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it-Talb 

Is-Sibt 3 ta’ Marzu 2018 il-Papa Franġisku, li huwa magħruf          

għad-devozzjoni li għandu lejn Marija, waqqaf festa ġdida               

fil-Knisja Kattolika ddedikata lil Marija bħala “Omm il-Knisja”.           

Din għandha tiġi ċċelebrata t-Tnejn ta’ wara l-festa tal-Għid il-Ħamsin. 
 

Imma għaliex Marija hija daqshekk importanti għalina l-Insara? 

Marija għandha l-missjoni tal-interċessjoni. Fil-Vanġelu naraw lil Ġesù 

jagħmel l-ewwel miraklu tiegħu waqt it-tieġ f’Kana għat-talba ta’ Marija. 

Ma naħsibx li kieku ried, Ġesù ma kienx jinduna hu minn xiex kienu 

għaddejjin dawk l-għarajjes. Kemm hu sabiħ li aħna nkomplu dan                 

il-ministeru ta’ Marija, li bħalha jkollna għajnejna miftuħa għall-bżonnijiet 

tan-nies ta’ madwarna u nitolbu lil Ġesù f’isimhom. 
 

Marija u l-Komunità Nisranija 

Il-Madonna sfortunatament rat lil Binha jmut qabilha. X’għamlet            

il-Madonna wara li ġara hekk? Hi marret mal-komunità tal-appostli u 

dixxipli ta’ Ġesù. Magħhom kienet titlob u tistenna l-miġja tal-Ispirtu          

s-Santu. Min jaf kemm Marija kienet tkun ferħana hija u tirċievi lil Binha 

Ġesù fl-Ewkaristija! Min jaf kemm kienet tkun attenta tisma’ lill-Appostli 

jirrakkuntaw il-ġrajjiet tagħhom ma’ Ġesù u t-tagħlim tiegħu!  
 

Marija Omm il-Knisja 

Ġesù għamel il-Knisja biex aħna permezz tal-Knisja nduqu lill-Mulej. Il-Kelma ta’ 

Alla meta nisimgħuha inħalluha tidħol ġewwa qalbna. Meta nitqarbnu nħallu                    

l-Ewkaristija tibdilna f’Ġesù sabiex bħalu aħna naħsbu, nitkellmu u ngħixu. Hekk 

kienet tagħmel il-Madonna, “kienet iżżomm dan kollu f’qalbha”. 
 

Marija hija l-Omm tagħna. Ejjew inkomplu nħobbuha lil din l-Omm. Jalla nqisu ‘l Marija bħala d-dixxiplu 

perfett li għandna nimitaw. L-akbar unur li nistgħu nagħtu lil Marija huwa li nersqu lejn Binha Ġesù. 

Nistedinkom biex nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Mejju 2018 fis-7.15pm tkunu magħna fil-Knisja Parrokkjali                        

u flimkien nimxu u nitolbu ma’ Marija f’pellegrinaġġ lejn il-Kappella tal-Madonna tad-Dawl, il-Bidni. 
 

Kunu mberkin 

Dun Roderick Camilleri 

Kappillan   



2 Ħa nfaħħru lil Marija, omm Alla u tal-bnedmin. 

Kotba tat-Talb ta’ Dun Ġorġ 

STEDINA GĦAT-TFAL KOLLHA! 

Ejjew niċċelebraw kif jixraq il-qdusija ta’ dan il-qaddis Malti 

nhar it-Tlieta 8 ta’ Mejju 2018. Fis-6:00pm niltaqgħu l-Mużew  

u flimkien nimxu lejn il-knisja għall-quddiesa tas-6:30pm. 
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Maryanne Vella, Superjura Museum Bniet Wied il-Għajn 

Għal San Ġorġ Preca, il-ħajja tat-talb kienet ta’ importanza kbira. It-talb kien ifisser ‘ruħu’.  Kien in-nifs 

tiegħu. Fost il-150 ktieb li ħarġu mill-pinna ta’ San Ġorġ Preca insibu tliet volumi li kollha jitkellmu fuq        

it-talb: Ftuħ il-Qalb. Fl-ewwel u fit-tieni ktieb insibu talb indirizzat lil Alla u lil Ġesù Kristu, u fit-tielet volum insibu 

tliet taqsimiet: talb lill-Verġni Mbierka (52 paġna), talb lill-Qaddisin (22 paġna) u talb ieħor (16-il paġna).  

Żewġ kotba oħra li għandhom it-talb bħalha tema huma s-Salm Vanġeliku tas-Sirjaku u il-Pjagi ta’ Kristu. 

Ta’ min jinnota li Sant’Anna, it-titular tar-raħal tagħna, wkoll sabet post fit-talb ta’ Dun Ġorġ. 

Talba lill Marija Santissima Omm Alla u Bint vera u naturali  

ta’ San Ġwakkin u ta’ Sant’ Anna 

O Verġni Mbierka, f’ġieh dik il-qima, is-sottomissjoni, u l-imħabba li inti               

fid-dinja kellek lejn il-qaddisin ġenituri tiegħek, Ġwakkin u Anna, jiena nitolbok 

li … u wara li jiena nkun irċevejt din il-grazzja, jiena nirringrazzja l-ewwelnett        

lis-Santissma Trinità, li ħalqitek u li għażlitek biex tkun l-Omm tal-Kelma 

Inkarnata, u mbagħad nirringrazzja lill-qaddisin ġenituri tiegħek, li permezz 

tagħhom, inti tnissilt mingħajr il-ħtija oriġinali bi grazzja speċjalissma ta’ Alla, 

u nirringrazzja wkoll lilek, li inti l-kawża tal-ferħ tagħna. Ammen.  



Is-Sibt 2 ta’ Ġunju  

 Fis-6.15pm Quddiesa tal-Ewwel Tqarbina. 

Il-Ħadd 3 ta’ Ġunju - Festa tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes tal-Mulej. 

 Fl-10.00am Quddiesa tal-Ewwel Tqarbina. 

 Fil-5.30pm Quddiesa tal-Ewwel Tqarbina. 

Il-Ġimgħa 8 ta’ Ġunju  - Festa tal-Qalb ta’ Ġesù. 

 Fis-6.30pm Quddiesa u wara purċissjoni bis-Sagrament bis-sehem   

tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina.  

L-Ewwel Tqarbina fil-Parroċċa tagħna 

3 Omm il-Knisja tgħinna nħobbu bi mħabba kbira lil Binha Ġesù u bħalha nagħtu ħajjitna għall-Knisja. 

Ktieb kurjuż ta' Dun Ġorġ huwa l-ktieb: “L-Isptar 

ta’ Kristu”. Dun Ġorġ kitbu fis-snin ħamsin iżda li 

baqa' ma ppubblikahx f'ħajtu. Ħareġ l-ewwel darba          

fl-1980 u mbagħad reġa’ ġie ppubblikat fl-1997.  

L-Isptar ta' Kristu hu miktub bil-għan li n-Nisrani, kif 

jgħid Dun Ġorġ innifsu fid-daħla għall-ktieb, jista'    

fl-immaġinazzjoni tiegħu jidħol fl-“isptar” ta' Kristu 

fejn isib it-“tabib” li jagħtih il-kura li tkun taqbel 

għall-marda tar-ruħ tiegħu biex jista' jfiq minnha u 

jkollu l-paċi. It-Tabib tas-Sema, 

li hu Ġesù Kristu, mhuwiex f'dan 

l-isptar għax siefer 'il bogħod u 

se jdum ma jiġi lura.  

Minfloku iżda, hu ħalla tobba 

oħra mħarrġin minnu stess u 

mgħallmin l-istess tagħlim 

tiegħu, u għalhekk kapaċi jikkuraw il-mard bla ma   

l-pazjenti għandhom għalfejn jiddubitaw minnhom. 

Il-morda għandhom jiftħu qalbhom ma' dawn          

it-tobba u jqisuhom bħala ħbieb. L-Isptar li qed 

jitkellem fuqu Dun Ġorġ hija l-Knisja li fiha jsir          

il-fejqan spiritwali u s-saħħa ta' dawk kollha li 

jemmnu fih u jersqu lejha.  

Il-mard imsemmi hawn huma l-vizzjijiet li jista’ jaqa’ 

fihom il-bniedem, il-ġibdiet ħżiena u ġrieħi oħra 

spiritwali li jnikktu lill-bniedem.  

Kull paġna tal-ktieb titratta xi marda spiritwali.       

It-tabib isejjaħ lill-pazjent u jistaqsih x'inhi l-marda 

tar-ruħ tiegħu. Kif il-marid jgħidlu minn xiex 

qiegħed ibati, it-tabib iwasslu lejn is-sala mħejjija 

għal dik il-marda. F'dik is-sala t-tabib jagħti              

l-injezzjoni skont il-marda. Din tikkonsisti filli            

t-tabib jagħmillu lezzjoni qasira billi jurih il-kruha 

tal-vizzju jew tal-marda tiegħu u jgħidlu x'mezzi 

għandu juża biex ifiq. Wara jagħtih kaxxa 

injezzjonijiet biex jista' 

jkompli l-kors għal tul xahar, 

flimkien ma' sentenza 

spiritwali biex joqgħod jaħseb 

fuqha. L-aħħar kliem li jgħidlu 

t-tabib huwa “Is-Sinjur Alla 

jkun dejjem miegħek.”  

Imbagħad isejjaħ lill-purtinar biex jakkumpanja        

l-pazjent sal-bieb.  

Dan il-ktieb jittratta diversi suġġetti u bħal f’kitbiet 

oħra ta’ Dun Ġorġ nistgħu ninnotaw l-oriġinalità u    

l-kreattività tiegħu fil-kitba. Ta’ min jiftakar li           

ż-żmien li fih kiteb Dun Ġorġ Preca, il-lingwa Maltija 

ftit kienet stmata u l-kitbiet bil-Malti kienu ftit li 

xejn. Iżda Dun Ġorġ għaraf sa minn kmieni               

l-importanza tal-kitba fl-edukazzjoni spiritwali        

tal-poplu Malti.  

L-Isptar ta’ Kristu – Ktieb ta’ Dun Ġorġ Preca 
Adrian Vella, Superjur Museum Subien Wied il-Għajn 

Fl-“isptar” ta' Kristu isib   

it-“tabib” li jagħtih il-kura 

li tkun taqbel għall-marda 

tar-ruħ tiegħu biex jista' 

jfiq minnha. 
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Mill-Ħajja tal-Parroċċa - Mejju 2018 

1 It-Tlieta Il-Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem.  Fil-Quddiesa tas-6:30pm isir it-tberik tal-għodda. 

  Mit-8:30am - 2pm Irtir għal KULĦADD fid-Dar Ħanin Samaritan, Santa Venera  

 bit-tema  ‘Qalb titkellem ma’ qalb.’  

2 L-Erbgħa Fis-7.15pm laqgħa fil-Knisja Parrokkjali għall-ġenituri tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina   

 li  jattendu ċ-Ċentru tal-Munxar. 

4 Il-Ġimgħa L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30pm  

6 Il-Ħadd Is-6 Ħadd tal-Għid.  Fl-10.15am Quddiesa bis-Sagrament tal-Magħmudija. 

8 It-Tlieta  Festa ta’ San Ġorġ Preca.  

  Fis-6.00pm nimxu mill-Museum tas-Subien lejn il-knisja għall-quddiesa tas-6.30pm. 

9 L-Erbgħa San Ġorġ Preca Saċerdot u Fundatur tal-Museum. 

10 Il-Ħamis Fis-7.15pm laqgħa fil-Knisja Parrokkjali għall-ġenituri tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina   

 li jattendu l-Museum tas-Subien. 

11 Il-Ġimgħa Bidu tan-novena tal-Ispirtu s-Santu. Mument ta’ talb quddiem Ġesù Ewkaristija wara  

 l-quddiesa tas-7:00am matul il-ġimgħa, u l-Ħadd wara l-quddiesa tas-6:30am. 

  Fid-9.30am Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm. 

12 Is-Sibt Fit-8.00pm Attività Soċjali fis-Sala Sant’Anna. Kulħadd huwa mistieden. 

10-13  Bazaar tal-Parroċċa fis-Sala San Ġwakkin. Isir ukoll bejgħ ta’ pjanti fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm. 

13 Il-Ħadd Tlugħ fis-Sema tal-Mulej (Lapsi).        

 Fil-quddiesa tad-9:15am niċċelebraw Jum l-Omm. Nistiednu lit-tfal iġibu magħhom fjura 

 biex inpoġġuha f’riġlejn ix-xbieha ta’ Marija. F’din il-quddiesa jsir ukoll l-inkurunazzjoni 

 tal-Madonna mit-tfal u nistiednu wkoll lill-ommijiet biex iġibu bukkett fjuri lill-Madonna. 

14 It-Tnejn Fis-6.30pm Quddiesa u Tiġdid tal-Konsagrazzjoni lill-Qalb ta’ Marija mill-Grupp Anzjani 

 tal-Ispiritwalità. 

  Fis-7.00pm jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja fil-Knisja Parrokkjali. 

18 Il-Ġimgħa Pellegrinaġġ Marjan mill-Knisja Parrokkjali sal-Kappella tal-Madonna tad-Dawl, il-Bidni. 

 Fis-7:15pm nibdew il-pellegrinaġġ bit-talba tar-Rużarju. Meta naslu fejn it-tabella 

 tal-Bidni għal dawk li ma jixtiqux jitilgħu it-telgħa se jkun hemm trasport li jtellagħhom 

 sal-kappella. Fit-8:00pm niċċelebraw il-quddiesa u wara se nieklu biċċa timpana flimkien. 

20 Il-Ħadd Għid il-Ħamsin. Fil-Quddiesa tad-9.15am mistiedna l-adolexxenti flimkien mal-familji 
 tagħhom li ser jagħmlu l-Griżma tal-Isqof fl-20 u fil-21 ta’ Ottubru 2018. 

  Fit-3:00pm jibda Afternoon Tea u Tombla fis-Sala Sant’Anna. 

21 It-Tnejn Festa ta’ Marija Omm il-Knisja. Fis-6.30pm Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali. 
22 It-Tlieta Fil-quddiesa tas-6:30pm niċċelebraw il-festa ta’ Santa Rita ta’ Cascia.  

  Fis-7:15pm jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-Sala Sant’Anna. 

27 Il-Ħadd It-Trinità Qaddisa. 

28 It-Tnejn Adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara l-Quddiesa tas-6.30pm. 

31 Il-Ħamis Il-Festa taż-Żjara tal-Verġni Marija lil Eliżabetta.  

  Fis-6.00pm Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija u quddiesa fis-6.30pm f’għeluq ix-xahar ta’ 

 Mejju li jfakkarna fl-Omm għażiża tagħna Marija. 

 


