25 years
ourSar
family
run business
been
providing
youtliet
with trofej,
the mostrestawr
hospitablefuq
& quality
dining
aħħar
ħdax-il
alabarda li f’diversi oqsma tal-festa, u dan mhux fl-armar biss.
experience.
The fuq
winning
recipe for
is
jintramaw
iz-zuntier,
kif this
ukollattainment
ġew miżbugħin
bl- Jekk kulħadd jerġa’ jagħmel il-parti tiegħu u jekk
surely our passion and enthusiasm towards the catering
undercoat
u
indurati
l-bsaten
tal-pedestalli
tal-Qalb
Alla jrid, fil-futur jerġa’ jiġi dak iż-żmien sodisfaċenti
industry. We look forward to translating our prociency by
ta’providing
Marijayou
u with
l-Qalb
Safja
ta’in Ġuzeppi.
Wara l-festa li niċċelebraw festa kbira u kompluta kif konna
further
quality
dining
our new venture
at Tmun
Mgarr. bdejna proġett ġdid li kien jikkonsisti f’4 niċċelebrawha qabel! Kunu kburin li intom mit-Triq
tal-2020,
pilandri maħdumin minn Ino Attard fuq disinn tal- tal-Għajn!

But ‘N’ Ben, Fountain Str.,
FONTANA
Tel: 2155 1165
Mob: 9943 7825
9949 7825
www.raymondgozo.com

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

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 proficiency by
further providing you with quality dining in our new venture at Tmun
Mgarr.

Tel 21566276 • Mob 79446832
Opening hours - open everyday except Tuesday
Lunch 12:00 - 14:30 (last food orders) | Dinner 18:30 - 22:30 (last food orders)
Email info@tmunmgarr.com
Web www.tmunmgarr.com
Martinu Garces Street,
Martinu Garces Street
Tel: 2156Mgarr
6276 •Gozo,
Mob: 7944
6832
Malta.

Email: info@tmunmgarr.com | www. tmunmgarr.com
The Management
Tmun Mgarr Restaurant

Mgarr, Gozo - Malta

The Management
Tmun Mgarr Restaurant
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Dilettanti tan-Nar Fontana
Għaddiet sena minn meta faqqgħet il-pandemija.
Din tassew affettwat lilna bħala poplu, kif ukoll lilna
bħala dilettanti li ħassejna l-effett b’mod drastiku.
Dan wara li, għalkemm membri ta’ din l-għaqda
kienu avvanzaw sew fix-xogħol pirotekniku, f’Marzu
tas-sena l-oħra kellhom jieqfu nofs triq minħabba
r-restrizzjonijiet li nħarġu biex nipprevjenu t-tixrid
tal-virus. Madanakollu ċċelebrajna il-festa tas-sena
2020 b’mod ridott. Kienet festa b’differenza billi
xorta tajna spettaklu sabiħ u wieħed uniku fil-gżira
Għawdxija. Dan kollu b’xogħol ulied ir-raħal tagħna li
ħadmu l-parti l-kbira tan-nar li kellna.

Thomas
Mizzi

lill-Qalb ta’ Ġesù li tagħtina identità u tirrappreżenta
lilna bħala għaqda u, fuq kollox, lilna bħala Fontanin.
Matul is-sena 2021, membri ta’ din l-għaqda ssoktaw
fil-ħidma tagħhom tal-manifattura tan-nar biex
b’hekk fil-festa nagħtu spettaklu kif tassew jixraq lil
dan ir-raħal u, fuq kollox, lill-Qalb ta’ Ġesù. Il-festa
tas-sena 2021 ser tkun simili għal dik tas-sena 2020,
fejn l-għaqda tagħna ser tkun qiegħda ttellgħa ħarqa
nar li tinkludi xogħol uniku fi gżiritna, bil-maġġoranza
tax-xogħol maħdum mill-membri tagħna.
Nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk kollha li tawna
l-għajnuna tagħhom biex, għal sena oħra, stajna
ntellgħu din il-ħarqa tan-nar. Nirringrazzjaw ukoll
lill-familji tagħna tal-paċenzja li jieħdu bina u ta’
kemm inqattgħu ħin ’il bogħod mid-dar matul issena biex inkunu nistgħu mmorru l-kamra naħdmu
n-nar. Ringrazzjament speċjali lill-Kappillan Dun
Simon Cachia li ħadem id f’id magħna matul dawn
iz-żminijiet. Radd ta’ ħajr speċjali jmur ukoll għallkumpless tan-nar ‘12th May’ ta’ Ħaż-Żebbuġ u
l-kumpless tan-nar ‘Madonna ta’ Lourdes’ ta’ San
Ġwann għax żgur ma kienx ikun possibbli li ntellgħu
din il-ħarqa mingħajrhom.

Għalkemm ħafna mix-xogħol marbut mal-logħob
tan-nar isir mill-membri tagħna, li fl-aħħar millaħħar inaqqas ħafna mill-ispejjeż, xorta waħda
jkun meħtieġ li jsiru attivitajiet ta’ spiss matul issena sabiex jitnaqqsu għal kollox dawn l-ispejjeż.
Sfortunatament,
is-sitwazzjoni
preżenti
ma
ppermettietx li jsiru attivitajiet u ġbir tal-flus matul
dawn l-aħħar xhur. B’hekk nixtiequ nirringrazzjaw lil
kull min tana xi tip ta’ donazzjoni u nappella biex min
jixtieq jagħti xi donazzjoni, javviċina membri ta’ din
l-istess għaqda. Id-donazzjoni tagħkom hija tassew
apprezzata f’dawn iż-żminijiet. B’hekk, mingħajr
ebda inkwiet żejjed li jġibu magħhom l-ispejjeż, B’hekk inkunu qed niċċelebraw lil Dak li tana Qalbu,
inkunu nistgħu nibqgħu naħdmu għal din il-festa tant Qalb li tagħti l-ħajja, il-kulur u l-ferħ lill-Fontana,
għażiża għalina.
lill-familji tal-Għajn il-Kbira, lil ħajjitna. Hu t-tama
tagħna u ma jitlaqna qatt. Nawgura l-festa t-tajba lillIllum
il-ġurnata
nħarsu
’l
quddiem
sabiex
fil-futur
Fontanin kollha!
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qarib inkunu nistgħu ngawdu din il-festa ddedikata

SMUGGLERS’ CAVE
Bar - Restaurant - Pizzeria
Il-Menqa, Marsalforn, G˙awdex

Fresh Fish & Meat, Maltese Cuisine & Italian delicacies prepared freshly

For take-away service & Bookings please phone:

tel: 21 551005 / 2155 1983 / 2155 1197 / 21551983 • fax: 2155 9959 • mob: 9949 9071
E-mail: smuggler@maltanet.net • Website: www.yellowpagesmalta.com/smugglers
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Messaġġ mill-

Kummissjoni Żgħażagħ
Fontana
L-Għajn il-Kbira minn dejjem kienet is-sors ta’ ħajja
għall-bnedmin, il-bhejjem u l-uċuħ tar-raba’ ta’
madwarha. Din l-għajn kienet tagħti l-qawwa lil dawk
li kienu jkunu bil-għatx u llum din ir-rivista, li ġġib
l-istess isem ta’ din l-għajn, qed timliena b’kuraġġ
u pożitività. Dan għaliex din ir-rivista, b’ton ferrieħi,
tfakkarna li waslet il-festa, il-festa tal-Qalb ta’ Ġesù li
jimla kull għajn u li jressaqna lejn l-għajn ta’ kull virtù.

titulari. Minbarra l-attivitajiet soċjali, saru wkoll
diversi attivitajiet b’aspett reliġjuż, fosthom il-velja
għaż-żgħażagħ fil-festa ta’ Sant’ Indrija.

Il-Kummissjoni kienet impenjata tiċċelebra b’mod
ridott il-ħames anniversarju mit-twaqqif tagħha. Saret
Quddiesa u ċerimonja li fakkret il-passat u ppremjat,
fost oħrajn, lil Jake Muscat bħala ż-Żagħżugħ tas-Sena
2020. Ta’ min jgħid ukoll l-kummissjoni organizzat
B’dan is-sens ta’ ferħ ejjew nagħtu ħarsa ħafifa tliet ġabriet minn fost il-membri u s-segwaċi tagħha.
lejn dak li ġara fil-Kummissjoni Żgħażagħ, u fost Dawn il-ġabriet saru għall-missjoni t’Iquitos fil-Perù,
l-adolexxenti u ż-żgħażagħ ta’ din il-parroċċa matul għal ventilator miġbur mid-Djoċesi ta’ Għawdex, u
din il-pandemija. Ġew organizzati diversi attivitajiet għall-Parroċċa.
soċjali bħal film nights u bbqs għaż-żgħażagħ, kif
ukoll diversi ġiti u mixjiet, dejjem konformi mar- Hekk kif wasalna fil-qrib ta’ festa oħra iċċelebrata
restrizzjonijiet soċjali li kienu implimentati f’dak il-ħin b’mod differenti, ejjew ilkoll flimkien nagħmlu kuraġġ
partikulari. Saru kompetizzjonijiet online għat-tfal tal- u bħala komunità nkomplu nuru li aħna tal-QALB
parroċċa tagħna, tqassmu diversi rigali fil-Milied u fl- ta’ ĠESÙ. F’isem il-Kummissjoni Żgħażagħ Fontana
Għid lill-membri anzjani tal-parroċċa, ġew organizzati nirringrazzjakom ta’ kull ma għamiltu magħna f’dawn
bake sales u saru diversi mixegħli fuq iz-zuntier f’nhar il-ħames snin u minn qalbna nawgurawlkom il-Festa
Ħamis ix-Xirka, fil-festa tal-Qaddisin Kollha u fil-festa t-Tajba.
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L-ESPERJENZA TIEGĦI

mal-komunità tal-Fontana
MARLON VICTOR BAJADA seminarista

Kull bidu għandu tmiem. Qisu lbieraħ li ġejt l-ewwel
darba f’din il-parroċċa biex nibda l-esperjenza tiegħi
mal-Fontanin. Nista’ ngħid li din kienet esperjenza
unika u sabiħa, għax ħassejtni milqugħ ħafna.

li għandhom biex jagħtu servizz fil-liturġija u b’hekk
huma jkunu qegħdin jgħollu t-tifħir lil Alla flimkien
mal-Knisja. Kienet sfortuna kbira li minħabba
s-sitwazzjoni ta’ bħalissa, naqqasna xi ftit millattivitajiet. Biss xorta waħda rnexxielna nibnu ċerti
Forsi hemm min jgħidli li jien kont xi ftit sfortunat ħbiberiji bejnietna.
li f’dawn is-sentejn li għamilt, qatt ma esperjenzajt
din il-parroċċa fir-rutina tagħha tas-soltu. Dan ikun Ħidma oħra li kelli kienet mal-grupp tal-adolexxenti u
minnu. Biss jien ngħid li għalija kien żmien ixxurtjat ż-żgħażagħ, fejn kont ngħin xi ftit lil Fr Joseph Attard.
li għext din l-esperjenza fi żmien il-Covid-19. Iltqajt Nista’ ngħid li l-adolexxenti u ż-żgħażagħ Fontanin
ma’ diversi realtajiet li ħadd ma kellu kontroll huma mimlija b’enerġija pożittiva li qegħdin juruha
fuqhom minħabba dan il-virus. Kienu diversi n-nies li u jittrasmettuha b’ġesti żgħar imma effettivi ħafna lil
qasmu miegħi d-diffikultajiet li ġabet magħha din il- dawk il-persuni li qed ibatu, speċjalment lill- Fontanin
marda. Biss, għalkemm kien hemm diversi mumenti anzjani.
meta fiżikament infridna minn xulxin, xorta ħassejt
li ma konniex mifrudin għal kollox. Dan għaliex jien Illum, x’ħin inħares lura lejn din l-esperjenza li se
kont inħossni magħqud magħkom ħafna permezz ntemm minn hawn u ftit żmien ieħor, inħoss li,
ta’ talb. F’qalbi u fit-talb tiegħi kont inżomm ħafna personalment, ħalliet impatt kbir fuqi u għenitni
l-intenzjonijiet tagħkom.
ħafna biex inkompli niskopri l-vokazzjoni tiegħi li Alla
qed jagħtini. Nitlobkom ħafna biex titolbu għalija
Il-biċċa l-kbira tal-ħidma pastorali tiegħi kienet biex inkompli nagħraf it-triq tiegħi, filwaqt li jien
mitfugħa fuq l-Abbatini. Fihom innutajt ħafna l-ħerqa inwegħedkom it-talb tiegħi.

FESTA 2021
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Radju Sacro Cuor

105.2FM

Giovanna Farrugia

Bl-għajnuna t’Alla reġgħet waslet festa oħra talQalb ta’ Ġesù. Din is-sena, bħas-sena l-oħra, għadna
għaddejjin bil-pandemija tal-ĊOVID-19 illi laqtet
Festa
Fes
ta 201
2013
3
b’mod
dirett
lil kull wieħed u waħda minna.

dubju huma magħrufa mal-komunità tagħna. Grazzi
għall-ħidma bla waqfien ta’ George Schembri li
b’tant dedikazzjoni u ħin li ta f’dan il-proġett, ir-radju
tagħna seta jibqa’ jxandar l-iskeda tiegħu u l-ħolma51
li kellu l-Kappillan Bezzina saret realtà. Pilastru ieħor
hu bla dubju ta’ xejn Francine Spiteri, illi għal snin
twal, ir-radju nistgħu ngħidu li kien t-tieni dar tagħha.
Kull meta jkollok bżonn l-għajnuna tagħha, ir-radju
huwa l-post fejn issibha.

Victoria Cycle Shop

Kienet sena diffiċli għal kulħadd. Tista’ tgħid illi
minħabba l-pandemija l-attivitajiet tagħna ta’ kuljum
waqfu jew kellhom xi ftit jew wisq jinbidlu sabiex
nadattaw għar-realtà ġdida. Biex ħaġa ma tmutx
trid tibqa’ tadatta jew tiżviluppa ruħha skont iċċirkustanzi. Ir-radju tal-parroċċa ma kienx eċċezzjoni. Matul l-aħħar sena u nofs ilqajna fostna wkoll ilFortunato
Mizzi
Victoria,
Gozo
2155 3741
(opposite
Secondary
School)
Filwaqt
illi kienet
ta’ Street,
sfida ikbar
għal dawk
kollha- Tel:
illi Kappillan
ġdid
tagħna,Girl’s
il-Kanonku
Simon
Cachia,
jagħtu s-sehem tagħhom sabiex ir-radju jinżamm ħaj, illi seraq il-qlub ta’ kull wieħed u waħda minna.
Offer you
a large
variety
of Bicycles
moderate
prices
andli spare
parts,
f’dawn iż-żminijiet
ir-radju
serva
ta’ wens
għal tant with
Kappillan
iddedikat
u lest
jimbotta
inizjattivi ġodda
Camping
Equipment,
Beachil-Equipment,
Garden
Furniture,
nies li mid-dar tagħhom
setgħu
jsegwu ta’ kuljum
u jsaħħaħ dawk
qodma,
sabiex l-affarijiet fil-parroċċa
quddies u kull ma kien Sunshades,
qed isir fil-knisja
u fil-lokalità.
jerġgħu
l-ħajja. Etc.
Barbecues,
Stand
fans, jieħdu
Gas Heaters,
Ir-radju jidħol f’kull dar anke permezz tal-internet
Opening Hours: Monday to Friday: 8.00am to 12.00 noon & 3.00pm to 7.00pm
u tal-live streaming. Dan serva bħala
mezz sabiex Fi żmien fejn kulħadd kien imsakkar ġewwa daru, kif
Saturday: 8.15am to 12.15 noon
kemm ir-residenti u kemm ħutna l-emigranti setgħu ukoll il-fatt illi l-parroċċa tagħna hemm numru kbir
jżommu kuntatt mal-parroċċa tagħna u setgħu ta’ parruċċani li jaqgħu fil-kategorija tal-vulnerabbli,
isegwu l-attivitajiet kollha li kienu qegħdin jittellgħu. u għaldaqstant il-mobilità jew possibilità illi joħorġu
minn djarhom kienet aktar ristretta, ir-radju kien ta’
Din is-sena ser timmarka t-22 sena anniversarju servizz kbir.
mit-twaqqif tar-radju. Kien fl-1 ta’ Ġunju 1999 li
xandar l-ewwel xandira tiegħu. Kienet bil-ħidma tal- Bil-ħidma kontinwa ta’ dawk li diġà jagħtu s-sehem
Kappillan Dun George Bezzina li beda x-xandir tar- tagħhom fir-radju kif ukoll permezz ta’ għajnuna ġdida
radju fil-parroċċa.
minn dawk illi jixtiequ joffru s-servizz tagħhom f’dan
il-proġett, ir-radju tal-parroċċa jista’ jibda’ jissaħħaħ
Kienu 22 sena sbieħ u ta’ sfidi differenti. Dan seta’ u jagħti s-sehem tiegħu sabiex ikun ta’ kumpanija kif
jkun possibbli permezz ta’ ħidma
u dedikazzjoni
sors ta’ informazzjoni
fid-djar tar-raħal tagħna.
61, Palm
Street, ukoll
Victoria,
Gozo
kbira ta’ diversi persuni. Ser nsemmi biss tnejn illi bla

Tresor D’Argent

For a stunning collection of all your Silver needs.
Unique Antique Silver Pieces (on view)
tel: 21561565 / 21561615

Triq tal-Għajn, Fontana
Tel: 2156 6979 | Email: diane.bonello@yahoo.com
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Ilkoll qalb waħda f’Qalbu
Ċelebrazzjoni tal-inawgurazzjoni uffiċjali tal-ministeru talKANONKU SIMON MARIO CACHIA
bħala l-ħdax-il Kappillan tal-Fontana
Carm C. Cachia
Kull sena, tul l-aħħar ġimgħa tax-xahar ta’ Novembru,
il-komunità parrokkjali li tgħammar madwar l-Għajn
il-Kbira, jew kif insibuha llum “il-Fontana”, tiċċelebra
b’solennità speċjali lil Sant’Andrija Appostlu.
Sant’Andrija huwa meqjus bħala Patrun tal-Parroċċa,
kemm minħabba l-patroċinju tiegħu fuq is-sajjieda
kif ukoll minħabba d-devozzjoni qawwija li l-Fontanin
dejjem kellhom lejh.

fil-Belt Victoria. Dun Simon hu wkoll id-delegat talIsqof għall-katekeżi maċ-ċkejknin.
Il-ġimgħa ta’ ċelebrazzjonijiet bdiet bil-ħruġ minniċċa tal-vara titulari tal-Qalb ta’ Ġesù u tal-vara ta’
Sant’Andrija. Kienet ċelebrazzjoni li għaqqdet lillkomunità għax qatt ma kien hemm okkażjoni fejn
dawn il-vari għeżież kienu armati t-tnejn flimkien fissantwarju parrokkjali.

F’Novembru 2019 din il-festa ħadet xejra iktar speċjali
għaliex f’jum il-festa liturġika l-Parroċċa ċċelebrat It-Tnejn, il-Parroċċa ftakret fil-mejtin tagħha
l-inawgurazzjoni uffiċjali tal-parrokat tal-kappillan il- b’pellegrinaġġ lejn iċ-ċimiterju tar-Rabat. Fl-aħħar
tal-Quddiesa l-Kappillan qiegħed bukketti fuq l-oqbra
ġdid, il-Kanonku Simon Mario Cachia.
tal-ewwel Kappillan, fuq dak tas-saċerdoti talDun Simon hu mill-Belt Victoria. Twieled fis-7 ta’ parroċċa kif ukoll quddiem l-istatwa tal-Qalb ta’ Ġesù
Novembru 1985 u ġie mgħammed fil-Parroċċa li tkennen il-fdalijiet tal-membri mejtin tal-komunità.
ta’ San Ġorġ. Attenda l-iskola Primarja tar-Rabat,
is-Seminarju Minuri u l-iskola post-sekondarja Mit-Tlieta sal-Ħamis ġie ċċelebrat it-Tridu mqaddes
Sir Mikelanġ Refalo. Fl-2003 daħal is-Seminarju f’ġieħ Sant’Andrija. Il-predikatur kien il-Kanonku
Maġġuri. Ġie ordnat saċerdot fit-28 ta’ Mejju 2011. Joe Cardona. F’dawn il-jiem ukoll il-Kappillan dar
Għamel esperjenza pastorali Ruma għal diversi snin l-anzjani u l-morda bir-relikwarju ta’ Sant’Andrija
waqt li attenda l-Università Pontifiċja Salesjana. filwaqt li l-Parroċċa għamlet ġest ta’ karità masWara xi snin kollaboratur fil-parroċċa t’Għajnsielem, Sorijiet Klarissi. Il-Ġimgħa, imbagħad, ġew iċċelebrati
ġie nnominat minn Mons. Isqof bħala l-Kappillan tal- Tranżlazzjoni solenni tar-Relikwija, Quddiesa tal-Vġili
Parroċċa fit-23 ta’ Lulju 2019. Hu ġie nnominat ukoll kif ukoll velja ta’ talb bi tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni
kanonku onorarju tal-Kolleġġjata ta’ San Ġorġ Martri “tal-pussess” li kienet ser ssir ’l għada.
FESTA 2021
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Is-Sibt 30 ta’ Novembru, Jum Sant’Andrija u Jum ilPussess, il-Banda Ċittadina La Stella għamlet marċ
mill-bidu ta’ Triq il-Għajn sas-Santwarju waqt li sar
ukoll xi logħob tan-nar. Il-Kappillan il-ġdid, liebes
l-abiti korali, ġie milqugħ fuq iz-zuntier mill-Isqof u
min-nies għad-daqq tal-innijiet popolari mill-banda.
Fuq xewqa ta’ Mons. Isqof Mario Grech, il-Kappillan
kien iddeċieda li ma jimxix f’korteo wara l-banda
imma li jasal direttament fuq iz-zuntier bil-karrozza
u li ma jsirux diskorsi tal-okkażjoni. Għall-Quddiesa
kien hemm preżenti numru sabiħ ta’ saċerdoti.
Kien hemm ukoll il-mistiedna distinti u delegazzjoni
tal-Kavallieri tas-Santu Sepulkru immexxija milLogutenent Roberto Buontempo. Fattur sabiħ ieħor
kien li s-Santwarju kien maħnuq b’nies mill-Fontana.
Mons. Isqof Mario Grech, Amministratur Appostoliku,
mexxa l-Pontifikal solenni bir-Rit tal-Pussess filwaqt li
l-Chorus Urbanus esegwixxa l-Quddiesa Fons Vitae.
Il-kor u l-orkestra kienu taħt it-tmexxija ta’ Dr John
Galea, Maestro di Cappella tas-Santwarju. Fi tmiem
il-Pontifikal, saret ċerimonja qasira imma speċjali u
unika għaliex kemm l-Isqof u kemm il-Kappillan il-ġdid
marru quddiem il-vara tal-Qalb ta’ Ġesù u afdaw ilmissjoni ġdida tagħhom it-tnejn lil din il-Qalb Ħanina.

Il-Ħadd 1 ta’ Diċembru, imbagħad, il-Fontana
ċċelebrat lill-Patrun Sant’Andrija b’Quddiesa solenni
mmexxija mill-Kappillan u b’purċissjoni bis-sehem
tal-Banda Prekursur tax-Xewkija.
Din il-festa speċjali kellha l-iskop li l-membri kollha talParroċċa jerġgħu jiskopru l-ġmiel tar-rabta tagħhom
ma’ Qalb Kristu u ma’ xulxin. Għalhekk il-motto “ilkoll
qalb waħda f’Qalbu”.
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Lil Dun Simon fil-jum tal-pussess tiegħu
bħala l-ħdax-il Kappillan tal-Parroċċa tal-Qalb ta’ Ġesù fil-Fontana
is-Sibt 30-11-2019
Is-Santwarju tal-Fontana
Tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù
Liebes il-libsa tal-festa
Għax speċjali dan il-jum

U illum hawnhekk iltqajna
B’qalbna mimlija bil-ferħ
F’dan Santwarju llum inġbarna
Biex nassistu għall-pussess.

Nitolbuk illi tagħdirna
Kull met’ aħna niżbaljaw
U bil-kelma tiegħek twajba
Żgur tgħinna nqumu malajr.

Festi sbieħ fir-raħal tagħna
U dan kollu bir-raġun
Mal-festa ta’ Sant’Andrija
Dun Simon f’idu jieħu t-tmun.

Għażiż Kappillan tagħna
Minn qalbna nifirħulek
U bil-qalb nitolbu l’Alla
Biex f’dil-ħidma jieqaf miegħek.

U flimkien inkantaw miegħek
Lill-Qalb ta’ Ġesù ħanin
“Kebbes fina n-nar ta’ mħabbtek
Żommna miegħek imħaddnin”.

Sewwa sew f’Lulju li għadda
l-Isqof tagħna Mario Grech
Lil Dun Simon tah il-ħatra
Biex hu lilna juri t-triq.

Grazzi ngħidu llum minn qalbna
Lil Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù
Li għażlitek biex tgħallimna
Kif dejjem iżjed INĦOBBUH

Kbar u żgħar, żgħażagħ w anzjani
B’ferħ ilqajna din l-aħbar
Issa r-raħal ċkejken tagħna
Mill-ġdid għandu Kappillan

Li tkun il-Kappillan tagħna
Int minn qalbek aċċettajt
Għax int ċert li DAK li għażlek
B’imħabbtU żgur jimxi wrajk.

Margaret Ballucci
30-11-2019

Lil Dun Simon M. Cachia
F’jum il-pussess tiegħu bħala Kappillan tal-Parroċċa tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Fontana
Kolonna dawl dehbien mil-lum int tagħna,
imsejjaħ biex it-triq twitti u turi
lilna, il-Fontanin, b’kull ruħ tistagħna
f’dakrietek, f’qalb Ġesù, bla konsenturi.
Għax sħiħa l-fidi fih, u bih int magħna,
bi mħabbtu timla b’ħajja nxif il-fjuri;
f’tal-ġnien ħajjitna mrar mill-hemm terfagħna,
u b’demm Indrija ttaffi l-kbar duluri.
Hekk jekk xi darba jnin id-dawl dehbieni
u l-għeja, l-hemm u ċ-ċpar jgħammduk fil-għama,
ixxierek f’qalb Ġesù quddiemu hieni.
U ssib mill-ġdid il-paċi f’qalbu tfawwar
bil-ħniena lejn kull min iħalli t-tama
tistrieħ ġo fih, titqawwa u tissawwar.
Robert Gatt
9 ta’ Awwissu 2019
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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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Diskors ta’ ringrazzjament lill-

Kanonku John Muscat
Marianne Zammit

Illum, il-komunità parrokkjali tal-Fontana tixtieq tirringrazzja lil Kan.
John Muscat, ex Kappillan tal-Fontana, li tul dawn l-aħħar 6 snin
ħadem bħala r-ragħaj spiritwali ta' din il-parroċċa.
Huwa ħadem bla heda biex jara li l-parroċċa timxi ‘l quddiem. Ħa
ħsieb li t-tfal tad-duttrina jirċievu l-aqwa tagħlim, l-abbatini sarulhom
diversi laqgħat u anke laqgħat tal-vokazzjonijiet. Saru laqgħat tażżgħażagħ u adoloxxenti, laqgħat tal-katekeżi u laqgħat tal-għarajjes,
tal-Azzjoni Kattolika, kif ukoll tal-Legion of Mary. Kull l-ewwel
Ħamis tax-xahar kienet issir nofs siegħa adorazzjoni fil-knisja. FlGħid, il-Milied, il-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù kienu jsiru programmi u
preparamenti kbar. Ir-radju baqa’ għaddej u f’dawn il-ġranet iżid filprogrammi.
Dawn l-aħħar snin għamel kummissjonijiet tal-armar, taż-żgħażagħ
u tan-nar biex kull kummissjoni taħdem mill-aħjar li tista’ biex tikber
il-festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Kollha kemm huma għamlu suċċess filqasam tagħhom. Dawn l-aħħar snin Fr. Muscat ħeġġeġ liż-żgħażagħ
biex jergħu jibdew ittellgħu plays għall-Ġimgħa l-Kbira. Għal tant
snin dawn ma kinux baqgħu jsiru. Baqgħet issir l-iSports Fest fejn
il-familji u t-tfal tal-parroċċa jieħdu gost flimkien għal ċerti ġranet. Itteam tal-fundraising baqa’ jirsisti u jitħabat biex jorganizza attivitajiet
bħal coffee morning, bazaars, bbqs, eċċ, biex jgħin lil-parroċċa
jkollha l-fondi meħtieġa biex issir festa liturgika kif tixraq lill-Qalb ta’
Ġesù. Kien ukoll il-Kappillan li introduċa l-marċ tal-Ħadd filgħodu.
Organizza wkoll, mal-kunsill Lokali tal-Fontana, il-Festa Tfal.
Xi opri li saru fi żmienek bħala l-kappillan maħbub tagħna, kienu
l-Madonna u San Ġużepp li jintramaw fuq iz-zuntier fil-festa. Ġiet
irrestawrata l-istatwa tal-Qalb ta’ Ġesù li tittellgħa fuq il-pedestall
fid-demostrazzjoni u indurajtha bid-deheb. Saret statwa ġdida tarRedentur u oħra ta’ Ġesù marbut mal-Kolonna biex saret purċissjoni
bihom. Tkompliet n-nava ta’ San Mikiel bil-pittura, pasta u induratura;
b’hekk tlestew l-erba’ isqfa tan-navi. Sar ukoll presepju ġdid miżżgħażagħ. Sar restawr u rħamar tal-pedestall il-kbir u skultura talfiber fuq oħrajn minn tal-armar. Tan-nar, dawn l-aħħar snin, għamlu
armaturi ġodda tan-nar tal-art u taw show kbira u sabiħa.
Fr John, l-akbar proġett li se tibqa’ magħruf għalih huwa r-restawr talfaċċata tal-knisja u taz-zuntier, proġett kbir u ambizzjuż li rnexxielek
iġġib fondi għalih mill-Fond Ewropew.
Li tkun kappillan ta’ parroċċa mhux faċli għax illum hemm ħafna sfidi
ġodda. Grazzi ta’ dak kollu li għamilt magħna, ta’ kemm int, flimkien
mas-sagristan u l-helpers tiegħu, żammejtu l-knisja nadifa u armata kif
imiss għal kull okkażjoni; ta’ kemm int flimkien mal-kleru tal-parroċċa
tajtuna l-aqwa servizz ta’ quddies, qrar u tqarbin. Apprezzajna li kont
tmur tqarben lill-morda u żżur lill-parruċċani l-isptar; ta’ kemm għedt
kelma ta’ ġid li min ikun għaddej minn xi saram. Nitolbuk skuża jekk
mhux dejjem fhimniek jew qbilna mal-ideat tiegħek.
Grazzi, u nitolbu lill-Qalb ta’ Ġesù jżomm idejh fuqek u jagħmlek
saċerdot ta’ talb u ta’ għaqda kbira m’Alla.
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ID-DOKUMENT TAL-1928
TAL-EWWEL KAPPILLAN TAL-FONTANA,
DUN ĠUŻEPP HILI
Fr Joseph Attard
Fis-sezzjoni 23, intitolata Recursus (68/51), fl-Arkivju
tal-Kurja Veskovili t’Għawdex jinsab dokument
importanti li s-saċerdot Dun Ġużepp Hili bagħat lillE.T. Mons. Mikiel Gonzi, Isqof t’Għawdex fis-sena
1928, meta kien għadu de facto kappillan tal-Parroċċa
tal-Qalb ta’ Ġesù1.
F’dan id-dokument il-kappillan Hili jesprimi x-xewqa li
huwa kellu biex tikber id-devozzjoni lejn is-Santissimu
Sagrament fil-parroċċa tiegħu. Dan seta’ jseħħ, skont
hu, billi titwaqqaf Soċjetà ta’ Adorazzjoni Notturna u
li tkun aggregata direttament ma’ arċikonfraternità
simili li diġà kienet imwaqqfa fil-belt ta’ Ruma flItalja.
Għaldaqstant, f’dan id-dokument li jikkonsisti
f’żewġ fuljetti, il-kappillan Hili jissottometti għallapprovazzjoni tal-Ordinarju (jiġifieri tal-Isqof
Djoċesan) statut li kien serje ta’ regolamenti ta’ din
is-Soċjetà ta’ Adorazzjoni Notturna. Dan l-istatut
kien jikkonsisti f’sitt artikli li għal raġuni ta’ tul ma
nistgħux nipproduċuhom kollha kemm huma f’din
il-pubblikazzjoni. Għaldaqstant ser nitrattaw biss
l-ewwel żewġ artikli ta’ dan l-istatut.
Infatti, l-ewwel artiklu tal-istatut huwa intitolat
«Fine della Pia Società» li jfisser l-iskopjiet li għaliha
s-Soċjetà Notturna, mixtieqa min Dun Ġużepp, kellha
teżisti. F’dan l-ewwel artiklu tal-istatut insibu erba’
għanijiet għaliex din l-imsemmija Soċjetà kellha
teżisti.
Dawn kienu:
1) biex tonora l-Persuna Divina ta’ Ġesù, li mhux biss
matul il-ġurnata imma anke matul il-lejl jinsab
preżenti fis-Santissimu Sagrament;
2) biex tirringrazzjah tal-benefiċċji li l-preżenza
tiegħu fis-Santissimu Sagrament tħalli fil-persuni,
familji u s-soċjetà inġenerali;
3) biex twettaq f’rabta miegħu, Saċerdot u Vittma,
«id-dover il-kbir» tar-riparazzjoni permezz tattalb u s-sagrifiċċji marbuta mal-velja notturna; u
finalment
4) biex tagħti lill-fidili mod biex iwettqu d-dover
tat-talb u biex tippreparahom ħa jaffrontaw il1
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Il-kappillan Dun Ġużepp Hili kien kappillan tal-Parroċċa tal-Fontana
mill-31 ta’ Marzu tal-1911 sat-8 ta’ Marzu 1937.
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kumbattimenti tal-ħajja u twassalhom għallazzjoni soċjali.
Wara dawn l-erba’ għanijiet tal-ewwel artiklu
tal-imsemmi statut, isegwi t-tieni artiklu li kien
jirrigwardja t-tmexxija proprja ta’ din is-Soċjetà.
Infatti l-artiklu numru tnejn hu intitolat: «Direzione
della Pia Società». Skont kif stabbilit, il-Kappillan,
jew saċerdot delegat minnu (jiġifieri mill-Kappillan)
u bil-kunsens tal-Ordinarju, kellu jkun id-Direttur.
Eventwalment il-kappillan, jew is-saċerdot magħżul,
kellu jagħżel bħala membri għall-imsemmija Soċjetà
«żewġ avviżaturi, żewġ kolletturi u żewġ żelaturi».
L-avviżaturi kellhom il-missjoni li javżaw lill-membri
tas-Soċjetà meta jkun imisshom jagħmlu s-siegħa
tagħhom tal-adorazzjoni, kif ukoll li jqajmuhom
nofs siegħa qabel ma jkun imiss lilhom biex jagħmlu
l-adorazzjoni. (Ma ninsewx li l-adorazzjoni kienet
tkun matul il-lejl). Il-kolletturi kellhom, imbagħad,
jiġbru l-fondi meħtieġa marbuta mal-ispejjeż kollha
biex setgħet issir l-adorazzjoni bil-lejl, li normalment
kienet issir fil-knisja parrokkjali. Mill-banda l-oħra
ż-żelaturi kellhom iħeġġu lill-membri tas-Soċjetà biex
jibqgħu fiha u jfittxu wkoll persuni oħra ġodda biex
iseħbuhom fl-istess Soċjetà.
Dawn l-ewwel żewġ artikli tal-istatut tal-1928
jagħmlu evidenti kemm din is-Soċjetà Notturna
għall-Adorazzjoni kellha tkun organizzata biex tpoġġi
fil-prattika x-xewqa tal-Kappillan Dun Ġużepp Hili.
L-istorja hija xhieda ta’ kif fil-Parroċċa tal-Qalb ta’
Ġesù fil-Fontana eventwalment bdiet l-adorazzjoni
notturna lejn is-Santissimu Sagrament. Naturalment
il-ħasra hija li din ix-xewqa tal-Kappillan Hili, li kellha
l-għan li twelled devozzjoni aktar b’saħħitha lejn isSantissimu Sagrament, maż-żmien intilfet tant li filpreżent m’għad baqa’ l-ebda ħjiel tagħha. Xi ħaġa
sabiħa żgur hija l-adorazzjoni li wieħed għadu jsib sallum mit-Tnejn sal-Ġimgħa, normalment filgħodu, fisSantwarju tal-Fontana. Jalla kullħadd jagħti s-sehem
tiegħu biex din l-adorazzjoni ma’ tispiċċax bl-istess
xorti li messitha s-Soċjetà tal-Adorazzjoni Notturna
tal-Kappillan Hili.
Fil-pubblikazzjoni tal-Għajn il-Kbira li jmiss, ser
inkomplu nagħtu aktar informazzjoni fuq l-artikli li

jmiss ta’ dan l-istatut, l-artikli numru III u IV, intitolati: c) Gli avvisatori avranno il compito di avvisare il
«Membri della Pia Società» u «Regolamento
turno dell’ora d’adorazione toccata per sorte ai
dell’Adorazione». Ser issegwi issa t-traskrizzjoni
membri e di svegliarli mezz’ora prima del loro
preċiza bil-lingwa Taljana tal-ewwel parti ta’ dan
turno. – I collettori raccoglieranno i fondi per la
d-dokument, naturalment skont kif kitbu l-Kappillan
spesa necessaria per la funzione dell’Adorazione
Dun Ġużepp Hili nnifsu.
Notturna. – I zelatori infervoreranno gli ascritti
alla pia Società e troveranno dei nuovi.»
Traskrizzjoni tad-dokument (68/51) - Sezzjoni (23)
Recursus - Archivum Episcopale Gaudisiense
«Eccellenza Ill.ma e Rev.ma
Il Sac. Giuseppe Hili, Parroco del Sacro Cuore di Gesù
di Città Vittoria Gozo, desiderando dare un impulso
sempre maggiore alla devozione verso il Santissimo
Sagramento nella sua parrocchia, ha divisato di
fondarvi la pia Società dell’Adorazione Notturna,
aggregandola all’Arciconfraternita omonima eretta
in Roma; ed a questo fine prega l’Ecc.za V.ra Ill.ma
e Rev.ma di voler degnarsi decretarne la istituzione
ed approvarne gli Statuti qui sotto esposti che
regoleranno l’andamento della medesima, e
concedergli il permesso di ricorrere per l’aggregazione
alla Primaria di Roma, onde godere delle Indulgenze,
grazie e privilegi dai S. Pontefici alla stessa elargiti.
Gli statuti che si sottomettono all’approvazione
dell’Eccellenza V.ra Ill.ma e Rev.ma, sono i seguenti:
Statuti della Pia Società dell’Adorazione Notturna
eretta canonicamente nella S. Parrocchiale Chiesa
del S. Cuore di Gesù di Vittoria Gozo dall’Ecc.mo Mgr.
Michele Gonzi D.D., Vescovo di Gozo.
Art. I. Fine della Pia Società.
La pia Società è eretta:
a) Per onorare la Divina Persona di Gesù, che non
solamente il giorno, ma anche la notte risiede con
il suo amore e le sue grazie nel SS. Sacramento;
b) Per ringraziarlo dei benefizi che la sua presenza
in mezzo a noi arreca agli individui, alle famiglie e
alla società;
c) Per compiere in unione con Lui, Sacerdote e
Vittima, il gran dovere della riparazione per mezzo
della preghiera e dei sacrifici inerenti alla veglia
notturna;
d) Per dar modo ai fedeli di compiere il dovere della
preghiera e prepararli così alle lotte della vita e
all’azione sociale.
Art. II. Direzione della Pia Società.
a) Il Parroco pro tempore, od un sacerdote dai lui
col consenso dell’Ordinario delegato, ne sarà il
Direttore.
b) Il Parroco od il sacerdote delegato sceglierà fra i
membri ascritti due avvisatori, due collettori e due
zelatori.
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Talbiet ġodda maħruġa mis-Santwarju tagħna
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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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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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RIFLESSJONI FUQ IL-QALB TA’ ĠESÙ
Angelo Xuereb
Il-festa tal-Qalb ta' Ġesù għandha tkun ta’ okkażjoni
biex nimmudellaw qalbna fuq dik ta’ Kristu.
1• Il-Qalb ta’ Ġesù hija miftuħa għalina
Inġibu quddiem għajnejna lil Kristu msallab bejn
żewġ ħallelin fuq il-Kalvarju. L-Evanġelju ta’ San
Ġwann jgħidilna: “Mela l-Lhud, billi kien nhar ittħejjija, biex ma jibqgħux l-iġsma fuq is-salib nhar
is-Sibt, għax kien kbir dak il-jum tas-Sibt, talbu lil
Pilatu biex jitkissru saqajhom u jitneħħew” (19,31).
Lill-ħallelin kissrulhom saqajhom iżda lil Kristu, li kien
diġà miet, ma għamlulux hekk. Suldat nifidlu ġenbu
b’lanza u mill-kustat ta’ Kristu ħareġ demm u ilma.
Il-lanza baqgħet dieħla sal-qalb ta’ Kristu.
San Ġwann jagħti importanza kbira lil din il-ġrajja.
Żgur li f’moħħu kellu l-istorja ta’ Adam li mill-kustilja
tiegħu ħarġet Eva u d-daħla li kellha l-arka ta’ Noè.
Jgħidilna: “U min ra jagħti xhieda – u x-xhieda tiegħu
hi minnha, u hu jaf li qiegħed jgħid is-sewwa – biex
temmnu intom ukoll” (18, 35). Ikompli jgħidilna li lil
Kristu ma kissrulu l-ebda għadma biex jurina li huwa
l-ħaruf tat-Testment il-Ġdid. Jgħidilna wkoll li dan
seħħ biex isseħħ il-kitba: “Iħarsu lejn dak li nifdu”(Ġw
18,37).

2 • Inħallu lil Ġesù jidħol f’qalbna
Kif il-kustat u l-qalb ta’ Ġesù ġew miftuħa, hekk
ukoll qalbna trid tinfetaħ għal Alla u għall-oħrajn.
Fl-Apokalissi nsibu miktub: “Ara, jien qiegħed wara
l-bieb u nħabbat; min jisma’ leħni u jiftaħ il-bieb,
jien nidħol u niekol miegħu u hu miegħi” (3,20). Flinawgurazzjoni tal-pontifikat tiegħu nhar it-22 ta’
Ottubru 1978, San Ġwanni Pawlu II jgħidilna: “La
tibżgħux. Iftħu l-bibien beraħ għal Kristu.”
Kristu mhux ser jidħol f’qalbna mingħajr ma aħna
nkunu rridu. L-artist Ingliż William Holman Hunt
(1827-1910) pitter lil Kristu jħabbat fuq bieb mingħajr
toqba taċ-ċavetta. Meta ġibdulu l-attenzjoni, dan
l-artist weġibhom li dak li għamel għamlu bi skop.
Aħna rridu niftħu minn ġewwa lil Kristu.
Jekk inħallu lil Kristu jidħol f’qalbna, allura din ser
issir tixbah lil tiegħu. Huwa jgħinna nrawmu f’qalbna
sentimenti ta’ mogħdrija, ħniena, imħabba lejn
l-għedewwa u għajnuna lill-proxxmu, anki lejn dawk
li ma nistgħu nieħdu xejn mingħandhom. Jgħinna
nxettlu f’qalbna valuri Nsara, bħall-għożża lejn ilfamilja u anki lejn l-ambjent.

U proprju waħda mill-akbar għajnuniet li jagħtina
Kristu mqajjem mill-imwiet baqa’ jġorr fuqu l-marki hija l-Ewkaristija li hija ċentrali fid-devozzjoni lejn iltal-passjoni, inkluża dik tal-kustat ta’ Kristu. Il- Qalb ta’ Ġesù.
qaddisin iħeġġuna biex nidħlu f’dan il-kustat miftuħ
tiegħu biex insibu rifuġju fil-bżonnijiet materjali u
spiritwali.
Il-kustat u l-qalb ta’ Kristu huma miftuħa għal
kulħadd. Niftakru li huwa miet għall-bnedmin kollha
ta’ kull żmien, u l-imħabba u l-ħniena tiegħu huma
bla limiti. Din l-imħabba mhix limitata għall-bnedmin
tajba iżda wkoll għal dawk li qabdu t-triq il-ħażina jew
huma mbegħdin minnu. Id-devozzjoni lejn il-Qalb ta’
Ġesù tfakkarna li għandna nitolbu għall-midinbin
għax Alla jrid li kulħadd isalva.
Għalhekk jagħmel żball dak li jgħix ħajja ħażina u
jaqta’ qalbu mill-ħniena ta’ Alla. Għandu jiftakar
li Kristu tana sal-aħħar qatra ta’ demmu. Għandu
jġib quddiem għajnejh id-demm ta’ Kristu jgħajjat
maħfra u paċi filwaqt li jiftakar f’din is-sentenza millVanġelu ta’ Kristu: “Ma jeħtiġux it-tabib dawk li huma
b’saħħithom, imma dawk li ma jifilħux. Ma ġejtx
insejjaħ lit-tajbin, imma ’l-midinbin” (Mk 2,17)
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Xi riflessjonijiet tal-Papa San Pawlu VI
dwar il-Qalb ta’ Ġesù
Fr Gabriel Gauci
Biex inkunu nistgħu nagħtu ħarsa lejn il-mod li
bih il-Papa San Pawlu VI ppreżenta l-misteru talQalb ta’ Ġesù, u kif interpreta d-devozzjoni lejha,
jgħinuna diversi omeliji u diskorsi, u dokumenti
oħra. Għalkemm huma bosta fil-għadd, dawn huma
mxerrdin fuq firxa ta’ iktar minn għoxrin sena, miżżmien tal-Episkopat f’Milan li beda fl-1955, salaħħar snin tal-Pontifikat. Xi kultant insibu omeliji jew
dokumenti sħaħ, xi kultant referimenti qosra fejn
il-Qalb ta’ Ġesù tissemma direttament, u xi kultant
referimenti indiretti. Għalhekk, biex din l-istess ħarsa
tkun sħiħa, tajjeb li nittrattawha skont tliet temi: illiturġija u d-devozzjoni, il-preżentazzjoni ta’ Kristu
lid-dinja moderna, u t-tifsira teoloġika. F’dawn ittliet veduti jkun interessanti ħafna li nistħarrġu
x’messaġġ il-Papa Pawlu VI ried iwassal lill-Knisja u
d-dinja ta’ żmienu, u għal liema ħtiġijiet ried iwieġeb
bl-interventi tiegħu.
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Il-liturġija u d-devozzjoni
Fil-15 ta’ Mejju 1956, il-Papa Piju XII kien nieda
l-enċiklika Haurietis Aquas, bil-għan li jħeġġeġ lillKnisja tkompli xxerred b’iktar qawwa d-devozzjoni
lejn il-Qalb ta’ Ġesù. Fl-istess enċiklika, Piju XII
jalludi għal dawk li kienu żvalutaw dan il-kult bħala
xi ħaġa sentimentalistika, antikwata, li ddarras issensibilità u l-ispiritwalità tal-bniedem modern, li
tagħfas ħafna fuq prattiċi ta’ riparazzjoni u penitenzi
u li huma teoloġikament diskutibbli, u li għalhekk
għandu jiġi propost sempliċiment bħala devozzjoni
privata approvata mill-Knisja imma mhux iċċelebrat
solennement. Fid-dawl ta’ dan Piju XII jagħti
ġustifikazzjoni teoloġika tat-twemmin u l-kult lejn ilQalb ta’ Ġesù.
Dan id-dibattitu fi ħdan il-Knisja jirrifletti ruħu diversi
drabi f’xi interventi ta’ San Pawlu VI meta kien

Arċisqof ta’ Milan. Fil-messaġġ tiegħu fl-okkażjoni
tal-ewwel ċentinarju mit-twaqqif tal-festa tal-Qalb
ta’ Ġesù għall-Knisja universali (1956), l-Arċisqof
Montini jgħid li għalkemm il-kult lejn il-Qalb Imqaddsa
ssawwar fi żminijiet reċenti, huwa ma jissimbolizza
xejn għajr il-qalba tar-rivelazzjoni u t-tagħlim talKnisja: l-imħabba ta’ Kristu għall-bniedem. Iħoss
il-bżonn li jagħmel ġabra qasira ta’ dak li l-Knisja
emmnet sa minn dejjem, partikularment b’għadd ta’
referenzi għall-Missirijiet tal-Knisja tal-bidu u Dutturi
tas-sekli ta’ wara. Jirreferi wkoll għall-istennija bilħerqa tal-enċiklika ta’ Piju XII li kellha toħroġ ftit jiem
wara. L-attenzjoni għall-Missirijiet tal-Knisja f’dan ilmessaġġ qasir tiżboq saħansitra lill-istess enċiklika
ta’ Piju XII u turi s-sensibilità kbira li kellu Montini
għall-iskoperta tal-Missirijiet tal-Knisja li dak iż-żmien
kienet fl-aqwa tagħha.
Fl-omelija tal-10 ta’ Ġunju 1956 jerġa’ jieqaf fuq issens ta’ din is-solennità. Hawnhekk jirreferi għal
objezzjoni oħra li kienet issir kontra din il-festa: il-fatt
li hija ddaħħlet kemxejn tard, filwaqt li la fil-Knisja
Appostolika u lanqas wara għal ħafna sekli ma nsibu
ħjiel ta’ xi devozzjoni bħal din. Montini jwieġeb: filqima lill-Qalb ta’ Ġesù m’hemm xejn li ġie vvintat
mill-ġdid. “Huwa l-istess Kristu, l-istess Vanġeli,
huma l-istess sagramenti, l-istess messaġġ ta’ tjieba mill-karatteristiċi li l-iktar tiddistingwih u li, iktar
u salvazzjoni li d-devozzjoni lejn il-Qalb ta’ Ġesù qed ma jiġi studjat, iktar toħroġ biċ-ċar, hija li kien
tippreżentalna”.
l-ewwel Papa tal-modernità. Lil din il-modernità
kien kontinwament jagħmel sforz biex jifhem, biex
Bħala Papa, wara li r-riforma tal-kalendarju liturġiku jiddjaloga magħha u biex jevanġelizzaha. Dan joħroġ
minnu approvata kkonfermat din is-solennità, ikun ukoll f’xi waqtiet meta jitkellem dwar il-Qalb ta’ Ġesù.
interessanti li nsemmu tliet referimenti li fihom jorbot
din l-istess devozzjoni mal-bqija tas-sena liturġika. Hija interessanti l-omelija tat-8 ta’ Ġunju 1956
Fis-6 ta’ Ġunju 1975 jistaqsi: “Ix-xahar ta’ Ġunju. Ix- f’Milan, meta kien ilu ftit iktar minn sena bħala ragħaj
xahar tal-Qalb ta’ Ġesù. Huwa b’dan il-mod li għadna ta’ din il-belt. Huwa jippreżenta l-Qalb ta’ Ġesù bħala
nesprimu r-reliġjożità tagħna”? Naturalment it- “problema interessantissima ta’ psikoloġija, unika
tweġiba hija iva, u r-raġuni hija li din id-devozzjoni fid-dinja. Esploraw dak li din il-psikoloġija taħbi:
hija “ġawhra oħra fid-dijadema ta’ festi li jitnisslu abbissi, immensitajiet, ħlewwa, poeżija, profondità,
mill-Għid il-Kbir”. Nistgħu naqraw between the lines: li qatt ma nistgħu nkejlu b’mod definittiv.” Irdin is-solennità mhijiex sempliċiment “devozzjonali”, referiment għall-psikoloġija kien maħsub minnu fi
imma tesprimi rabta intima mal-Għid il-Kbir u żmien meta x-xogħolijiet ta’ Freud, Jung, u awturi
għalhekk għandha post importanti fis-sena liturġika. oħrajn f’dan il-qasam kienu qed jiksbu popolarità
Fil-25 ta’ Mejju 1965, fl-ittra Diserti interpretes facti kbira u l-psikoloġija bdiet tiġi meqjusa bħala waħda
huwa jikteb li l-Qalb ta’ Ġesù hija l-bidu u l-għajn mix-xjenzi l-kbar tal-modernità. Erba' snin qabel, iltal-Liturġija għaliex f’din il-Qalb hemm it-tempju Papa Piju XII kien bexxaq il-bieb għal din ix-xjenza
qaddis ta’ Alla. Barra minn hekk, fit-2 ta’ Ġunju 1969 meta qal li l-Knisja ma ssibx oġġezzjoni għal kull
u fl-24 ta’ Mejju 1974, jorbot flimkien il-kult tal-Qalb teorija psikoloġika. Montini juża dan it-terminu biex
Imqaddsa u l-festa tal-Ewkaristija. It-twaqqif ta’ dan jispjega għal xiex jistieden il-kult lill-Qalb ta’ Ġesù:
is-Sagrament huwa l-ogħla att u strument li permezz l-istedina biex l-Insara ma jiqfux biss fuq dak li Ġesù
tiegħu Ġesù jifrex fuqna l-għana ta’ Qalbu.
għamel jew wera, imma biex bil-mod il-mod jidħlu
fil-profond tal-personalità tiegħu u jikkontemplaw
Il-preżentazzjoni tal-Qalb ta’ Kristu lid-dinja l-għana ta’ qalbu. Hija sejħa għal “reliġjon interjuri”.
moderna
Hekk kif għaddej iż-żmien mill-pontifikat tal-Papa Reliġjon interjuri ma tfissirx sentimentaliżmu,
Pawlu VI, qed jirnexxielna niksbu għarfien iktar fil- nuqqas ta’ inizjattiva jew xi forma ta’ mħabba jew
fond tal-ħsieb u l-azzjoni pastorali tiegħu. Waħda kompassjoni ta’ Ġesù maqtugħa mill-ħajja ta’ kuljum.
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Fit-28 t’April 1968 jalludi għall-fatt li d-dinja moderna
tabbina l-qalb tajba mad-dgħufija, man-nuqqas ta’
inizjattiva. Fil-każ ta’ Ġesù, dan huwa bil-kontra:
huwa ħelu imma qawwi, sempliċi imma kbir. Qalbu
hija umli imma kbira. F’Ġesù, id-dinja moderna
tista’ tara kif it-tjubija, l-umiltà u l-virtujiet l-oħra
mhumiex sentimenti tad-dgħajfin, imma jistgħu
jkunu protagonisti fit-tiġdid tad-dinja.

f’kelma waħda: l-imħabba ta’ Kristu: “Qalb ħajja li
minnha joħroġ id-demm u li tagħti l-ħajja, li tħabbat
għall-umanità. Hija dik il-qalb li tassew ħabbet
lill-umanità.” (4 ta’ Ġunju 1972). Il-Qalb ta’ Ġesù
tfakkru fil-kristoloġija ta’ Santu Wistin, Christus
humilis, Ġesù ta’ qalb ħelwa u umli li xxejjen għallimħabba tagħna. Huwa għal din l-imħabba li d-dinja
moderna hija għatxana f’kull bżonn spiritwali, morali
u soċjali tagħha (8 ta’ Ġunju 1975). Huwa għalhekk
Iżda anki l-kult lejn il-Qalb ta’ Ġesù għandu jieħu li l-Insara għandhom ikunu dejjem iktar dixxipli
xejriet ġodda. Jew aħjar, fid-dinja moderna għandna ta’ din l-imħabba. Fl-ordinazzjoni presbiterali talnoqogħdu attenti biex dan il-kult jissaffa u jkun 1955 f’Milan, wara li jitkellem fuq il-Qalb ta’ Ġesù,
ġenwin. Fl-istess omelija jwissi lil dawk li jaħsbu li jistaqsi lill-ordinandi: “Din li qed infissru hija l-Qalb
din id-devozzjoni hija sempliċiment xi ħaġa esterjuri ta’ Ġesù jew il-qalb tagħkom? Il-waħda u l-oħra”. Dan
jew numerika (li tista’ tgħoddha). Id-devozzjoni lejn jgħodd għal kull Nisrani: “Nafu li l-imħabba ta’ Alla,
il-Qalb ta’ Ġesù hija vera biss meta hemm opri ta’ ta’ Kristu, hija l-muftieħ biex nifhmu l-Kristjaneżmu
karità.
u fiha hemm il-bidu tat-tweġiba tagħna għas-sejħa
Nisranija. Għalhekk il-kult lejn il-Qalb ta’ Ġesù joffri
It-tifsira teoloġika
l-punt fokali lil min irid jifhem il-Kristjaneżmu, sabiex
Għal Pawlu VI, it-tifsira teoloġika ta’ dak li l-Knisja jagħmel minnha dawl għall-ħajja spiritwali tiegħu.”
tilmaħ fil-Qalb ta’ Ġesù hija sempliċi u tinġabar (14 ta’ Ġunju 1970).
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Il-Parroċċa tal-Fontana

tifraħ

bl-isqof il-ġdid tagħha
"U baqa' miexi magħhom"
(Lq 24, 15)

L-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Isqof Anton Teuma
twieled fil-11 ta’ Jannar, 1964 fix-Xagħra. Wara li
attenda l-iskola primarja tax-Xagħra (1968-1974),
kompla l-istudji tiegħu fl-iskola sekondarja tasSeminarju Minuri tal-Qalb ta’ Ġesu’. Aktar tard, beda
l-istudju tal-Filosofija u t-Teoloġija fis-Seminarju
Maġġuri (1981-1988). Matul is-sena intermedja,
huwa ħadem f’Paramatta, l-Awstralja. Hemm kiseb
il-liċenzji ta’ welder u ta’ electrician.
Ġie ordnat saċerdot nhar il-25 ta’ Ġunju 1988, minn
Mons. Isqof Nikol Cauchi. Ġie mibgħut Ruma fejn beda
l-missjoni tiegħu bħala vigarju parrokjali tal-parroċċa
ta’ Sant’Injazju t’Antijokja. Dun Anton kompla l-istudji
tiegħu fl-Università Pontifiċja Salesjana. Hemm kiseb
Baċellerat fix-Xjenzi tal-Edukazzjoni, u Liċenza filMetodoloġija Pedagoġika (1988-1995).

Biblika mill-Istitut Bibliku Franġiskan f’Ġerusalemm
u kien jgħin fl-assistenza pastorali lill-pellegrini filBażilika tal-Qabar ta’ Kristu. Mis-sena 1998 sas-sena
2016 kien responsabbli u assistent spiritwali talKomunitajiet Ewkaristiċi fid-djoċesi.
Dun Anton kiseb ukoll Baċellerat fix-Xjenzi talFormazzjoni fl-Istitut għall-Formaturi anness malIstitut tal-Psikoloġija tal-Università Gregorjana
(2016). Kiseb ukoll Post-graduate Diploma fisSystemic Family Psychotherapy mill-Institute of
Family Therapy f’Malta (2018).

Huwa baqa’ jaħdem fid-Djoċesi ta’ Ruma sal-1997.
Matul dawn is-snin, barra l-ħidma tiegħu fil-parroċċa,
kien direttur spiritwali estern tas-Seminarju Pontifiċju
Ruman (1993-1995) u aktar tard direttur spiritwali
intern tal-istess Seminarju Pontifiċju (1995-1997). Kien
ukoll assistent spiritwali u responsabli tal-Komunitajiet
Ewkaristiċi tad-Djoċesi ta’ Ruma (1996-1997).

Sal-ħatra tiegħu bħala Isqof, Dun Anton kien iddelegat tal-Isqof għall-pastorali tal-familja (minn
Awissu 2008), direttur tal-Istitut tal-Familja Papa
Ġwanni Pawlu II (minn Novembru 2013), responsabbli
mill-kura pastorali taż-żona madwar l-Istitut, kif ukoll
għalliem fis-Seminarju Maġġuri. Il-parti kbira millħidma ta’ dun Anton kienet marbuta mal-familja:
il-ħidma f’kollaborazzjoni ma’ numru kbir ta’ koppji
animaturi fit-tħejjija u fl-organizzazzjoni tal-korsijiet
tal-għarajjes; il-ħidma flimkien ma’ koppji oħra filformazzjoni kontinwa tal-familji; kif ukoll fil-ħinijiet ta’
counselling għad-dispożizzjoni ta’ familji fid-diffikultà.

Fl-1997 dun Anton ġie msejjaħ lura Għawdex u ġie
maħtur rettur tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, missjoni
li wettaq għal 10 snin, sas-sena 2007. Minn Settembru
2007 sa Ġunju 2008 dun Anton għamel sena sabbatika
fl-Art Imqaddsa. Hemm iddedika l-parti l-kbira tal-ħin
għall-istudju u t-talb. Kiseb Diploma fil-Formazzjoni

Sa mill-1997 kien membru tal-kulleġġ tal-konsulturi,
membru tal-kunsill presbiterali u membru tal-kunsill
pastorali djoċesan. Ġie magħżul Isqof minn Papa
Franġisku u t-tħabbira saret fis-Santwarju Ta’ Pinu
fis-17 ta’ Ġunju 2020. Ġie kkonsagrat Isqof fil-knisja
parrokkjali tax-Xewkija fil-21 t’Awwissu tal-istess sena.
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Monsinjur Mario Grech
Isqof emeritu t’Għawdex
jiġi maħluq

Kardinal tal-Knisja Kattolika
Fil-jiem li fihom il-Parroċċa tagħna kienet qed
tiċċelebra lill-Appostlu Sant’Andrija, l-isqof emeritu
tagħna, l-Eċċellenza Tiegħu, Monsinjur Mario
Grech, ġie maħluq Kardinal mill-Papa Franġisku. LEminenza Tiegħu kien ġie mistieden imexxi Pontifikal
fis-Santwarju tagħna nhar is-26 ta’ Diċembru 2020
imma minħabba impenji fil-Vatikan u r-restrizzjonijiet
ta’ dakinhar fl-Italja, ma setax jattendi. Il-Parroċċa
kienet ħasbet għal rigal li mbagħad ingħata lilu
b’mod privat. Din hi l-ittra ta’ ħajr li bagħat lillkomunità tagħna.

konkreta tal-qalb tiegħek u tal-komunità li tagħha
jien bgħattek bħala Ragħaj. L-imħabba u r-rispett li
wrejtuni b’dan il-ġest ifarrġuni qatiegħ.
Nassigurakom li dan id-don ifisser ukoll impenn da
parti tiegħi biex nibqa’ niftakar l-esperjenzi ekkleżjali
li għexna flimkien bħala poplu t’Alla fil-Fontana matul
l-episkopat tiegħi kif ukoll rahan biex nibqa’ niftakar
fikom fit-talb tiegħi biex qlubkom jibqgħu jissawru
fuq il-Qalb ta’ Ġesù.
Sliem u barka.
Mario Card. Grech
4 ta’ Jannar 2021

Għażiż Kappillan,
Apprezzajt ħafna s-salib pettorali u l-kurdun li
offrejtli f’isem il-komunità parrokkjali fl-okkażjoni
tal-ħatra tiegħi bħala Kardinal. Ser nibqa’ ngħożżu
għax huwa sinjal tanġibbli li l-Qalb ta’ Ġesù ser tkun
miegħi. Ngħożżu wkoll għaliex huwa manifestazzjoni
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Is-Santwarju Parrokkjali
tal-Qalb ta’ Ġesù tal-Għajn il-Kbira
u l-komunità Nisranija tal-Fontana
jiċċelebraw

IL-FESTA LITURĠIKA U TITULARI
f’ġieħ

IL-QALB TA’ ĠESÙ INKURUNAT
4 – 20 ta’ Ġunju 2021
komunità jirċievu għall-ewwel darba lil
Ġesù Ewkaristija. Tanima l-Junior Section
tal-Chorus Urbanus.

IL-ĠIMGĦA 4 TA’ ĠUNJU
Id-disa’ Ġimgħa tal-Qalb ta’ Ġesù u l-ewwel Ġimgħa
tax-xahar
Quddies 6.15am, 7.00am, 8.30am, 11.30am, 7.00pm
u 9.00pm
7.30am Bidu tal-adorazzjoni solenni sal-11.30am.
8.30am Quddiesa għall-istudenti tas-Seminarju
Minuri tal-Qalb ta’ Ġesù.
3.00pm Adorazzjoni solenni.
6.30pm Rużarju, litanija u kurunella tal-Qalb ta’
Ġesù u Barka Sagramentali.
7.00pm Konċelebrazzjoni
solenni
tal-aħħar
Ġimgħa mmexxija minn Monsinjur Rużar
Borg. Janima l-Chorus Urbanus.
9.00pm Quddiesa bis-sehem tal-adolexxenti u
ż-żgħażagħ.
Il-vara devota tal-Qalb ta’ Ġesù, kapolavur ta’
Agostino Camilleri (1923), tiġi esposta
għall-qima tal-fidili b’mod privat u tibqa’
esposta sa jum il-festa titulari.

IT-TNEJN 7 TA’ ĠUNJU
6.30pm Rużarju, kurunella tal-Qalb ta’ Ġesù u
Barka Sagramentali.
7.00pm Quddiesa b’talb speċjali għal art twelidna
f’dan il-jum nazzjonali.
8.00pm Ċelebrazzjoni
tal-istorja
tal-Fontana
organizzata mill-Kummissjoni Żgħażagħ
Fontana fi ħdan il-Parroċċa tagħna.
It-Tlieta 8 ta’ Ġunju
6.30pm Rużarju, kurunella tal-Qalb ta’ Ġesù u
Barka Sagramentali.
7.00pm Quddiesa b’talb speċjali għas-saċerdoti u
għal iktar vokazzjonijiet.
L-ERBGĦA 9 TA’ ĠUNJU
L-Ewwel jum ta’ Adorazzjoni solenni – Il-Kwaranturi
7.30am Bidu tal-adorazzjoni solenni li tibqa’ sejra
sa filgħaxija.
6.15pm Rużarju u litanija tal-Qalb ta’ Ġesù.
6.30pm Għasar solenni mal-poplu, immexxi minn
Dun Joseph Attard, kurunella u Barka
Sagramentali.
7.00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn
Monsinjur Eddie Zammit u li tintemm bilkant tal-antifona.

IL-ĦAMIS 10 TA’ ĠUNJU
Vġili tas-Solennità liturġika tal-Qalb ta’ Ġesù
u t-tieni jum tal-Kwaranturi
Quddies 6.15am, 7.00am, 11.30am, 7.00pm,
8.30pm u 12.00am
7.30am Bidu ta’ jum ta’ adorazzjoni solenni.
4.00pm Adorazzjoni animata bid-daqq tal-arpa
minn Jacob Portelli, iben il-parroċċa.
IL-ĦADD 6 TA’ ĠUNJU
6.15pm		
Rużarju u litanija tal-Qalb ta’ Ġesù.
Is-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej
6.30pm Ċelebrazzjoni tal-Ewwel Għasar tas10.30am Konċelebrazzjoni
solenni
mmexxija
solennità,
immexxi
mill-Kappillan,
mill-Kappillan illi fiha għadd ta’ tfal talkurunella u Barka Sagramentali.
IS-SIBT 5 TA’ ĠUNJU
6.30pm Rużarju, kurunella tal-Qalb ta’ Ġesù u
Barka Sagramentali.
7.00pm Quddiesa b’talb speċjali għall-familji u
membri oħra tal-Parroċċa li għaddew, jew
għaddejjin, minn żmien diffiċli.
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7.00pm

Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn
Griżma tal-Isqof. Janima l-Chorus Urbanus.
Monsinjur Eddie Zammit, li tintemm bil- 7.30pm Be Generous: mumenti ta’ talb madwar
kant tal-antifona.
il-Qalb ta’ Ġesù għaż-żgħażagħ u
8.30pm Quddiesa li tagħti bidu għal lejl ta’
l-adolexxenti tal-Parroċċa, immexxija minn
adorazzjoni
mmexxi
mill-Moviment
Fr Joseph Attard.
Ewkaristiku.
12.00am Quddiesa li tiftaħ il-jum għażiż tal-festa IT-TNEJN 14 TA’ ĠUNJU
liturġika.
6.30pm Rużarju, litanija u kurunella tal-Qalb ta’
Ġesù u Barka Sagramentali.
IL-ĠIMGĦA 11 TA’ ĠUNJU
7.00pm Quddiesa għat-tfal u l-abbatini talIS-SOLENNITÀ LITURĠIKA TAL-QALB TA’ ĠESÙ
Parroċċa u għall-familji tagħhom. Imexxi
Il-Jum internazzjonali ta’ talb għall-qdusija tasDun Michael Said, kappillan tal-Parroċċa
saċerdoti
tal-Munxar.
L-ewwel żjara ta’ Monsinjur Isqof Anton Teuma lillkomunità tal-Fontana
IT-TLIETA 15 TA’ ĠUNJU
Quddies 6.00am, 7.00am, 8.00am, 11.30am, 6.30pm Rużarju, litanija u kurunella tal-Qalb ta’
12.00pm, 6.30pm u 9.00pm.
Ġesù u Barka Sagramentali.
8.30am Bidu ta’ jum adorazzjoni li tieqaf biss 7.00pm Quddiesa bis-sehem tal-għaqdiet kollha
għall-ħinijiet tal-Quddies.
illi jagħtu sehemhom fil-ħajja tal-Parroċċa
9.30am Mumenti ta’ talb mil-Leġjun ta’ Marija.
u fl-organizzazzjoni tal-festa.
10.30am Mumenti ta’ talb mill-Azzjoni Kattolika.
5.00pm Mument djoċesan ta’ adorazzjoni għas- L-ERBGĦA 16 TA’ ĠUNJU
saċerdoti u r-reliġjużi ta’ Għawdex kollu L-ewwel jum tat-tridu
u li fiha jiġi ċċelebrat it-Tieni Għasar tas- 6.30pm Rużarju u Litanija tal-Qalb ta’ Ġesù.
solennità. Imexxi Monsinjur Isqof.
7.00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija
6.00pm Rużarju, litanija u kurunella tal-Qalb ta’
minn Dun Joseph Attard, kollaboratur
Ġesù.
parrokkjali. Omelija tat-Tridu minn
6.30pm Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija
Monsinjur Joseph Sultana, Arċipriet talmill-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Isqof
Knisja Katidrali. Kurunella, antifona u
Anton Teuma. Fi tmiem il-Pontifikal
Barka Sagramentali minn Dun Emmanuel
jitkanta t-Te Deum u tingħata l-Barka
Cordina.
Sagramentali f’għeluq il-jiem talKwaranturi solenni. Iċ-ċelebrazzjoni IL-ĦAMIS 17 TA’ ĠUNJU
tintemm bil-kant tal-antifona.
It-tieni jum tat-Tridu
9.00pm L-aħħar Quddiesa tal-ġurnata.
6.30pm Rużarju u Litanija tal-Qalb ta’ Ġesù.
7.00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn
Il-kant sagru fil-jiem tal-Kwaranturi ikun animat
Dun Ġorġ Vella, viċi-parroku, f’għeluq
mill-kor Chorus Urbanus. L-istess kor u l-orkestra
is-60 sena ta’ saċerdozju. Omelija tatfil-Pontifikal tal-festa liturġika jkunu taħt it-tmexxija
Tridu minn Monsinjur Joseph Sultana.
ta’ Maestro Dr John Galea, maestro di cappella tasKurunella, Antifona u Barka Sagramentali
Santwarju.
minn Dun Joseph Attard.
IS-SIBT 12 TA’ ĠUNJU
Festa tal-Qalb Immakulata ta’ Marija
6.30pm Rużarju, litanija u kurunella tal-Qalb ta’
Ġesù u Barka Sagramentali.
7.00pm Quddiesa ta’ radd il-ħajr, immexxija minn
Monsinjur Rużar Borg, fl-okkażjoni talmitt sena sena mit-twaqqif tal-Leġjun ta’
Marija.
8.00pm Ikla Take-Away b’riżq il-festa (iktar dettalji
jingħataw meta joqrob iż-żmien).
IL-ĦADD 13 TA’ ĠUNJU
10.30am Konċelebrazzjoni solenni mill-Eċċellenza
Tiegħu Monsinjur Isqof Anton Teuma u
li fiha jiġi amministrat is-Sagrament talFESTA 2021
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IL-ĠIMGĦA 18 TA’ ĠUNJU
It-28 anniversarju mill-Inkurunazzjoni tal-Inkwatru
titulari
Filgħodu, żjara bir-Relikwija tas-Salib imqaddes lillanzjani u lill-morda tal-Parroċċa.
6.30pm Rużarju u Litanija tal-Qalb ta’ Ġesù.
7.00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija Dun
Emmanuel Cordina, kollaboratur parrokkjali.
Omelija tat-Tridu minn Monsinjur Joseph
Sultana. Fi tmiem il-Quddiesa jitkanta
t-Te Deum bħala ringrazzjament lil Alla.
Kurunella, antifona u Barka Sagramentali
minn Monsinjur Rużar Borg.

Il-Fontanin tal-parroċċa u dawk li joqogħdu barra millokalità, kif ukoll id-devoti kollha tal-Qalb ta’ Ġesù huma
mistiedna jattendu għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet waqt li
jitħarsu dejjem id-direttivi għall-ħarsien ta’ saħħet xulxin.

IS-SIBT 19 TA’ ĠUNJU
Vġili tal-festa titulari
Filgħodu, żjara bir-Relikwija tas-Salib imqaddes lillanzjani u lill-morda tal-Parroċċa.
6.30pm Tranżlazzjoni bir-relikwija tas-Salib Imqaddes
u kant solenni tal-Ewwel Għasar tas-solennità
mmexxija minn Mons. Rużar Borg.
7.00pm Konċelebrazzjoni
solenni
tal-Vġili
mmexxija minn Monsinjur Ġużepp Gauci.
8.00pm Mixegħla tal-festa fuq iz-zuntier, organizzata
mill-Kummissjoni Żgħażagħ Fontana.

Il-logħob tan-nar huwa kollu maħdum mill-membri talGħaqda tan-Nar Fontana fil-kmamar tan-nar “12th May”
ta’ Ħaż-Żebbuġ u “Madonna ta’ Lourdes” ta’ San Ġwann.
Il-logħob tan-nar ser isir il-Ħadd 20 ta’ Ġunju fit-8.00am,
f’nofsinhar u spettaklu filgħaxija. Ħadd m’għandu jersaq
lejn l-għelieqi minn fejn ikun qed jinħaraq in-nar.

IL-ĦADD 20 TA’ ĠUNJU
JUM IL-FESTA TAL-KOMUNITÀ F’ĠIEĦ IL-QALB TA’ ĠESÙ
Quddies 6.00am, 7.00am, 9.00am, 7.15pm
9.00am Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija
mill-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Isqof
Anton Teuma. Il-Kanonku Joseph Zammit
jinseġ kuruna ta’ tifħir lill-Qalb ta’ Ġesù.
7.00pm Kant solenni tat-Tieni Għasar tasSolennità, immexxi mill-Kappillan.
7.15pm Quddiesa solenni mill-Kappillan, ilKanonku Simon Mario Cachia, li tagħlaq ilfesta liturġika u titulari tal-Qalb ta’ Ġesù.
Kurunella, Antifona u Barka Sagramentali.
8.30pm Spettaklu ta’ xogħol tan-nar organizzat
mill-Għaqda tan-Nar Fontana.
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Il-programm jibqa’ suġġett għal tibdil. Kull tibdil jiġi
mħabbar permezz t’avviżi fil-knisja, tal-bullettin, tar-radju
u tal-internet.
Il-mużika sagra fis-Santwarju fil-jiem tal-Kwaranturi,
fit-Tridu solenni u l-jiem tal-festa titulari ser tkun f’idejn
il-kor Chorus Urbanus bis-sehem ta’ orkestrina, taħt ittmexxija tal-Maestro Dr John Galea, Maestro di Cappella
tas-Santwarju.

Opri ġodda fl-armar tal-Parroċċa għall-festa ta’ barra u li
ħadet ħsiebhom l-Għaqda Armar Fontana (2020-2021):
• Erba’ pilandri tal-injam għal taħt il-bandalori tad-dawl,
xogħol Ino Attard fuq disinn ta’ Manuel Grech.
• Skultura ġdida tal-fibre biex tikkumplimenta l-armi tattrofej ta’ fuq iz-zuntier; immudellar tat-tafal, xogħol
Josef Mizzi fuq disinn ta’ Salvu Bugeja; restawr u
induratura mill-ġdid tal-iskultura ta’ seba’ armi tattrofej, xogħol il-membri tal-Għaqda Armar Fontana.
• Restawr u induratura mill-ġdid tal-iskultura ta’ tlieta
mit-trofej ta’ fuq iz-zuntier, xogħol il-membri talGħaqda Armar.
• Restawr tal-alabardi ta’ fuq iz-zuntier, xogħol il-membri
tal-Għaqda Armar.
• Żeba’ bl-undercoat u induratura tal-bsaten talpedestalli tal-istatwi tal-Qalb ta’ Marija u l-Qalb Safja
ta’ Ġużeppi, xogħol il-membri tal-Għaqda Armar.
• Żewġ bnadar ġodda, waħda bl-arma tal-Parroċċa u
l-oħra bl-arma ta’ Sant’Andrija Appostlu biex jintużaw
fil-festi tal-Qalb ta’ Ġesù u ta’ Sant’Andrija, bi sfumar
ta’ Ryan Stivala fuq disinn ta’ Ġużeppi Sagona.

Opri ġodda u ta’ restawr
li saru minn Lulju 2019 sa Ġunju 2021

Dar Parrokkjali
Tindifa ġenerali tad-dar
Sett siġġijiet interzjati għall-kċina
Żewġ linef, żewġ brazzi u fanal
Żewġ lampi għal fuq l-iskrivaniji
Illuminazzjoni fis-sular t’isfel tad-dar
Restawr tal-ħadid tal-gallarija
Żebgħa tat-twieqi
Bibien b’nemusiera flok il-persjani qodma fil-kamra tal-gallarija
Żebgħa tal-bibien ta’ barra, bibien oħra u l-antiporta
Tliet airconditions għall-uffiċċju u l-kmamar tas-sodda
Geaser tal-ilma
Tank tal-ilma
Xbieha tal-Qalb ta’ Ġesù mal-faċċata
Statwa ta’ Sant’Andrija
Biċċiet ta’ għamara dekorattiva
Irkupru tal-erba’ disinni differenti li kienu saru għall-kuruna tat-titular
Wall unit, siġġu u skrivanija għall-uffiċċju
Tranġar tas-sistema tad-drenaġġ tad-dar
Appliances għall-kċina
Kutri għall-kmamar tas-sodda
Rinnovar ta’ vetrina tal-aluminju għall-pasturi tal-presepju tal-parroċċa
Tiswija tal-bejt
Restawr tal-arblu u l-alzarun
Ċentru, sala u radju parrokkjali
Tindifa ġenerali taċ-ċentru tad-duttrina
Bidu ta’ tindifa ġenerali tas-sala
Dekorazzjoni edukattiva kateketika fil-kurituri
Projector u screen għall-pastorali
Rinnovar ta’ tmenin siġġu
Two-door fridge
Diversi appliances għall-użu tal-kċina
Poster kbir bl-istatwi tal-Qalb ta’ Ġesù u Sant’Andrija flimkien
Kompjuter u apparat elettroniku ieħor għar-radju
Tindif tal-bjut
Twieqi tal-aluminju fit-toilets taċ-ċentru
Knisja (fuq barra)
Restawr tal-istatwa tal-Qalb ta’ Ġesù taċ-ċimiterju
Raġġiera stainless steel għall-istess statwa
Tlestija tar-restawr minn barra tal-knisja
Rinnovar tal-paviment taz-zuntier
Restawr u tkomplija tal-balavostri taz-zuntier
Stainless steel railings u bollards fuq iz-zuntier
Qsari b’siġar endemiċi għal fuq iz-zuntier
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Rinnovar tat-taraġ ta’ bejn iz-zuntier u t-triq
Illuminazzjoni ġdida bi floodlights apposta mal-faċċata tas-Santwarju għall-festi
Illuminazzjoni tal-forntispizji tal-knisja b’bozoz ġodda LEDs
Tindifa tal-istatwa tal-Qalb ta’ Ġesù tal-faċċata
Arma bl-istemma tal-Isqof Teuma, xogħol Manuel Farrugia
Noticeboard tal-aluminju
Żebgħa mill-ġdid tat-twieqi kollha tal-knisja
Sistema awtomatika għad-daqq tal-qniepen
Żebgħa mill-ġdid tal-arbli tal-knisja
Restawr tas-salib tas-Salvatur tal-koppla
Knisja (fuq ġewwa)
Tliet linef tal-kristall għas-sagristija
Żewġ pjaneti vjola, waħda għall-funerali u l-oħra għar-Randan
Pjaneta dehbija għall-festi l-kbar
Żewġ kopri-ambone vjola
Żewġ kopri-ambone ħodor
Żewġ kopri-pissidi bojod għat-Tabernaklu
Akkolti għal kuljum
Rinnovar tat-torċi
Salib għall-artal mejda għall-festi prinċipali
Salib għall-artal mejda għal kuljum
Rinnovar ta’ xi slaleb tal-artali laterali
Tkomplija tas-sett ta’ sitt gandlieri bix-xemgħa ħamra tal-ħġieġ
Żewġ settijiet ta’ korporal, palla u mkatar
Induratura tar-Relikwarju u l-Ostensorju tal-festa
Tindif ta’ pissidi tal-fidda
Tiswija tad-damask tal-palma
Santi differenti b’talb ġdid
Maskri protettivi magħmula apposta għall-parroċċa
Għoxrin libsa (suttana u spellizza) għall-abbatini
Żewġ trieħi għall-artal mejda
Sound system
Sistema ta’ livestreaming mill-knisja
Sett ta’ xemgħat li jaħdmu bil-batteriji
Girlanda tal-ganutell għal mal-vara tal-Qalb ta’ Ġesù għal matul is-sena
Girlanda tal-ganutell għal mal-vara ta’ Sant’Andrija għall-festa u għal kuljum
Girlanda tal-ganutell għall-istatwa tal-Qalb ta’ Marija
Inġinokkjaturi għall-bankijiet kollha tal-knisja
Tkomplija tal-pasturi tal-presepju tal-parroċċa
Synthesizer għall-użu liturġiku
Sett Bnadar għall-knisja
Tliet kaxxi tal-injam għad-donazzjonijiet fi żmien il-pandemija
Bradella tal-injam għall-istatwa tal-Marbut
Bdil tal-gwarniċa tal-injam tal-artal maġġur
Restawr ta’ żewġ kopri leġiji tal-injam għall-artal mejda
Sett ta’ xemgħat ġodda għall-artal maġġur, għas-slaleb tal-konsagrazzjoni u għall-Avvent
Żewġ imsiebaħ għall-artal mejda għall-Avvent
Modifika tal-ilbiesi tal-ewwel tqarbina
Bieb tal-aluminju għall-bejt tas-sagristija
Restawr ta’ leġiju antik tal-injam
Frame għax-xbieha tal-Ħniena Divina
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Charles Attard
Wholesaler for
Fresh and Imported
Fruit & Vegetables
49 Hospital Street, FONTANA
Tel: 2155 6066
Mob: 9942 4124

FESTA 2021

37

Under new management
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try
Sweet Paavsailable
Now also

Roof
Garden
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Apprezzament

DUN MANWEL CURMI
60 SENA FIL-QADI TAL-PROXXMU

Dun Effie Masini

jitkellem u joffri counselling lil ġenerazzjonijiet sħaħ
ta’ żgħażagħ u ta’ koppji żgħażagħ. Fl-istess żmien
kien ukoll responsabbli mill-istituti tat-tfal li l-Knisja
kellha f’Għawdex. U “responsabbli” kien ifisser mhux
biss li trid tipprovdi kenn, ikel, ħwejjeġ, eċċ., lit-tfal,
imma wkoll li trid tiffaċċja l-problemi tat-tfal u l-familji
tagħhom, inklużi problemi ta’ relazzjonijiet, problemi
emozzjonali, psikiċi, eċċ.
Fi żmien meta Dun Manwel kien direttur tal-Oratorju,
il-problemi soċjali f’Għawdex bdew jinħassu iktar,
speċjalment il-problemi tad-droga, il-problemi talpersuni b’diżabilità, kif ukoll dawk tal-anzjani. U Dun
Manwel, minbarra li jinserixxi ruħu biex jipprovdi
Fit-18 ta’ Marzu 2021 Mons. Manwel Curmi, l-għajnuna f’dawn l-oqsma, jibda joħloq il-kunċett talmagħruf minna l-iktar bħala Dun Manwel, għalaq volontarjat, speċjalment fost dawk li jiffrekwentaw
60 sena saċerdot. Saċerdot umli, tan-nies, ta’ qalb l-Oratorju Don Bosco. U dan biex l-għajnuna għal
kbira, imma fuq kollox ta’ Alla. Għax tul is-60 sena min ikun qed ibati jew għaddej minn problemi, tkun
saċerdozju tiegħu Dun Manwel qeda lil Alla li rah fil- aktar organizzata. Kien f’dawn is-snin li twaqqfet,
fost l-oħrajn, il-Caritas f’Għawdex, kif ukoll bdew ilproxxmu tiegħu, l-iktar fiż-żgħar, fil-fqar u fil-batuti.
ħarġiet regolari tal-Ħadd għall-persuni b’diżabilità,
Għalkemm trabba fil-parroċċa tal-Fontana, ftit wara kif ukoll iż-zjajjar regolari lill-anzjani, speċjalment
li qaddes l-Isqof Pace kien talab lil Dun Manwel biex dawk rikoverati fl-isptarijiet.
joffri s-servizz tiegħu bħala viċi tal-Arċipriet Cefai
f’San Ġorġ. U kien proprju f’dan iż-żmien li Dun Imma forsi l-iktar qasam li Dun Manwel ħass li kien
Manwel beda jiġi wiċċ imb’wiċċ mal-faqar moħbi ta’ hemm bżonn tal-intervent tiegħu, kien dak talżmienna: persuni b’diżabilità, familji bi problemi varji, persuni b’diżabilità. Fil-fatt, meta spiċċa minn direttur
eċċ. U Dun Manwel, dejjem pożittiv, jipprova jwassal tal-Oratorju fl-1981, Dun Manwel intefa’ b’ruħu u
għal soluzzjonijiet u fuq kollox għal Alla, bil-kelma u b’ġismu fuq dan il-qasam. Frotta mill-isbaħ ta’ din ilħidma ta’ Dun Manwel kienet proprju l-Fondazzjoni
bl-azzjoni saċerdotali u soċjo-pastorali tiegħu.
Arka li llum tinkorpora mhux biss dar residenzjali u
Fl-1973 l-Isqof Cauchi kien ħatar lil Dun Manwel respite home għall-persuni b’diżabilità, imma wkoll
Curmi bħala Direttur tal-Oratorju Don Bosco. U toffri s-servizzi kollha li dawn il-persuni u l-familji
hemmhekk Dun Manwel mhux biss beda jaħdem tagħhom jista’ jkollhom bżonn.
direttament mat-tfal, imma beda jiġi wkoll wiċċ
imb’wiċċ maż-żgħażagħ u l-problemi tagħhom. U minkejja din il-ħidma kollha, sadanittant qatt
Min jaf kemm terraq wara żgħażagħ bi problema, ma naqas il-kuntatt pastorali ta’ Dun Manwel ma’
inkluż fi skejjel u ġo fabbriki u anki ġo postijiet ta’ ġenerazzjonijiet sħaħ ta’ Għawdxin, speċjalment
divertiment! Min jaf kemm għamel sigħat iqarar, bil-predikazzjoni u bil-qrar. Min fejn kien iġib din
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l-enerġija kollha Dun Manwel? Mit-talb u l-ġabra
tiegħu quddiem Alla, kif jistgħu jixhdu speċjalment
il-parruċċani ta’ San Ġorġ u dawk li jiffrekwentaw
l-Oratorju Don Bosco. Sa qabel ma faqqgħet ilpandemija tal-Covid-19, minkejja li kien diġà beda
għaddej minn problemi ta’ saħħa, Dun Manwel xorta
kien għadu jitla’ San Ġorġ kull filgħodu, u filgħaxija
kien jagħmel sigħat twal quddiem Ġesù Ewkaristija
fil-kappella tal-Oratorju.

Huwa impossibbli li, fi ftit kliem, telenka kulma
twettaq tul il-ħajja saċerdotali u pastorali ta’ Dun
Manwel. Imma żgur li lil Dun Manwel nistgħu nsejħulu
“saċerdot ta’ veru”, saċerdot li fittex biss li jwassal
il-qalb mimlija mħabba ta’ Ġesù lejn il-bniedem,
speċjalment lejn il-bniedem ċkejken u batut.

DUN ĠORĠ VELLA
60 SENA SAĊERDOT

Mons Rużar Borg

taż-żmien ilu kien jagħti diversi taħdidiet fuq Radju
Sacro Cuor, ir-radju tal-parroċċa, u kien jieħu ħsieb
il-fergħa tan-nisa tal-Azzjoni Kattolika preżenti filparroċċa tagħna. L-omeliji li jagħmel Dun Ġorġ huma
għajn ta’ tagħlim għall-parruċċani tagħna: prietki
elokwenti u mogħtija b’ħeġġa qaddisa.
Dun Ġorġ huwa eżempju ħaj ta’ karità Nisranija.
B’imħabba kbira u b’dedikazzjoni paterna jgħin
lil neputih, Monsinjur Salv Tabone, biex kuljum
ikun jista’ jqaddes u jitlob il-liturġija tas-sigħat, irRużarju u devozzjonijiet oħra. Nistgħu ngħidu li
Dun Ġorġ qed jgħix ħajja tassew konventwali. Dun
“Inti qassis għal dejjem”. L-ewwel grazzja li biha Ġorġ jimpressjonani fil-ġenerożità tiegħu mal-knisja
s-Sinjur Alla żejjen lil Dun Ġorġ kienet li twieled tagħna. Sikwit naqra fil-bullettin tal-parroċċa “Dun
f’familja reliġjuża ħafna. Ħu ommu kien saċerdot. Ġorġ Vella” u ċifra sabiħa li jkun ta b’għotja lill-knisja.
Ħuh akbar minnu kien saċerdot ukoll: Monsinjur Sa ftit xhur ilu kien jorganizza pellegrinaġġ kull xahar
Luigi Vella, Arċipriet emeritu tal-parroċċa taż-Żebbuġ. għal xi santwarju Marjan u li fih kienu jieħdu sehem
Għalhekk, fi tfulitu, Dun Ġorġ kien jgħix f’atmosfera nies minn diversi parroċċi. Dak li kien jibqa’ minn
reliġjuża ħafna. Daħal abbati f’età żgħira ħafna dawn il-pellegrinaġġi kien jgħaddih lill-knisja.
mbagħad daħal is-Seminarju. Fit-18 ta’ Marzu 1961
kien ġie ordnat saċerdot u mill-ewwel kien sar viċi fil- Jalla jkollna saċerdoti oħra mħeġġa bl-imħabba
parroċċa fejn ħuh Dun Alwiġ kien arċipriet. Ftit wara, t’Alla bħalma hu Dun Ġorġ. Jien nieħu gost nitkellem
Monsinjur Nikol Cauchi, isqof djoċesan, kien ħatru miegħu. Insibu up to date f’kollox. Delikat flassistent ekkleżjastiku ġenerali tal-Azzjoni Kattolika atteġġjament u rispettuż fl-imġiba tiegħu. Nitolbu
għal Għawdex. Meta ħuh Dun Alwiġ irtira minn għalih, f’għeluq is-sittin sena tas-saċerdozju tiegħu.
arċipriet, it-tnejn li huma, flimkien ma’ neputihom Anki Monsinjur Isqof Anton Teuma mar jifraħlu
Monsinjur Salv Tabone, ġew jaħdmu fil-parroċċa dakinhar tal-anniversarju! Jalla l-Mulej jisilfu ħafna
tal-Qalb ta’ Ġesù tal-Fontana. Dan ġara fl-1996. Dun iktar għomor biex Ruħ Marija tkun fih ħalli jkompli
Ġorġ għadu sallum iqaddes tal-ewwel u jqarar. Sa ftit jfaħħar lill-Mulej Ġesù li tant iħobb!
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IR-RESTAWR
Il-Ħidma tlestiet!
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• IL-PREMJU ANNWALI •
FONDAZZJONI ARĊIPRIET FRANĠISK MERCIECA
U ARĊIPRIET LUIGI VELLA
Dun Ġorġ Vella
Fis-sena 2019, il-premju li ta’ kull sena, permezz talFondazzjoni Arċipriet Dun Franġisk Mercieca u Mons.
Arċipriet Luiġi Vella, il-Parroċċa tagħna tagħti lil xi
persuna għal xi ħidma voluntarja fil-festa titulari talQalb imqaddsa ta’ Ġesù, ġie mogħti lil Ms Josephine
Galea.

Fis-sena 2020, il-parroċċa tagħna offriet il-premju
lis-Sur George Schembri, dejjem ħabrieki u mimli
enerġija biex jagħmel il-ġid lill-Parroċċa tagħna.
Ix-xogħol li jagħmel George huwa xogħol li jsir tul
is-sena kollha u li jista’ jarah kulħadd. Il-ħidma
tiegħu taraha kemm fil-knisja tagħna kif ukoll filpreparazzjoni u fl-organizzazzjoni tal-festa titulari
tal-Qalb ta’ Ġesù u tal-festa ta’ Sant’Andrija, patrun
tal-Parroċċa tagħna. Il-ħidma tiegħu u ta’ diversi
żgħażagħ u persuni ddedikati li jgħinuh, għandha
importanza kbira wisq. L-armar li naraw fit-toroq
tagħna fil-ġranet tal-festa mhux biss jirrikjedi min
jarmah, iżda fuq kollox min jieħu ħsiebu matul issena biex jaraw jekk ikollux bżonn li jkun irrestawrat
u rranġat. George u sħabu dejjem jaraw kif jistgħu
jsebbħu u jarmaw it-toroq b’tiżjin adattat għażżminijiet tallum. F’dawn l-aħħar snin stajna naraw
diversi opri ġodda fit-toroq tagħna. Jalla George
jkompli jwettaq din i-ħidma tiegħu wisq importanti
u ħafna parruċċani jimitawh u jingħaqdu miegħu
sabiex din il-ħidma tkompli dejjem iktar titwettaq.
Il-premju lil George ġie mogħti fil-festa tal-patrun
tagħna Sant’Andrija.

Il-ħidma ta’ Josephine hija ħidma li ftit huma dawk li
jagħtu kas tagħha għaliex hija ħidma moħbija, ħidma
fis-skiet, fis-silenzju, ħidma li għandha importanza
kbira u delikata. Il-ħidma li tagħmel Josephine hija fluffiċċju parrokkjali u li ħafna drabi hi ħidma li jkollha
tkompli d-dar tagħha stess. Fl-uffiċċju parrokkjali
ssir l-amministrazzjoni kollha tal-parroċċa, id-dħul u
l-ħruġ ta’ kull ċenteżmu li jiġi offrut lil knisja tagħna
mill-membri ġenerużi tal-komunità tagħna u anke
minn dawk li joffru l-offerti tagħhom minn barranin li
jkollhom imħabba u devozzjoni lejn il-Qalb Imqaddsa
ta’ Ġesù. Kollox irid jitniżżel bir-reqqa kollha firreġistri parrokkjali. Din il-ħidma trid isir matul is-sena
kollha u ta’ kull sena nistgħu naraw ir-rendikont taddħul u l-ħruġ kollu li jsir tul is-sena. Għalhekk il-ħidma
li tagħmel Josephine fis-skiet tirrikjedi attenzjoni
kbira. Hija tagħmel dan ix-xogħol importanti bl-akbar Nirringrazzjaw minn qalbna lil Josephine u lil George
imħabba lejn il-parroċċa u lejn il-Qalb ta’ Ġesù. Fis- u nitolbu lill-Qalb ta’ Ġesù biex tkompli tberikhom.
sena 2019, il-premju ġie mogħti lil Josephine Galea
bħala rikonoxxenza lejn il-ħidma fejjieda u importanti
li hija tagħmel u biex din tkun magħrufa mill-membri
tal-komunità.
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ĦDEJN QALB TĦABBAT
ĠO MAXTURA
PRIETKA TAL-MILIED 2019
Kitba tal-Kappillan Kan. Simon Mario Cachia
Predikaturi: Samwel Mizzi u Talitha Buttigieg
Tifla:
Sliem għalikom illi ġejtu
f’das-Santwarju, f’dan is-skiet
għalkemm swied il-lejl ġa daħal
u rqad jitlob dan il-kwiet.
Grazzi ħafna li għażiltu
f’dan il-ħin tingħaqdu magħna
u ħallejtu parties w ikel
biex tisimgħu dal-ħsieb tagħna.
Imm’hawnhekk, x’hawn hekk speċjali
biex inġbartu lkoll flimkien?
Għaliex ġejtu hekk bi ħġarkom
f’dan il-maqdes, f’dan l-imkien?
X’kien li ġagħalkom tiġu mħeġġa
f’din is-siegħa, f’dan il-ksieħ?
X’ġejtu tfittxu fl-Għajn il-Kbira
illi huwa hekk sabiħ?
Tifel:
Hawn, fejn ġejtu, hawn Qalb tħabbat,
Qalb ta’ mħabba, kollha ħajja,
li minn mindu kienet żgħira
tnaddaf bdiet tad-dnub it-tbajja’!
Din il-Qalb mhijiex komuni
għax din hija Qalb Ġesù
li bħal għajn li tnixxi l-ilma,
fuqna xxerred kull virtù.
Jekk inħarsu ftit fil-għoli
lejn il-kwadru titular
naraw raġel kbir, bid-daqna,
b’għajnejh sbejħa ta’ lewn ċar.

Tifla:
Aħna llejla b’ferħ inġbarna
biex infakkru l-ġrajja hienja
tal-Milied ta’ tifel sbejjaħ
li b’bikjietu ferraħ dinja!
F’dak il-lejl ta’ skiet u sirda
dlonk instemgħet bikja fina
ta’ dak Alla li ried jixrob
il-ħalib t’ommu l-ħanina.
Numru żgħir ta’ rgħajja fqajra
kienu jirgħu l-merħliet
dejjem għassa għax inkella
jisirqulhom in-nagħġiet!
Tifel:
Kien bil-lejl u xi ftit kiesaħ
f’ħafna dlam u f’ħafna skiet
ħlief in-ngħaġ li jgħajtu waħda
ma kontx tisma’... kollox kwiet.
F’daqqa waħda dija kbira
qisha x-xemx ta’ nofsinhar
l-għalqa mliet u d-dlam sparixxa
għax il-lejl inbidel f’nhar.
F’dak id-dawl fis dehru l-anġli
nieżla kollha, mija mija,
biex ixandru d-dinja kollha
illi twieled il-Messija!

Imma llum mhuwiex bħal Ġunju!
Lejn il-kwadru ma nħarsux!
Ejja nħarsu lejn Tarbija
u f’dis-sikta ma norqdux.

Tifla:
“Glorja Glorja fl-ogħla sema”
kantaw l-anġli għalenija
“lil kbir Alla kollu ħniena
paċi fl-art lill-qlub minsija”.

Ħa nxandrulkom aħbar sbejħa
li ’l kulħadd imliet bil-ferħ
tul is-snin u tul is-sekli
biha l-bniedem sab is-serħ!

Anġlu kbir lir-rgħajja kellem:
“Iġru Betlem ħa taraw!
għaliex seħħ dak illi ilhom
il-ġnus kollha jittamaw!
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Morru f’għar u ġo maxtura
taraw ’l Alla ċkejken, żgħir
bi ftit ħrieqi mfisqi sewwa
fuq ftit tiben u ftit xgħir.”

Ma nħallux li t-tlellix fieragħ
Itellfilna dan il-ferħ
ma nħallux li d-dinja tnessi
li f’Qalb Alla hemm biss serħ.

Tifel:
U dawk marru, jgħaġġlu, jiġru,
lejn il-Għar, Tron is-Sultan
biex jaraw b’għajnejhom l-għaġeb,
biex jaraw ’l Alla setgħan.

Ħalli fina u bejnietna
jisparixxu kull firdiet,
kull mibegħda u kull għira,
kull suspett u kull inkwiet.

U hemmhekk, ħaġa tal-għaġeb,
f’dik il-ħemda, f’dak il-kwiet,
semgħu tħabbat Qalb kbir Alla
mill-maxtura f’dak is-skiet.
U minn stalla bi ftit bhejjem
fis inbidel dak il-għar
għax kulħadd seta’ jmur jidħol:
ta’ kulħadd sar kenn u dar!
Tifla:
Hekk ukoll il-Qalb ta’ Kristu
illi twieled ġewwa Betlem:
saret dar għalina kollha
biex b’imħabbtu lilna jkellem.
Ejjew mela lkoll nissieħbu
mas-sbieħ anġli tal-Mulej
u mar-rgħajja li bi ħġarhom
marru jqimu lill-Feddej.
U neħħuha fis minn raskom
li din festa tat-tfal biss!
Hija festa ta’ kull bniedem
illi triqtu jitlef spiss!
F’dan il-lejl ta’ festa kbira
fommna nħollu bla dewmien
waqt li nħallu ’l ruħna tifraħ
u mir-raqda dduq qawmien!
Tifel:
Ejja mmorru lejn il-grotta
ħalli nżommu fid-dirgħajn
lil dak Alla li sar bniedem
biex tad-dnub ineħħi t-tajn.
U nħalluha ’l qalbna tqila
b’tant dnubiet u tbatijiet
tisma’ l-għanja ta’ Qalb Alla
biex timtela bil-barkiet.

Jalla dal-Milied hekk hieni
lilna jimla bil-kuraġġ
biex bil-ħeġġa nkomplu miexja
lejn is-sema t-triq tal-vjaġġ.
Ara biss jgħaddi minn moħħok
l’inti waħdek, li m’int xejn,
jew li Alla telqek waħdek
jew li hawn qiegħed għalxejn.
Tifla:
Int li s’issa kont biss tibki
jew qtajt jiesek b’tant inkwiet
tfarraġ! Ifraħ! Serraħ rasek!
għax Qalb Kristu fejnek ġiet!
O Familji tal-Fontana
xjuħ u żgħażagħ, tfal u kbar,
ħallu djarkom f’dal-lejl hieni:
ejjew hawn ġo din id-dar
fejn issibu ’l dil-Qalb tħabbat
ġol-Imqaddes Sagrament:
Qalb ta’ mħabba, Qalb divina;
taħseb fina kull mument.
Ma’ Marija u Ġużeppi
fl-art ninxteħtu hawn malajr
waqt li ngħidu l-kelmiet ħelwa
u bi qlubna niżżu ħajr:
Tfal flimkien:
O Ġesù ta’ Qalb Imqaddsa
magħmul bniedem għall-bnedmin,
għax mixgħul bi kbira mħabba
tnaddaf ridt lill-midinbin.
Nagħtuk qalbna, naddafhielna
żejjinhielna bil-virtù,
int ħeġġiġna b’kull imħabba,
nitolbuk maħbub Ġesù.
VIVA ĠESU’ BAMBIN!
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ĦOLMA F’MILIED
TA’ PANDEMIJA
PRIETKA TAL-MILIED 2020
Kitba talKappillan Kan. Simon Mario Cachia
Predikaturi: Mariah Grech u Joi Sammut
It-Tifel:
Ġejt illejla nirrakkonta
ħolma stramba illi ħlomt.
Serrħu raskom: ma ġiex anġlu
ikellemni qabel qomt!
Ħa ngħidilkom din il-ħolma
għaliex naħseb illi l-wens
tista’ tagħti lil kull bniedem
biex bħalissa jsib ftit sens.
Ħlomt li wasal il-lejl ħlejju
tal-Milied elfejn w għoxrin,
lejl il-miġja t’Alla-Bniedem
illi jhenni lill-bnedmin.

U ħbatt nibki u nitnikket
għax dis-sena xejn mhu żgur!!
Ftit minn sħabi wkoll laqqtuha:
hemm xi każ kull fejn iddur.
O Bambin, ħelwa tarbija,
kważi kważi tiġi xejn!
għax bil-Covid malajr timrad
u tkun ġejt hawnhekk għalxejn!
O Marija, bit-tarbija,
mur u għix bħall-kbir San Ġwann,
għax jekk tiġi hawnhekk f’nofsna
jkollna nċemplu l-one one one (111).

’Ma dis-sena differenti;
dal-Milied mhux iġib ferħ:
wisq ġarrabna tul dis-sena
wisq batejna mingħajr serħ!

It-tifel:
Il-Battista kien ħafn’għaqli:
mar jgħix waħdu fid-deżert
social distance m’għandux x’jambi
lanqas ebda ħsieb inċert.

Il-qalb tagħna mhix bħas-soltu
għax m’hemmx ħerqa w allegrija!
Moħħna mgħobbi bl-inċertezzi
u l-biżgħat tal-pandemija!

Hemm ir-riskju li jekk tiġu
u l-iswab test ma tagħmlux
iżommukom kwarantina
u lejn darkom ma tmorrux!

It-tifla:
‘Pożittiv’ ġiet kelma kerha!
It-tbissima nħbiet għal xhur;
termometri, sanitizers,
maskri, biża’ u dulur!

U biex tgħaxxaq, skont il-liġi,
tridu tkunu mbegħdin
minna lkoll u min kull folla:
min ser jara lill-Bambin?

U ħlief hekk m’aħniex nisimgħu,
speċjalment minn Marzu ’l hawn!
Ħadd ma kien ippreparana
għal ġrajjiet kiefra bħal dawn.

46

L-GĦAJN IL-KBIRA

Waqt li kont imnikket naħseb,
ma ridtx nemmen lil għajnejja!
Ilmaħt koppja w ħmara griża
bil-mod miexja w resqin lejja.

Il-Madonna u Ġużeppi
ġew bilqegħda fejn kont jien
u tbissmuli mingħajr maskra
meta rawni hekk għajjien.
U Marija, dlonk għannqitni
u bdiet tgħidli dan il-kliem:
It-tifla:
“Fejn hemm dnewwa,
mard u dwejjaq
aħna niġu nxerrdu s-sliem.”
Tinkwetax! Mhux ser nittieħdu
għaliex magħna hemm Ġesù
li għalkemm għadu tarbija
Hu ġa l-għajn ta’ kull virtù.
Hu ġa għażel illi jiġi
anki issa, f’dan iż-żmien,
għaliex jaf li għandkom bżonnu,
jaf li hawn min hu għajjien.
Ftakar biss li huwa Alla
Hu Sid kbir imma ħanin,
ġej biex jgħinkom u jsabbarkom
u jagħmilkom bih henjin.
Jien u żewġi mhux ser nibżgħu,
nafu t-tnejn x’inhuwa l-krib!
Kemm batejna biex lil Ibni
neħilsuh minn kull tiġrib!
Aħna mhux il-pandemija
kellna tiġri ma’ saqajna,
kellna n-nies li bagħat Erodi
bis-sejf jiġru lkoll warajna.
Kellna mmorru lejn l-Eġittu
u hemmhekk għexna ftit snin
sakemm fl-aħħar morna lura
għax il-hemm kien qed inin.
Ara tibża’ w taqta’ qalbek
kollox jgħaddi b’wiċċ il-ġid!
Afda biss fil-Qalb ta’ Ibni
li taf toffri żejt u nbid!
Żejt li jfejjaq u li jwennes
u l-inbid tas-sliem u l-ferħ!
Dawn qalb Ibni biss tagħtihom
fiha biss issibu s-serħ.

It-tifel:
U jien dort lejn ħdan Marija
biex nitkellem mal-Bambin
u mort għedtlu din it-talba
b’tant imħabba, b’mod ġenwin!
Qalb ħanina tal-kbir Alla
illi tħobbna wisq, bla kejl,
ġejna hawn, bla kliem u mbeżżgħa,
għax id-dinja qed tgħix f’lejl....
Lejl sewdieni t’inċertezza;
mard u maskri kullimkien,
sirna nibżgħu mid-dell tagħna;
qatt ma deher dal-waħx fiż-żmien.
O Ġesù, ħelwa tarbija,
ħares lejna, imnikktin,
das-salib hu wisq għalina,
għalhekk aħna mdejqin.
It-tiġrib qed jagħfas fuqna
u t-taħwid kiber bla qies
ma nafux fejn sejrin naslu
b’dan il-mard li mess tant nies.

O Bambin, f’dan il-baħħ kollu,
isma’ l-għajta tagħna lkoll!
Erġa’ uri l-qawwa tiegħek
u eħlisna mill-iskoll
Illi sibna, bla tort tagħna,
ifixklilna l-ferħ u s-sliem!
Ilqa’ l-għajta, ilqa’ t-talba
ilqa’ l-bikja ta’ bla kliem!
Erġa’ ibgħat l-anġli tiegħek
Ikantaw “Il-Paċi fl-art!”
biex iħabbru kif b’miġjietek
minn ġod-dwejjaq lilna ġbart!
Flimkien:
O Bambin tal-Għajn il-Kbira,
Ankra tagħna, inħobbuk!
Fis eħlisna minn dil-pesta
biex ilkoll aħna nberkuk!
VIVA ĠESÙ BAMBIN!

Ħafna mietu fi ftit ġranet
oħrajn daħlu fis l-isptar
hemm min qiegħed mitbuq f’daru
u l-futur għalih mhux ċar.
M’għadx hawn tfal iferrħu t-toroq,
jew tpaċpiċ għand tal-ħanut!
L-għadu tagħna l-proxxmu tagħna
għax jitfagħna ġo tebut!
Anki l-knisja kważi vojta
u z-zuntier bla ruħ, fil-kwiet,
l-hena tagħna nbidlet f’qabar:
kollox dlam, traġedja, skiet.
It-tifla:
O Bambin, kollok imħabba
għall-marid, għal min hu fqir,
nitolbuk: tħallix das-saram
isakkarna lkoll ġo bir.
Nitolbuk tagħtina l-għaqal
biex l-għażliet nagħmluhom sew
waqt li nkunu responsabbli
biex neħilsu minn dad-dnew.
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Kronaka tal-Parroċċa
Għal din il-ħarġa, il-kronaka mhux qed tiġi ppreżentata bħassoltu imma qed jiġu ppreżentati xi ritratti tal-mumenti prinċipali
li seħħew minn Ġunju 2019 sa April 2021.
Ħajr lil Antoinette Mercieca.

2019

Dun Rużar jiċċelebra 60 sena saċerdozju

Il-ħruġ min-niċċa

Il-Purċissjoni tal-festa titulari

Il-Pontifikal tal-Festa Liturġika

Il-Purċissjoni nhar il-Festa Liturġika

Il-festa tas-Salvatur

48

L-GĦAJN IL-KBIRA

2019

Sportsfest 2019

Il-bidu tas-sena skolastika

Il-pellegrinaġġ lejn iċ-Ċimiterju

Il-Purċissjoni ta' Sant'Andrija

Il-party tal-Milied għat-tfal

Waħda mill-ikliet ta' fundraising

Father Christmas nieżel mill-koppla

Il-kunċert tal-Milied tat-tfal
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2020

Il-Ġimgħat li saru fil-magħluq

Il-Ġimgħa Mqaddsa għall-ewwel darba ċċelebrata fil-magħluq

Mons. Isqof George Bugeja OFM mexxa l-Ewwel Ġimgħa tal-2020

Il-vara titulari l-antika armata għal xi jiem waqt il-pandemija

Is-Santwarju armat b'mod ridott, għall-festa liturġika 2020

Mument tassew sabiħ. Wara tliet xhur ta' għeluq, il-komunita'
tattendi bi ħġarha għall-Quddiesa tal-Festa li, minħabba lpandemija ġiet iċċelebrata wara l-knisja.

L-Għid tal-Imwiet
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2020

In-Novena li din is-sena saret darbtejn. Waħda għat-tfal u
l-oħra għall-adulti

Minkejja l-pandemija, il-komunita' attendiet bi ħġarha għal
ħafna mill-attivitajiet u ċ-ċelebrazzjonijiet

Fr Joseph ħa ħsieb in-Novena tat-tfal waqt li l-Kappillan ħa
ħsieb dik tal-adulti

Il-Quddiesa tal-Lejl tal-Milied li minħabba l-pandemija saret
għal darbtejn

Solennita' tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja

L-eżerċizzi li saru fil-magħluq

2021

It-Tridu tal-Għid li reġa' sar fil-magħluq
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2021

Mument mill-funzjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

Sibt il-Għid

It-tweġiba
tal-komunità Nisranija
tal-Fontana
għall-Covid-19
Jgħidu li l-bniedem juri min hu u x’valuri jħaddan
meta jkun fil-mument tal-prova. Dan jgħodd ukoll
għall-komunità Nisranija tal-Fontana meta kienet
qed taffronta l-mewġa ta’ niket li għattiet lid-dinja
dan l-aħħar.
It-12 ta’ Marzu 2020 hija data li ser tibqa’ mmarkata
f’moħħ ħafna minn nies ġensna għaliex dakinhar
beda kalvarju li ħadd qatt ma kien għadda minnu.
Dan jixhduh ukoll min għadu jiftakar it-tbatijiet li
ġabet magħhom it-Tieni Gwerra Dinjija. Dak kollu li
qabel kien ‘normali’ f’daqqa waħda sar ‘theddida’ u
dak kollu li hu ‘pożittiv’ beda jsir simbolu ta’ dak kollu
li hu negattiv u ta’ niket. L-istess ġesti u mġibiet,
drawwiet u ċelebrazzjonijiet, f’daqqa waħda nbidlu u
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Ħadd il-Għid

minn mument ta’ ferħ bdew jitqiesu bħala mumenti
ta’ biża’ u inċertezza. Kull tbissima tgħattiet, kull
tgħanniqa sparixxiet u kull ġest ta’ mħabba beda
jitqies perikoluż.

hemm bżonn, kien jerħilha biex jassisti lil min kien
fil-ħtieġa. Is-saċerdoti l-oħra komplew jitolbu u
joffru Quddies b’talb għall-komunità u għal pajjiżna.
Il-Parroċċa offriet servizz ta’ parteċipazzjoni filQuddies u talb ieħor permezz tar-radju u permezz
Dan kollu mess ukoll lill-komunità Nisranija tal- tal-live streaming li kien ġie mmodifikat apposta.
Fontana, li bħall-komunitajiet l-oħra kollha fil-Gżejjer Il-qniepen, wara ċertu żmien siekta, kienu reġgħu
tagħna, għaddiet minn mumenti iebsa. Kienu diversi bdew isemmgħu leħinhom waqt li l-knisja parrokkjali
dawk il-membri ta’ din il-komunità li bdew jitqiesu adattat ruħha għad-direttivi li jħarsu saħħet ilfrontliners għax fil-ħidma tagħhom bdew iħabbtu bniedem.
wiċċhom ma’ riskji kbar għal saħħithom. Dawn
jinkludu lil dawk kollha li jaħdmu fl-oqsma tas-saħħa, Il-karità wkoll kellha sehem importanti. Il-membri
tad-dixxiplina, tas-servizzi, u f’oqsma oħra li huma tal-komunità ħasbu f’xulxin, f’min hu inqas ixxurtjat
meqjusa essenzjali importanti. Ma’ dawn ma tistax u anke fil-parroċċa. Għamlu ġabriet sbieħ ta’ karità
ma ssemmix lill-familjari tagħhom, li kienu dejjem għal diversi organizzazzjonijiet fosthom Dar Arka,
b’qalbhom ittaqtaq li xi membru tagħhom jidħol lura Little Sisters of the Poor u l-missjoni ta’ Dun Raymond
d-dar infettat jew inkella għax kienu jkunu jistennew Portelli u l-Isqof Giovanni Cefai, Il-komunità
li minn mument għal ieħor jinqabdu fi kwarantina kkontribwiet bi ħġarha għall-ventilator li d-Djoċesi
obbligatorja. Diversi ħwienet waqfu, l-iskejjel t’Għawdex kienet tat lill-awtoritajiet tas-saħħa biex
għalqu u diversi attivitajiet, minn ċelebrazzjonijiet jintuża l-isptar. Il-parroċċa kienet ħasbet diversi drabi
sa operazzjonijiet fl-isptarijiet, tħassru. L-anzjani fl-anzjani li qabel kienet tmur iżżurhom u twasslilhom
u l-morda kienu parti mill-kategorija meqjusa l-Ewkaristija. Inizjattiva ħelwa oħra kienet dik li t-tfal
vulnerabbli u għexu ġimgħat ta’ solitudni u qtigħ pittru xbieha tal-Madonna u mbagħad il-kappillan
ta’ qalb minħabba r-restrizzjonijiet imposti biex waħħal dawn it-tpinġijiet mal-parapett tad-dar
jibqgħu fiż-żgur. Il-knisja, għal tliet xhur sħaħ fl-2020 parrokkjali tul Mejju kollu. L-istudenti tal-Griżma u
u mbagħad għal xahar fl-2021, baqgħet prattikament ż-żgħażagħ kienu ppreparaw vidjows ta’ talb u ta’
magħluqa u l-pastorali waqfet ħesrem.
messaġġi ta’ tama.
Diversi familji batew il-firda minn mal-għeżież
tagħhom u lil dawk il-persuni li l-Mulej sejħilhom għal
għandu, kellhom jindifnu bla Quddiesa tal-funeral,
bla sehem tal-familjari u tal-komunità jew bla ħin
biżżejjed għal tislima xierqa.

Il-festi tal-Għid saru bil-magħluq filwaqt il-festi
l-kbar l-oħra, jiġifieri tal-Milied, tal-Qalb ta’ Ġesù
u ta’ Sant’Andrija saru b’mod ridott ħafna. Filfesti parrokkjali l-komunità mxiet b’għaqal kbir u
rrispettat il-fatt illi żmien il-pandemija kien żmien
iebes u ma kienx mument li jsiru festi bil-pompa tasIl-virus żar ukoll lil diversi familji li minħabba f’hekk soltu. Il-parroċċa tal-Fontana kienet l-unika parroċċa
kellhom jingħalqu għal diversi ġimgħat fi djarhom u f’Għawdex li fis-sajf tal-2020 iddeċidiet li tħassar għal
forsi anki l-isptar. Ma nistgħux ma nsemmux ukoll illi, kollox il-festa titulari biex iċċelebrat biss dik liturġika
minkejja ċ-ċokon tagħha, il-komunità kienet l-ewwel b’mod ridott ħafna. Ċerti li l-Qalb ta’ Ġesù bierket din
li bkiet vittma illi ħallietna waqt li kienet pożittiva. l-inizjattiva kuraġġjuża ta’ mħabba.
Dan il-virus reġa’ wera l-qilla tiegħu meta għat-tieni
darba, tlettax-il xahar wara, reġa’ żar lill-Fontana u Dawn, flimkien ma’ inizjattivi oħrajn, ma’ ġesti
ħasad ħajja ta’ membru ieħor tal-komunità.
żgħar oħra u ma’ ħafna talb, kienu t-tweġiba li din
il-komunità tat quddiem il-flaġell tal-pandemija
It-tweġiba għal dan kollu x’kienet? Disperazzjoni? tal-Covid 19. Jalla dak kollu li għaddiet – u għadha
Le. Rassenjazzjoni? Lanqas. Kienet waħda: imħabba. tgħaddi – minnu u li tgħallmet f’dawn ix-xhur iebsa
Imħabba kbira lejn il-Qalb ta’ Ġesù, preżenti fil-qlub tkompli timmaturah ħalli jsir dejjem iktar parti
ta’ xulxin. Bejn Marzu u Ġunju 2020 u mbagħad bejn integrali mill-identità tal-Fontana: Għammiela mhux
Marzu u April tal-2021, in-niċċa tal-Qalb ta’ Ġesù fil- biss għax bl-ilma ġieri imma għammiela wkoll flfaċċata tas-Santwarju xegħlet kull filgħaxija biex tkun imħabba u fil-karità.
sinjal għall-poplu tagħna li t-Tabib Divin kien u għadu
jgħasses fuqna lkoll.
Din l-imħabba dehret ukoll fil-fatt li l-kappillan baqa’
jgħix ma’ niesu fid-dar parrokkjali u kull meta kien

Viva l-Qalb ta’ Ġesù.
Viva l-komunità sabiħa tal-Fontana.

FESTA 2021

53

Magħmudija
Twieldu għall-ħajja ġdida fi Kristu bis-Sagrament tal-Magħmudija
22 ta’ Ġunju 2019
31 ta’ Lulju 2019
7 ta’ Settembru 2019
8 ta’ Diċembru 2019
12 ta’ Jannar 2020
19 ta’ Jannar 2020
14 ta’ Ġunju 2020
16 ta’ Ġunju 2020
17 ta’ Lulju 2020
30 t’Awwissu 2020
22 ta’ Settembru 2020
11 ta’ Ottubru 2020

Harry Azzopardi, iben Dario Azzopardi u Justine nee Attard
Jake Cassar, iben Donald Cassar u Maria nee Grech Magro
Giorgio Mario Cutajar, iben George Cutajar u Rose Marie nee Muscat
Leah Debrincat, bint Kevin Debrincat u Ritienne nee Vella
Ellie-Ann Zammit, bint Nicholas Zammit u Franny nee Borg
Jean Paul Gatt, iben Paul Michael Gatt u Sonia nee Borg
Jurgen Xuereb, iben Laurence Xuereb u Christine nee Schembri
Armaan Singh, iben Amandeep Singh u Lorraine Spiteri Singh
Indrì Mercieca, iben Anthony Mercieca u Joanna nee Magro
Julian Grech, iben Godwin Mario Grech u Mary Elizabeth nee Custò
Samuel George Spiteri, iben Gabriel Spiteri u Liudmila Robu
Giuseppe Hili, iben Franklin Hili u Roseanne nee Cini

Tqarbina
Irċevew għall-ewwel darba lil Kristu ħaj fl-Ewkaristija

Nhar id-9 ta’ Ġunju 2019
Jeremy Azzopardi – Aiden Bajada – Daniel Bartolo
Cristen Borg – Elisa Cardona – Sheldon Debrincat
Jake Formosa – Christina Gatt – Jean Paul Grima
Samwel Mizzi – Carlos Sacco – Serena Sacco
Marie Zammit
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Nhar il-5 ta’ Lulju 2020
Jake Cardona – Emma Farrugia – Sofia Giannini
Mike Mercieca – Elise Schembri – Noah Sultana
Aurora Xerri

Griżma
Issieħbu b’mod sħiħ fil-ħajja Nisranija bis-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof

Nhar l-1 ta’ Ġunju 2019
Kieren Axiaq – Anthony Bajada – Luke Cardona
Dorian Cutajar – Julia Gatt – Ishmael Grima
Graziella Sacco

Żwieġ

Ingħaqdu flimkien fi Kristu
bis-Sagrament taż-Żwieġ

8 ta’ Ġunju 2019: Amanda Cardona (il-Fontana)
u Vincent Sultana (ix-Xagħra)
26 ta’ Lulju 2020: Nanchter Portelli (San Ġorġ – Victoria)
u Anthony George Borg (ix-Xewkija)
17 t’Ottubru 2020: Marilena Buttigieg (il-Fontana)
u Oliver Curmi (il-Munxar)

Nhar l-10 ta’ Lulju 2020
Marielle Borg – Maxine Buttigieg – Talitha Buttigieg
Phoebe Camilleri – Karmeen Cutajar – Lisa Curmi
Kristen Grima – Lucas Grima – Mariah Mamo
Audrey Micallef – Ġużeppi Mizzi – Adriana Stellini

Mewt

Marru jistkennu fil-Qalb irxuxtata
tal-Mulej fl-istennija tal-qawmien
(Il-persuni mniżżla f’din il-lista huma dawk li sarilhom
il-funeral fis-Santwarju tagħna u li għalhekk huma
mniżżla fir-reġistri tal-Parroċċa tagħna.)

9 t’Awwissu 2019
4 t’Ottubru 2019
5 t’Ottubtu 2019
6 ta’ Novembru 2019		
18 ta’ Diċembru 2019		
4 ta’ Marzu 2020		
20 ta’ Marzu 2020		
22 ta’ Marzu 2020		
8 t’April 2020			
14 ta’ Mejju 2020		
21 ta’ Mejju 2020		
27 ta’ Mejju 2020		
3 ta’ Ġunju 2020		
6 ta’ Lulju 2020			
28 ta’ Settembru 2020		
16 t’April 2021			

Maria Galea
Marija Micallef
Carmelo Schembri
George Zahra
Mario Attard
Maria Assunta Cordina
Carmena Micallef
Marija Saliba
Giorgia Zammit
Angela (Golina) Gatt
Maria Giovanna Galea
Anna Saliba
Mario Vella
Carmela Sacco
Angelo Curmi
Joseph Cassar
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Is-Saċerdoti
flimkien mall-Kunsill
Pastorali Parrokkjali
jistednukom
tieħdu sehem fil-festa
f ’ġieħ
il-Qalb Imqaddsa
ta’ Ġesù
u jixtiequlkom

Tel: 2156 0776
Mob: 9947 4776
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il-Festa
t-Tajba!

GO BEYOND
ORDINARY
CHOOSE ONLINE
BANKING

Il-bank tiegħek
fil-qalb tal-komunità
L-HSBC huwa l-bank li jinsab fil-qalba
tal-komunità tiegħek. B’għarfien
internazzjonali u esperjenza lokali, aħna
nistgħu ngħinuk tieħu ħsieb aħjar il-finanzi
tiegħek. Il-fergħat tagħna huma miftuħin
kuljum f’diversi lokalitajiet madwar Malta
u Għawdex, b’xi wħud mill-fergħat joffru
wkoll servizz ta’ filgħaxija.
Għalhekk ejja żurna u flimkien niddiskutu
l-bżonnijiet bankarji tiegħek. L-impjegati
tagħna, kollha mħarrġa fil-customer
service u mmexxija minn branch manager
b’esperjenza kbira fil-qasam bankarju
jinsabu ħerqana biex ikunu ta’ servizz għalik.
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