
Jannar  2016

D
is

in
n 

u 
St

am
pa

r:
 V

er
ita

s P
re

ss
, Z

ab
ba

r. 
Te

l: 
21

 8
22

 2
70

I l - K e l m a  t a l - K a p p i l l a n

PARROĊĊA SANTA MARIJA - BIRKIRKARA Jannar 2016

Uffiċċju Parrokkjali, 130 Triq E.B. Vella, Birkirkara BKR 1570 • Tel: 21 448 026 / 27 448 026 • E-mail: parrocca.b’kara.sm@maltadiocese.org

Lanqas nafu aħna stess kemm-il darba 
esperjenzajna l-Ħniena abbundanti ta’ Alla! 
Kemm-il darba konna protetti minn aċċidenti 
minkejja s-sewqan ħażin tagħna, per eżempju 
anki meta konna saħansitra xurbana! Anki 
meta ma tajniex każ tiegħU, Hu ħenn 
għalina b’qalb mimlija Ħniena. Qas 
nistgħu nimmaġinaw kemm grazzji 
tana li aħna stess ma tlabniex u 
li lanqas biss irringrazzjajniH 
għalihom! 

Il-Ħniena t’Alla lejn il-
bniedem tfisser il-kompassjoni 
tiegħU, ġentilezza, klemenza, 
m a ħ f r a ,  m o g ħ d r i j a , 
benevolenza, grazzja, tjubija 
u li ma jkunx aħrax anzi 
jagħlaq għajnejH. 

Il-bnedmin ukoll għandhom 
juru dan lejn xulxin: karità, 
kompassjoni, ħniena, ġentilezza, 
simpatija, klemenza maħfra ... u 
l-kumplament bħall-attitudni tal-Mulej 
lejna. Ġesù jkellimna ċar: “Ħenjin dawk li 
jħennu għax huma jsibu ħniena” (Mt 5:7) 

Il-Ħniena tagħti merħba, taċċetta, 
tirrispetta, hija ġeneruża, tagħlaq għajnejha 

għal tort li ġġarrab, hija spalla għal min 
hu fil-bżonn, il-Ħniena taħfer, tipprovdi, u 
tagħmel dak kollu li hu motivat mit-tjubija 
u l-imħabba.

Il-Knisja stabbiliet erbatax-il opra ta’ 
Ħniena. Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika 

jiddefinixxi l-opri tal-ħniena bħala: 
“azzjonijiet ta’ Ħniena li permezz 

tagħhom aħna naslu li ngħinu lill-
proxxmu tagħna fil-bżonnijiet 

tiegħu kemm tar-ruħ kif ukoll 
tal-ġisem. (KKK #2447). Il-
Katekizmu jkompli jaqsam 
dawn l-opri tal-Ħniena 
f’żewġ kategoriji: tar-ruħ 
u tal-ġisem. Is-sagrifiċċju 
ta’ Kristu huwa x-xogħol 
tal-Ħniena per eċċellenza. 

Meta nwettqu opra ta’ Ħniena 
nagħmluha bħala xhieda u 

bi gratitudni għall-Ħniena ta’ 
Kristu.

Kunu mberkin
Dun Reuben Deguara

Amministratur Parrokkjali

(tkompli fil-ħarġiet li jmiss)
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ĦSIBIJIET MILL-BOLLA TAL-INDIZZJONI
TAL-ĠUBLEW STRAORDINARJU TAL-ĦNIENA

(it-tieni parti)

MARZU
L-Erbgħa 2 ta’ Marzu:  Triq l-Imrieħel u Sqaq l-Imrieħel.

Il-Ġimgħa 4 ta’ Marzu:  Triq il-Kan. I. Galea, Triq l-Isqof B. Cagliares, Triq Notabile 
(faċċata ta’ V&F Portelli), Triq San Vinċenz, Triq il-Kolleġġjata 
u parti minn Triq il-Qadima (mill-kanċell tal-istazzjoni ’l isfel).

It-Tlieta 8 ta’ Marzu:  Triq K. Galea (in-naħa t’isfel).

L-Erbgħa 9 ta’ Marzu:  Triq K. Galea (in-naħa ta’ fuq) u Triq id-Dar tal-Kleru.

Il-Ġimgħa 11 ta’ Marzu:  Triq Notabile (faċċata ta’ Farsons).

It-Tlieta 15 ta’ Marzu:  Triq F. Zahra u Triq il-5 ta’ Diċembru.

L-Erbgħa 16 ta’ Marzu:  Triq Dun Xand Cortis, Triq San Lawrenz, Triq il-Madonna ta’ 
Pompei u Triq San Pawl.

Il-Ġimgħa 18 ta’ Marzu:  Triq Ġ. Orlando.

It-Tlieta 22 ta’ Marzu:  Triq Ħal Qormi (minn Triq Notabile sa Misraħ 28 ta’ Frar).

L-Erbgħa 23 ta’ Marzu:  Triq F. Busuttil, Misraħ 28 ta’ Frar u Triq Ħal Qormi (minn 
Misraħ 28 ta’ Frar sal-bus terminus).

Il-Ġimgħa 25 ta’ Marzu:  Triq K. Żerafa.

It-Tlieta 29 ta’ Marzu:  Parti minn Triq il-Knisja l-Qadima (mill-knisja ’l fuq).

L-Erbgħa 30 ta’ Marzu:  Triq E. Schembri u Triq S. Mizzi.

PUSSESS TAL-KAPPILLAN IL-ĠDID

Is-Sibt 16 ta’ Jannar 2016

Ilkoll mistiedna bil-ferħ

għall-Funzjoni tal-Pussess tal-kappillan 

fil-quddiesa tas-6.00p.m.,

 immexxija mill-E.T. Isqof Charles J. Scicluna, 

Arċisqof ta’ Malta.



Parroċċa Santa Marija - B’Kara
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Djarju - Jannar 2016
Il-Ġimgħa 1 Solennità tal-Verġni Marija Omm Alla u Jum il-Paċi: Marija hija l-mudell 

tal-bniedem li l-Kelma ta’ Alla jgħożżha, jaħseb fuqha u jħalliha 
tmexxih. Il-Quddies ta’ llum ikun bħal tal-Ħdud. Hija festa kkmandata u 
bl-obbligu tal-quddies. Hija l-ewwel Ġimgħa tax-xahar ukoll, minħabba 
li nzertat l-ewwel tas-sena, it-tqarbin tal-morda mill-kappillan ser isir 
il-Ħamis lejliet (31 ta’ Diċembru 2015)

Il-Ħadd 3 Solennità tal-Epifanija tal-Mulej: Il-Maġi ġew mill-bogħod biex jaraw 
lil Ġesù tarbija u jagħtuh qima. Il-Maġi jwieġbu għas-sejħa ta’ Alla u 
jirċievu d-dawl tal-Fidi.

Il-Ħadd 10 Festa tal-Magħmudija tal-Mulej: Dakinhar tal-magħmudija ta’ Ġesù 
instema leħen il-Missier mis-Sema: “Inti Ibni l-għażiż, fik sibt il-għaxqa 
tiegħi”.

It-Tnejn 11 Illum jerġa’ jibda l-katekiżmu għat-tfal. 
Is-Sibt 16 Il-Funzjoni tal-Pussess tal-kappillan fil-quddiesa tas-6.00p.m., immexxija 

mill-E.T. Isqof Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta.
Il-Ħadd 17 It-Tieni Ħadd Matul is-Sena Ċ.
Is-Sibt 23 L-ewwel laqgħa tas-seminars tat-Tħejjija Immedjata għaż-Żwieġ bl-isem 

“Fuq l-għatba taż-żwieġ”. Mill-5:00pm sas-7:30pm fiċ-Ċentru Parrokkjali.
Il-Ħadd 24 It-Tielet Ħadd Matul is-Sena Ċ.
Is-Sibt 30 It-tieni u l-aħħar laqgħa tas-seminars “Fuq l-għatba taż-żwieġ”. Mill-

5:00pm sas-7:30pm fiċ-Ċentru Parrokkjali.

Ħinijiet tal-Quddies u tal-Uffiċċju Parrokkjali

Ħinijiet tal-Quddies
Mit-Tnejn sas-Sibt: 7.00a.m., 8.30a.m., 6.00p.m.
Il-Ħadd: 7.00a.m., 8.30a.m., 10.00a.m., 6.00p.m.

Tixtieq tqerr?
Idħol fis-sagristija qabel jew wara l-quddiesa.

Ħinijiet tal-Uffiċċju 
Parrokkjali:

It-Tnejn u l-Erbgħa: 
4.30p.m. – 5.30p.m.

Is-Sibt: 9.30a.m. – 11.00a.m.
Tel: 21 448 026 / 27 448 026

E-mail: parrocca.b’kara.sm@maltadiocese.org

Għeżież membri tal-komunità tal-parroċċa ta’ Santa Marija, Birkirkara, wasal iż-żmien tat-tberik. 
Din hija okkażjoni speċjali ħafna għall-familja u għalija. Is-saċerdot jiltaqa’ mal-familji fi djarhom 
u jwassal il-barka tal-Mulej. X’jista’ jkun hemm isbaħ minn hekk?! F’din l-okkażjoni nixtieq li nsir 
nafkom u li kemm jista’ jkun niltaqa’ mal-membri kollha tal-familja. Importanti ħafna li nitolbu 
flimkien sabiex flimkien nagħarfu l-preżenza kollha Ħniena tal-Mulej li jrid jurina xinhu l-aħjar 
għalina f’din il-mixja tal-ħajja li ninsabu fiha. Hu jridna ferħanin u fiH biss nistgħu insibu dan il-
ferħ. Nitlobkom ma toqogħdux tlestu ikel u xorb. Filwaqt li napprezzaw il-ħsieb u s-sens qawwi ta’ 
ospitalità, dakilħin mhux il-waqt ... apparti li jkollna ħafna djar x’inbierku kull darba hu għalhekk ma 
nkunux nistgħu indumu f’kull dar. Bħalma tafu, din għalija hija l-ewwel darba li ser inkun inbierek u 
għalhekk, għalkemm qed nippreżentalkom programm, jista’ jkun li maż-żmien ikun hemm xi tibdil li 
jkolli nagħmel minħabba xi ċirkustanzi. Jekk jiġri dan navżakom minn qabel u minn fuq l-artal. Jekk 
tkunu tridu tagħtu donazzjoni f’dan il-ħin, napprezzaw ħafna u dawn il-fondi jmorru għall-bżonnijiet 
tal-parroċċa. Jekk ikun hemm min ma jistax ibierek f’dik il-ġurnata mniżżla fil-programm ma jkun 
ġara xejn, imbagħad jiftiehem mas-saċerdot u dan jiġi jbierek għandkom darb’oħra.

JANNAR
L-Erbgħa 20 ta’ Jannar:  Triq C. Brincat u Triq il-Maġġur A. Aquilina.

Il-Ġimgħa 22 ta’ Jannar:  Triq l-Istazzjon.

L-Erbgħa 27 ta’ Jannar:  Triq E. B. Vella (in-naħa taċ-ċentru parrokkjali).

Il-Ġimgħa 29 ta’ Jannar:  Triq E. B. Vella (in-naħa ta’ misraħ K. Rizzo) u Misraħ K. 
Rizzo.

FRAR
L-Erbgħa 3 ta’ Frar:  Triq T. Dingli.

Il-Ġimgħa 5 ta’ Frar:  H.E. tal-Imrieħel, Triq P. P. Castagna u Triq il-Kulleġġ.

Il-Ġimgħa 12 ta’ Frar:  Misraħ San Alwiġi u Triq Santa Tereża.

L-Erbgħa 17 ta’ Frar:  Triq il-Ferrovija l-Qadima.

Il-Ġimgħa 19 ta’ Frar:  Triq B. Bontadini.

L-Erbgħa 24 ta’ Frar:  Triq F. Geneste.

Il-Ġimgħa 26 ta’ Frar:  Triq il-Qanniċ, 

 Triq ix-Xorrox, 

 Triq il-Parroċċa Santa Marija,

 Triq Azzopardi u Triq V. Cassar.

Tberik tal-Familji 2016
Jibda dejjem fl-4.30pm

Żur il-website tal-parroċċa tagħna

www.santamarijabirkirkara.com

Issib ħafna informazzjoni utli
u importanti.


