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SILTA MILL-MESSAĠĠ TAL-PAPA FRANĠISKU GĦAR-RANDAN 2016 

 

“Ħniena rrid, u mhux sagrifiċċju” (Mt 9:13) 
L-opri tal-ħniena fil-mixja tal-Ġublew 

Ir-Randan ta’ din is-Sena Ġubilari hu għal kulħadd iż-żmien it-tajjeb biex sa fl-aħħar nistgħu ninqalgħu mill-aljenazzjoni 
eżistenzjali tagħna, grazzi għas-smigħ tal-Kelma u għall-opri tal-ħniena. Jekk permezz ta’ dawk korporali mmissu l-ġisem ta’ 
Kristu fl-aħwa fil-bżonn ta’ min jitmagħhom, ilibbishom, jagħtihom saqaf fuq rashom, iżurhom, dawk spiritwali – nagħtu parir, 
ngħallmu, naħfru, inwissu, nitolbu – imissu iżjed direttament il-fatt li aħna midinbin. Allura l-opri korporali u dawk spiritwali ma 
għandhom qatt jinfirdu minn xulxin. Fil-fatt, huwa sewwasew meta fil-fqajjar imiss il-ġisem ta’ Kristu mislub li l-midneb jista’ 
jirċievi b’don l-għarfien li hu stess huwa tallab fqajjar. Permezz ta’ din it-triq anki l-“imkabbra f’qalbhom”, is-“setgħana” u l-
“għonja” li fuqhom jitkellem il-Magnificat għandhom il-possibbiltà li jintebħu li bla ebda merti tagħhom l-Imsallab ħabbhom, miet 
u qam għalihom ukoll. F’din l-imħabba biss hemm it-tweġiba għal dak l-għatx għall-hena u l-imħabba bla tmiem li l-bniedem 
jitqarraq meta jaħseb li jista’ jaqta’ permezz tal-idoli tal-għerf, tal-poter u tal-ġid. Imma jibqa’ dejjem il-periklu li, jekk jagħlqu iżjed 
qalbhom għal Kristu, li fil-fqir jibqa’ jħabbat fuq il-bieb tal-qalb tagħhom, is-suppervi, l-għonja u l-qawwija jispiċċaw biex 
jikkundannaw lilhom infushom għall-għarqa f’dak l-abbiss etern ta’ solitudni li hu l-Infern. Hawn mela jidwi mill-ġdid għalihom, kif 
ukoll għalina lkoll, il-kliem tassew f’loku ta’ Abraham: “Għandhom lil Mosè u l-Profeti: jisimgħu lilhom” (Lq 16:29). Dan is-smigħ 
attent iħejjina bl-aħjar mod biex niċċelebraw ir-rebħa defenittiva fuq id-dnub u fuq il-mewt tal-Għarus, issa rxoxt, li jixtieq isaffi 
lill-Għarusa mwiegħda tiegħu, hi u tistenna l-miġja tiegħu. 
 

Ejjew ma naħlux dan iż-żmien tar-Randan hekk tajjeb għall-konverżjoni! Dan nitolbuh għall-interċessjoni materna tal-Verġni 
Marija, li kienet l-ewwel waħda li, quddiem il-kobor tal-ħniena divina lilha mogħtija b’xejn, għarfet iċ-ċokon tagħha (ara Lq 1:48) 
u li hi l-qaddejja umli tal-Mulej (ara Lq 1:38). 

 

SILTA MILL-PASTORALI TAR-RANDAN 2016: 

KRISTU MEDIĊINA GĦALL-MARD TAGĦNA 
Meta permezz ta’ dan is-sagrament il-bniedem iduq il-benna tal-ħniena ta’ Kristu, hu jibda jintebaħ bil-kruha tad-

dnub u jibda jħoss l-indiema u jikkonverti! Fid-dawl tal-esperjenza li għandna bħala ragħajja tagħkom, nagħmlu 

tagħna dak li jgħidilna l-Papa Franġisku: hemm bżonn inqiegħdu b’konvinzjoni fiċ-ċentru tal-pastorali tagħna s-

sagrament tar-rikonċiljazzjoni biex jagħtina li mmissu b’idejna l-kobor tal-ħniena. Is-sagrament tal-qrar mhux 

maġija. F’ċerti sitwazzjonijiet dan is-sagrament huwa parti minn proċess ta’ fejqan li jieħu ż-żmien. Hemm feriti li 

jibqgħu jnixxu anke wara li nkunu rċevejna l-maħfra. L-assoluzzjoni hija doża mill-mediċina divina li tgħin fil-

proċess ta’ fejqan. Barra minn hekk, hemm feriti li għalkemm ifiqu jħallu l-marka warajhom bħal fil-każ ta’ meta, 

għalkemm jindem, il-bniedem ma jkunx jista’ isewwi l-ħsara li jkun għamel. Il-fatt li l-midneb, minħabba ċerti 

ċirkustanżi ma jkunx jista’ jreġġa’ lura l-arloġġ, ma jfissirx li ma jistax jirċievi l-maħfra. 
 

NIEĦDU NOTA 
Via Sagra Djoċesana fuq l-Għolja ta’ Għammar 

Il-Ħadd 13 ta’ Marzu– 4.00pm 
 

Ġabra Djoċesana għall-karità tal-Papa (Obolo 
ta’ San Pietru) – Il-Ħadd 13 ta’ Marzu 

 
Jum il-Papa: It-Tielet Anniversarju mill-bidu 

tal-Pontifikat ta’ Papa Franġisku 
Is-Sibt 19 ta’ Marzu 

 

 
 

Il-Ġimgħa Mqaddsa 
 

Inħeġġu lill-Insara kollha biex jieħdu 
sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet ta’ dawn il-

jiem, speċjalment fil-Velja tal-Għid. 
 

Nawguraw l-Għid it-Tajjeb lil 
kulħadd. 
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1.It-Tlieta Irtir tar-Randan għas-saċerdoti (Manresa). 

2.L-Erbgħa 
Irtir tar-Randan għas-saċerdoti (Manresa) / Secondary School Experience/Open day (Skejjel tal-Knisja). 
Laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani / It-13-il dehra tal-B.V.M. ta’ Lourdes. 

3.Il-Ħamis L-14-il dehra tal-B.V.M. ta’ Lourdes / Laqgħa għall-Għalliema Yr.4 (ST). 

4.Il-Ġimgħa 
L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Adorazzjoni u Tqarbina Riparatriċi / Il-15-il dehra tal-B.V.M. ta’ Lourdes. 
Quddiesa għall-Professjonisti (Knisja ta’ Santu Wistin Victoria - 8.30pm). 
Pellegrinaġġ Penitenzjali ta’ San Girgor. Imexxi l-E.T. Mons Isqof Mario Grech (Ta’ Kerċem fis-6.00pm). 

5.Is-Sibt Lejl Adorazzjoni mill-Mov. Ewkaristiku (Knisja tal-Karmnu, Ta' Ħamet, - Quddies: 8.00pm u f’nofsillejl) 

6.Il-Ħadd 
Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan.  
Festa ta’ San Girgor il-Kbir (Parroċċa Kerċem). 
Films għall-familja (Oratorju Don Bosco - 5.30pm u fit-8.00pm.). 

7.It-Tnejn Jittellgħu l-Poloz għall-Kinder 1 tal-Iskejjel tal-Knisja (Sala tas-Seminarju - 10.00am). 

8.It-Tlieta Jum Internazzjonali tan-Nisa (ĠM). 

9.L-Erbgħa Laqgħa KDF u Preparazzjoni MTŻ 2 (Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II - 7.00pm). 

10.Il-Ħamis 
Jum Dinji tal-Kliewi (ĠM) / Laqgħa Għall-Għalliema Yr. 5 (ST). 
Ġurnata Adorazzjoni Ewkaristika b'talb għall-Vokazzjonijiet (Seminarju: 6.30am-4.00pm). 
Adorazzjoni b'talb għall-Vokazzjonijiet (Parroċċa Xewkija - 5.00pm) 

11.Il-Ġimgħa Pellegrinaġġ tar-Randan għall-istudenti tal- Iskejjel Primarji tal-Knisja. 

12.Is-Sibt. 
Lejl Adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku (Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria  - Quddies: 8.00pm u 
f’nofsillejl). 

13.Il-Ħadd 

Il-Ħames Ħadd tar-Randan.  
It-Tielet Anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku. 
Obolo ta’ San Pietru  (Ġabra Djoċesana għall-Papa). 
Via Sagra Djoċesana fuq l-Għolja ta’ Għammar fil-4.00pm. 
Films għall-familja (Oratorju Don Bosco – 5.30pmu fit-8.00pm.). 

14.It-Tnejn 
Jibda kors ta’ Eżerċizzi għall-Persuni Separati u għall-Persuni f’relazzjoni barra ż-żwieġ (Istitut tal-Familja 
Ġwanni Pawlu II - 8pm). 

15.It-Tlieta Sports day għall-istudenti tal-iskejjel primarji u l-istudenti tal-Form 1 fl-Iskejjel tal-Knisja. 

17.Il-Ħamis Laqgħa Għalliem Yr.6 (ST). 

18.Il-Ġimgħa Imqaddsa Verġni Marija tad-Duluri. Festa devozzjonali. Purċissjonijiet fil-Parroċċi. 

19.Is-Sibt 

San Ġużepp. Solennità.  
Jum il-Papa: It-Tielet Anniversarju mill-bidu tal-Pontifikat ta’ Papa Franġisku.  
Lejl Adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku (Knisja ta' San Franġisk, Victoria - Quddies: 8.00pm u f’nofsillejl). 
Adorazzjoni għall-Persuni kkonsagrati (Parroċċa tal-Fontana - 6.00-8.00pm).  

20.Il-Ħadd 
Ħadd il-Palm. Tibda l-Ġimgħa Mqaddsa.  
Jum iż-Zgħażagħ. 
Films għall-familja (Oratorju Don Bosco - 5.30pmu fit-8.00pm.). 

21.It-Tnejn 
Jum Internazzjonali biex titneħħa d-Diskriminazzjoni Razzjali (ĠM). 
Liturġija Penitenzjali għas-saċerdoti (Santwarju tal-Kunċizzjoni, il-Qala). 

22.It-Tieta 
Jum Dinji tal-Ilma (ĠM). 
Jum is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni (ikun hemm is-servizz ta’ qrar fil-parroċċi bi tħejjija għall-Għid). 

23.L-Erbgħa Jum ta’ Talb u Sawm b’tifkira tal-Missjunarji Martri. 

24.Il-Ħamis 

Ħamis ix-Xirka. 
Fil-Katidral issir il-Quddiesa tal-Griżma li fiha jitbierku ż-Żjut Imqaddsa u s-saċerdoti jġeddu l-Wegħdiet 
Saċerdotali tagħhom (9.00am). 
Filgħaxija fil-knejjes issir it-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. 

25.Il-Ġimgħa 
Il-Ġimgħa l-Kbira Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej. (obbligu tas-Sawm u l-Astinenza). 
Viżti lis-7 Knejjes mill-Leġjun ta’ Marija. 

27.Is-Sibt 

Is-Sibt Qaddis tal-Għid. Issir is-Sahra tal-Għid. 
Is-Siegħa tal-Omm, Ċelebrazzjoni Marjana fis-Santwarju Ta’ Pinu (9.00am). 
Bil-lejl issir il-Velja tal-Għid . 
Lejl Adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku (Knisja tal-Qalb ta' Ġesù, in-Nadur: l-adorazzjoni tibda fl-10.00pm 
- Quddiesa f’nofsillejl). 

28.Il-Ħadd. 
Il-Għid il-Kbir tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. 
Films għall-familja (Oratorju Don Bosco – 5.30pm u fit-8.00pm). 

29.It-Tnejn Tibda l-Ottava tal-Għid. 

30.It-Tlieta. L-Ottava tal-Għid. 

31.L-Erbgħa 
L-Ottava tal-Għid.  
Jum il-Ħelsien. Festa Nazzjonali.  

 


