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FRANĠISKU
GĦAR-RANDAN 2017
Il-Kelma hi don. Il-persuna l-oħra hi don

Ir-Randan hu bidu ġdid, triq li twassal lejn destinazzjoni żgura: l-Għid tal-Qawmien, ir-rebħa ta’ Kristu fuq il-mewt.
U dan iż-żmien dejjem jagħmlilna stedina qawwija għall-konverżjoni: in-Nisrani msejjaħ jerġa’ lura lejn Alla
“b’qalbu kollha” (Ġoel 2:12), biex ma jikkuntentax b’ħajja medjokri, imma jikber fil-ħbiberija tiegħu mal-Mulej.
Ġesù hu l-ħabib fidil li ma jitlaqna qatt, għax, anki meta nidinbu, jistenna bis-sabar li nerġgħu lura għandu u, b’din
l-istennija, hu juri kemm jixtieq jaħfrilna (ara Omelija fil-Quddiesa, 8 ta’ Jannar 2016).
Ir-Randan hu ż-żmien it-tajjeb biex ninżlu iktar fil-fond tal-ħajja tal-ispirtu permezz tal-mezzi qaddisa li toffrilna lKnisja: is-sawm, it-talb u l-karità. Fil-bażi ta’ dan kollu hemm il-Kelma ta’ Alla, li f’dan iż-żmien aħna mistiedna
nisimgħu u nimmeditaw iktar ta’ spiss. B’mod partikulari, hawn nixtieq nieqaf fuq il-parabbola tar-raġel għani u
tal-fqajjar Lazzru (ara Lq 16:19-31). Inħallu tnebbaħna din il-paġna hekk sinifikattiva, li toffrilna l-muftieħ biex
nifhmu kif għandna nagħmlu biex nilħqu l-veru hena u l-ħajja ta’ dejjem, billi ssejħilna għal konverżjoni sinċiera.
1. Il-persuna l-oħra hi don
Il-parabbola tiftaħ billi tippreżentalna ż-żewġ persunaġġi prinċipali, imma hu l-fqir li l-iżjed insibuh imfisser b’mod
dettaljat: hu sab ruħu f’qagħda ta’ qtigħ il-qalb u m’għandux il-qawwa li jerġa’ jqum fuq saqajh, mixħut ħdejn ilbieb tal-għani jiekol il-frak li jaqa’ minn fuq il-mejda tiegħu, għandu ġismu kollu ġrieħi u l-klieb jiġu jilagħquhom
(ara vv. 20-21). Għalhekk dan hu kwadru mudlam, u l-bniedem jinsab mixħut fl-għaks u umiljat.
Ix-xena ssir iżjed drammatika meta tqis li l-fqir jismu Lazzru: isem mimli wegħdiet, li litteralment ifisser “Alla
jgħin”. Għalhekk dan il-persunaġġ mhuwiex anonimu, għandu karatteristiċi preċiżi ħafna u nilmħu fih individwu li
miegħu nistgħu nassoċjaw l-istorja personali tagħna. Waqt li f’għajnejn l-għani hu bħal donnu ma jidhirx, għalina
jsir magħruf u kważi familjari, isir wiċċ li nistgħu naraw; u bħala tali, don, għana bla qies, essri mixtieq, maħbub
minn Alla li jiftakar fih, imqar jekk il-qagħda konkreta tiegħu hi dik ta’ xi ħadd mormi mill-bnedmin (ara Omelija
fil-Quddiesa, 8 ta’ Jannar 2016).

L-Erbgħa 1 ta’ Marzu: Ras ir-Randan

Kampanja ta’ Karità matul ir-Randan

Jum ta’ Sawm u Astinenza

Ir-Randan isejħilna biex, flimkien mat-talb u s-sawm,
inkattru l-opri tal-ħniena. Il-Caritas Djoċesana tgħin
ħafna persuni fil-bżonn, anke f’għotjiet ta’ servizzi
bażiċi, bħal ikel u ħwejjeġ. Nistgħu ngħinu f’din ilħidma fejjieda permezz ta’ għotjiet ta’ flus jew ikel li
nagħmlu fl-Uffiċċju tal-Caritas fil-Kurja, jew filknejjes fid-djoċesi.

Huma marbutin li jħarsu l-ASTINENZA dawk kollha li
għalqu l-14-il sena; għandhom iħarsu s-SAWM dawk
kollha li għalqu t-18-il sena sa ma jidħlu fis-60 sena.

Ġbir għas-Seminarju
Matul l-Eżerċizzi tar-Randan, issir ġabra b’risq isSeminarju djoċesan, li dis-sena qed ifakkar il-150
sena mit-twaqqif tiegħu. Inkunu ġenerużi, biex
ngħinu fil-formazzjoni tas-seminaristi tagħna.

Eżerċizzi
għażŻgħażagħ
Għawdxin
f’Malta
Kull nhar ta’ Tlieta fix-xahar ta’
Marzu (7, 14, 21, 28) fit-8.00pm.

Ġabra għallKarità tal-Papa
(Obolo ta’ San Pietru)
Issir fil-knejjes kollha, is-Sibt 18
u l-Ħadd 19 ta’ Marzu, flokkażjoni tar-raba’ anniversarju
mill-bidu tal-Pontifikat tal-Papa
Franġisku.

Via Sagra
Djoċesana
fuq l-Għolja
ta’ Għammar
Il-Ħadd, 2 ta’
April 2017 fl4.00pm
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1.L-Erbgħa

6-8

Ras ir-Randan (Obbligu ta’ Sawm u Astinenza). L-Erbgħa tal-Irmied.
Bidu ta’ Kampanja ta’ Karità matul ir-Randan (Uffiċċju Caritas).
It-13-il dehra tal-B.V.M. ta’ Lourdes
L-14-il dehra tal-B.V.M. ta’ Lourdes
Ġurnata Adorazzjoni Ewkaristika b’talb għall-Vokazzjonijiet (Seminarju - 7.30am- 8.00pm).
Laqgħa għall-Għalliema Yr.4 (ST)
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 - 8.00pm).
Laqgħa għall-Persuni Separati (Istitut tal-Familja Ġwann Pawlu II - 8.30pm).
Ċenaklu (Dar Ċentrali AK – 4.30pm).
Lejl Adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku (Kappella tal-Oratorju, ir-Rabat - Quddies: 8.00pm u
f’nofsillejl).
L-Ewwel Ħadd tar-Randan (Sena A).
Films għall-familja (Oratorju Don Bosco - 5.30pm u fit-8.00pm.).
Irtir għas-Saċerdoti (Dar Manresa).

6.It-Tnejn

Jittellgħu l-Poloz għall-Kinder 1 tal-Iskejjel tal-Knisja fis-Sala tas-Seminarju fil-10.00a.m.

7.It-Tlieta

Santa Perpetwa u Santa Feliċita, Verġni u Martri (Tifkira).
Laqgħa għall-Għalliema Yr.5 (ST).
San Ġwann t’Alla (Tifkira).
Jum Internazzjonali tan-Nisa (ĠM).
Laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani.
AKSK (Konservatorju Sek.).
Każ Morali (Seminarju - 4.00pm.)
Santa Franġiska Rumana, Reliġjuża. Tifkira.
Jum Dinji tal-Kliewi (ĠM).
Mixja ta’ Tħejjija għaż-żwieġ u għall-ħajja tal-familja (Dar San Ġużepp, Santa Venera, Malta).
Rock Opera “KOLBE” (Oratorju Don Bosco - 7.30pm).
Lejl Adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku (Knisja ta' Ħamet, ix-Xewkija - Quddies: 8.00pm u f’nofsillejl).
It-Tieni Ħadd tar-Randan (Sena A).
Festa ta’ San Girgor il-Kbir (Parroċċa Kerċem).
Rock Opera “KOLBE” (Oratorju Don Bosco - 2.30pm).
Ir-Raba’ Anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku.

2.Il-Ħamis
3.Il-Ġimgħa

4.Is-Sibt
5.Il-Ħadd

8.L-Erbgħa

9.Il-Ħamis
11.Is-Sibt
12.Il-Ħadd
13.It-Tnejn
15.L-Erbgħa

20.It-Tnejn

Sports day għall-istudenti tal-iskejjel primarji u l-istudenti tal-Form 1 fl-Iskejjel tal-Knisja.
Laqgħa Kummissjoni Djoċesana Familja (Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II - 730pm).
San Ilarju, Isqof u Martri. Tifkira.
Laqgħa Għalliema Yr.6 (ST).
San Patrizju, Isqof. Tifkira.
Laqgħa għall-Persuni Separati (Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II - 8.00pm).
San Ċirillu ta’ Ġerusalem, Isqof u Duttur tal-Knisja. Tifkira).
Rock Opera “KOLBE” (Oratorju Don Bosco - 7.30pm).
Lejl Adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku (Knisja ta' Savina, ir-Rabat - Quddies: 8.00pm u f’nofsillejl).
It-Tielet Ħadd tar-Randan (Sena A).
Ir-Raba’ Anniversarju mill-bidu tal-Pontifikat ta’ Papa Franġisku.
Obolo ta’ San Pietru (Ġabra Djoċesana għall-karità tal-Papa).
Films għall-familja (Oratorju Don Bosco - 5.30pmu fit-8.00pm.).
San Ġużepp. Solennità trasferita.

20-24

Eżerċizzi għall-Professjonisti (Knisja ta’ Santu Wistin, Victoria – 8.00pm).

21.It-Tlieta

Jum Internazzjonali biex titneħħa d-Diskriminazzjoni Razzjali (ĠM).
KKSK (Sta. Tereża)
Jum Dinji tal-Ilma (ĠM).

16.Il-Ħamis
17.Il-Ġimgħa
18.Is-Sibt
19.Il-Ħadd

22.L-Erbgħa
23.Il-Ħamis
24.Il-Ġimgħa
25.Is-Sibt

26.Il-Ħadd

28.It-Tlieta
29.L-Erbgħa
30.Il-Ħamis
31. Il-Ġimgħa

Jum ta’ Talb u Sawm b’tifkira tal-Missjunarji Martri.
Mixja ta’ Tħejjija għaż-żwieġ u għall-ħajja tal-familja (Dar San Ġużepp, Santa Venera, Malta)
Pellegrinaġġ tar-Randan għall-istudenti tal- Iskejjel Primarji tal-Knisja.
It-Tħabira tal-Mulej. Solennità.
Festa fil-Knisja tal-Lunzjata, Victoria (5.30pm: Quddiesa, Supplika u Barka Sagramentali mill-Isqof Mario
Grech).
Adorazzjoni għall-Persuni Kkonsagrati (Parroċċa tax-Xewkija: 6.30-8.30pm).
Lejl Adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku (Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, ir-Rabat – Quddies: 8.00pm u
f’nofsillejl).
Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan (Sena A).
Irtir Irġiel Azzjoni Kattolika (Xagħra – 9.00am).
Acies għall-membri kbar tal-Leġjun ta’ Marija (Xewkija fil-4.30p.m.)
Films għall-familja (Oratorju Don Bosco – 5.30pm u fit-8.00pm.).
Nofstanhar ta’ Spiritwalità għan-Nisa (Dar Ċentrali A.K. 9-11am).
Laqgħa Complimentary Teachers (ST).
Applikazzjoni għad-dħul fl-Ewwel Klassi fl-Iskejjel Sekondarji tal-Knisja.
Applikazzjoni għad-dħul fl-Ewwel Klassi fl-Iskejjel Sekondarji tal-Knisja.
Jum il-Ħelsien. Festa Nazzjonali.

