


L-Arċipriet flimkien mal-kleru
u mal-Kunsill Pastorali Parrokkjali
jixtiequ lill-familji kollha Mostin

kull barka mis-sema
fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Marija

u jawguraw
li f ’dawn il-ġranet sbieħ

tikber id-devozzjoni
lejn il-Madonna

u tinħass aktar l-għaqda ta’ bejnietna 
bis-sehem tagħna

waqt il-funzjonijiet fir-Rotunda
f ’atmosfera familjari u magħquda

u bl-għajnuna li nagħtu
lil min jeħtieġha.

Biex nosservaw il-miżuri tad-Dipartiment tas-saħħa, id-dħul għal 
uħud miċ-ċelebrazzjonijiet se jkun bil-biljetti. Il-Biljetti se jkunu 
jistgħu jinġabru mill-uffiċċju Parrokkjali, waqt il-ħinijiet tal-
uffiċċju mit-Tnejn 2 ta’ Awwissu 2021. Il-Biljetti se jkun fuq il-bażi 
ta’ first come first serve.  Kull biljett hu validu għal persuna waħda 
biss. Kulħadd għandu jkun sab postu sa għaxar minuti qabel tibda 
ċ-ċelebrazzjoni, Il-biljett jibqa validu sa ħames minuti qabel tibda 
ċ-ċelebrazzjoni.



Festa jew m’hiex? Għal sena oħra għandna 
festa differenti; fl-aħħar sena u nofs kollox 
kellu jiġi adattat skond iċ-ċirkustanzi 
li sibna ruħna fihom! Kienu xhur li 
poġġew quddiemna ħafna sfidi ġodda; 
kellna nsibu modi ġodda ta’ kif ngħixu, 
u wkoll qed jistedinna nsibu mod ġdid 
ta’ kif niċċelebraw.  Rajna magħmudijiet 
u tiġijiet jiġu ċċelebrati b’mod differenti, 
il-praċett u l-griżma wkoll saru b’ħafna 
restrizzjonijiet, u issa waslet il-festa f ’ġieħ 
ommna Marija mtellgħa fis-sema li qed 
nippruvaw niċċelebrawha bl-aħjar mod li 
nistgħu minkejja r-realta’ li għandna. 

Din is-sena, barra l-festa parrokkjali 
għandna wkoll anniversarju mportanti; il-
150 sena mill-konsagrazzjoni tal-Bażilika.  
Kull anniversarju mhux biss ifakkarna 
f ’dak li ġara fl-imgħoddi imma jfakkarna 
wkoll x’aħna llum. Knisja kkonsagrata 
hi poplu kkonsagrat; tassew aħna 
l-knisja - aħna t-tempju ħaj ta’ Alla – aħna 
l-poplu li miexi lejn l-art Imwiegħda. Il-
Mostin mhux biss bnew knisja sabiħa u 
kbira, imma wkoll fittxew li dan il-post 
ma jkun xejn għajr lok li fih jinġabru biex 
jagħtu qima lil Alla. Il-bażilika, għalhekk, 
ma għandiex tkun post li niftaħru bih 
għall-glorja tagħna nfusna, l-anqas biex 
niffanfraw u nitkabbru fuq l-oħrajn għax 
ngħidu li tagħna l-akbar u l-aqwa, imma 
għandu jkun l-ispazju li fih ma ngħedew 
qatt nagħtu glorja lil Alla l-Imbierek. 
Is-sbuħija tal-bażilika m’għandhiex 

tagħlaqna fina nfusna imma għandha 
tiftaħna aktar għal Alla u għall-oħrajn. 

Għalhekk it-tema li se nirriflettu fuqha 
matul l-kwindiċina tal-festa ta’ din is-
sena, se tkun relatata mal-konsagrazzjoni 
tagħna lil Alla permezz ta’ Marija. Santa 
Marija ikkonsagrat ħajjitha lil Alla, fil-fatt 
hi dejjem fittxet li tagħmel ir-rieda ta’ Alla 
aktar milli r-rieda tagħha. Nissuġerilkom 
li matul din l-kwindiċina kuljum issibu 
ftit ħin għar-riflessoni u talb biex tħejju 
ruħkom spiritwalment. Min, mbagħad, 
iħoss li wasal iż-żmien li jikkonsagra ħajtu 
lil Alla permezz ta’ Marija, jista’ jagħmel 
dan nhar il-festa filgħaxija, meta se ssir 
it-talba tal-konsagrazzjoni. Min irid li 
jasal għal dan il-pass f ’ħajtu, għandu jkun 
imħejji aktar bit-talb. Mal-programm 
tal-festa ssibu riflessjoni għal kuljum tal-
kwindiċina biex tgħin fit-talb tagħna. 
L-istess riflessjoni se tixxandar fuq 
facebook page tal-parroċċa: mosta parish.  

Nawgura li din l-festa ma tkun nieqsa 
minn xejn, fejn jidħol dak li hu spiritwali, 
anke jekk iċ-ċelebrazzjonijiet soċjali 
marbuta mal-festa ser ikunu limitati 
ħafna. Ejjew din is-sena nagħtu aktar 
spazju għal Alla mis-soltu, għax għandna 
ċ-ċans li niffukaw aktar fuq dak li ffukat 
fuqu Marija. 

Il-festa t-tajba lil kulħadd.   

L-Arċipriet flimkien mal-kleru
u mal-Kunsill Pastorali Parrokkjali
jixtiequ lill-familji kollha Mostin

kull barka mis-sema
fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Marija

u jawguraw
li f ’dawn il-ġranet sbieħ

tikber id-devozzjoni
lejn il-Madonna

u tinħass aktar l-għaqda ta’ bejnietna 
bis-sehem tagħna

waqt il-funzjonijiet fir-Rotunda
f ’atmosfera familjari u magħquda

u bl-għajnuna li nagħtu
lil min jeħtieġha.

Festa Marija Assunta 2021 1

Messaġġ tal-Arċipriet
Dun Sebastjan Caruana



Introduzzjoni
Il-festa ta’ din is-sena qed tiġi ċċelebrata 
f ’kuntest partikulari ħafna, għax jaħbat 
il-150 sena mill-ġrajja tal-konsagrazzjoni 
tal-Bażilika. Kien eżattament fil-15 ta’ 
Ottubru 1871, ħdax-il sena wara li tlesta 
l-bini tat-tempju majestuż fil-Mosta u 
beda jintuża. Dakinhar il-poplu mosti 
għażel li jiddedika din il-knisja lil 
Alla. F’dan il-post il-poplu li jemmen, 
jiltaqa’ biex flimkien jagħti qima lil Alla, 
iroddlu ħajr u jirringrazzjah, jittama 
fil-ħniena tiegħu u jemmen li ser jaqla’ 
mingħandu l-maħfra, kif ukoll jersaq 
quddiemu b’fiduċja jitolbu l-bżonnijiet 
tiegħu. Hekk ġara għal 150 sena sħaħ u 
hekk nittamaw li jibqa’ jiġri fil-ġejjieni. 

Imma l-konsagrazzjoni tat-tempju ma 
tiqafx biss sal-binja, imma trid twassal 
biex it-tempju ħaj ukoll ikun ikkonsagrat 
lil Alla. Aħna t-tempju ħaj; aħna, li 
niffurmaw il-knisja ta’ Kristu, imsejħin 
biex tassew inkunu totalment ta’ Alla. 
U ma hemm ħadd aktar minn Marija, li 
tista’ tgħinna biex naslu nwettqu dan fil-
ħajja ta’ kuljum. Il-konsagrazzjoni lil Alla 

permezz ta’ Marija mhix xi devozzjoni 
bħal kull devozzjoni oħra imma aktar 
hi t-twettiq ta’ dak li diġa’ wegħedna 
fil-magħmudija tagħna. Dakinhar aħna 
wegħeda li se nwarrbu l-ħażen, lix-xitan 
u l-għemil kollu tiegħu u nagħżlu biss lil 
Alla Trinita’: il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu 
s-Santu. Għażla li għamlet ukoll Marija 
u għexitha b’fedelta’ tul ħajjitha kollha.
F’din l-kwindiċina, għalhekk, ejjew 
inħarsu lejn Marija, nitgħallmu 
minnha u nitolbuha tgħinna biex 
l-konsagrazzjoni tagħna lil Alla permezz 
tagħha, ma tkunx kliem fieragħ imma 
tkun esperjenza ħajja li tħalli l-frott. Qed 
nistiednu lil kull min iħoss li għandu 
jġedded il-konsagrazzjoni tiegħu 
nnifsu lil Alla permezz ta’ Marija, biex 
kuljum jagħmel ħin ta’ talb u permezz 
ta’ meditazzjoni u kontemplazzjoni 
jipprepara ruħu biex nhar il-festa 
waqt iċ-ċelebrazzjoni Marjana, 
nagħmlu flimkien pubblikament din 
il-konsagrazzjoni lil Alla permezz ta’ 
Marija.

Marija tiggwidana lejn 
konsagrazzjoni sħiħa lil Alla

Matul il-jiem tal-Kwindiċna se jkollna magħna lil                                      
Dun Samuel Grech li ser jaqsam magħna riflessjonijiet dwar 
it-tema magħżula: Marija tiggwidana lejn konsagrazzjoni 
sħiħa lil Alla.
Dun Samuel Grech, twieled fit-3 ta’ Ottubru 1985 u ġie 
ordnat Saċerdot fit-28 ta’ Mejju 2011. Dun Samuel kiseb 
id-Dottorat fit-Teoloġija bi speċjalizazzjoni fil-Marjoloġija, 
b’teżi dwar is-santwarju Ta’ Pinu. Attwalment iservi bħala 
Viċi-Rettur fis-Seminarju t’Għawdex u jagħti servizz 
pastorali fil-Parroċċa tal-Viżitazzjoni fl-Għarb.
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Programm tal-Festa 2021
Il-Ħamis, id-29 ta’ Lulju 2021   Ħruġ tal-Istatwa min-Niċċa u 

     Ftuħ tal-Festa

8:00a.m. Ħruq ta’ murtali mill-Għaqda Piroteknika Santa Marija.
12:00p.m. Ħruq ta’ murtali mill-Għaqda Piroteknika Santa Marija.
6:00p.m. Tingħad it-talba tar-Rużarju mill-membri tal-Leġjun ta’ Marija 

Irġiel.
6:30p.m.  Quddiesa bil-kant u diskors ta’ tħejjija għall-festa mill-Arċipriet 

Dun Sebastjan Caruana. Wara l-Quddiesa se ssir siegħa 
Adorazzjoni b’talb għall-ġid spiritwali tal-festa. Tajjeb li lkoll 
ninġabru f ’ħin ta’ talb biex ngħixu din il-festa flimkien ma’ Ġesù 
u Ommna Marija. 

 Minħabba r-restrizzjonijiet, ix-xbieha ta’ Santa Marija se 
tinħareġ minn niċċa u tintrama’ fil-post tagħha għal żmien il-
festa b’mod privat.

9:00p.m. Ħruq ta’ murtali u kaxxa infernali mill-Għaqda Piroteknika Santa 
Marija.  

JIEM TA’ TAGĦLIM

Il-Ġimgħa, it-30 ta’ Lulju 2021  Bidu tal-Kwindiċina
      Niftakru f ’ħutna li għaddew 
      għall-ħajja ta’ dejjem

Il-festa solenni li niċċelebraw fil-15 ta’ Awwissu, tqawwi t-twemmin tagħna fil-qawmien 
mill-imwiet, kif wkoll fil-glorja ta’ Alla li aħna lkoll imsejħin biex nipparteċipaw fiha. 
Meta Marija temmet iż-żmien tagħha fuq din l-art, hi daħlet tgawdi minn din il-glorja 
tas-sema. Bħala omm, Marija xtaqet iddewwaq ftit minn din il-glorja lill-ulied li ġew 
afdati f ’idha, biex huma wkoll iħabirku għaliha. Id-devozzjoni vera Marjana twassal 
lil dak li jkun biex iħabrek għall-ħajja ta’ qdusija, waqt li timlieh b’ferħ u hena tassew.

Tajjeb li matul il-preparazzjoni tagħna għal din l-festa nżommu quddiem għajnejna 
l-fatt li aħna pellegrini li qed ngħixu fi żmien; żmien li għad jasal fi tmiemu. Meta 
niftakru f ’dan, ngħixu ż-żmien kollu ta’ ħajjitna mxennqa għas-sema u għalhekk ma 
naħlu ebda mument fix-xejn. F’kull ċirkustanza nkunu kapaċi naraw lil Alla u ngħixu 
kontinwament fil-grazzja tiegħu.



Fl-evanġelji Marija tiġi ppreżentata dejjem qrib binha Ġesù bħala dixxiplu fidil tiegħu, 
għalhekk kien jixraq li wara mewtha taqsam miegħu l-istess destin. Matul din il-
kwindiċina se nimmeditaw episodji mill-evanġelju li jitkellmu minn Marija, biex naslu 
li nagħmlu l-konsagrazzjoni personali tagħna lil Alla permezz ta’ Marija. 

6:00p.m. Tingħad it-talba tar-Rużarju mill-aħwa tal-Mixja Neo 
Katekumenali.

6:30p.m.  Quddiesa bil-kant minn Dun Christopher Galea u bl-omelija 
minn Fr Samuel Grech, b’suffraġju għall-erwieħ kollha, 
speċjalment dawk li mietu mill-festa tas-sena l-oħra ’l hawn.

 Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Is-Sibt, il-31 ta’ Lulju 2021 Jum l-Għaqdiet Soċjali u Ċivili

Ġerusalemm hi belt li minn dejjem kellha importanza kbira. Diversi tqabdu għaliha, 
u nistgħu ngħidu li dan it-taqbid għadu sejjer sal-ġurnata tal-lum. Kienet u għada 
meqjusa bħala belt qaddisa, għax f ’nofsha kien mibni t-tempju ta’ Alla. Imma l-Mulej 
Ġesù għinna nagħrfu li Alla jgħammar mhux wisq fit-tempju mibni mill-ġebel imma 
fil-poplu qaddis li jibni l-belt qaddisa. 

Fil-litanija aħna nsejħu lil Marija bħala ‘Tempju tal-Ispritu s-Santu’, għax kienet mimlija 
bih. Marija tfakkarna li l-istess Spirtu qaddis qed jagħmmar fina u għalhekk, meta bħal 
Marija nħallu l-Ispirtu s-Santu jaħdem fina, naslu li nibnu belt tassew qaddisa. Dan 
hu l-mandat li Ġesù ta lill-ewwel dixxipli fil-knisja; qalilhom biex imorru jxandru li 
s-saltna ta’ Alla waslet, u biex jagħmlu dixxipli tiegħu mill-ġnus kollha; flimkien jibnu 
soċjetà li l-imħabba vera tkun il-pedament tagħha.

L-għaqdiet soċjali u s-soċjetajiet ċivili li jkunu ffurmati minn insara, għandhom 
iħabirku għal soċjetà bħal din; soċjetà mibnija fuq ir-rispett bejn bniedem u ieħor u 
fejn kulma jsir isir għas-servizz ta’ xulxin.

Marija flimkien ma’ Ġużeppi kienu jagħmlu minn kollox biex jgħinu lil Ġesù jintegra 
fis-soċjetà. Kienu ta’ kull sena jitilgħu Ġerusalemm għall-festa tal-Għid; dan jurina li 
kienu jinvolvu ruħhom u jipparteċipaw b’mod sħiħ fil-ħajja soċjali u reliġjuża. Jidher 
ċar li Ġesù ma kienx jibqa’ lura u fil-fatt ta’ tnax-il sena nvolva ruħu f ’diskussjonijiet 
ta’ tagħlim li kienu qed isiru bejn l-għorrief. F’dak li nsibu fl-Evanġelji naraw kif 
Ġesù jinteressa ruħu fil-bniedem sħiħ u fil-ħajja tiegħu sħiħa: spiritwali u materjali, 
u li ddedika ruħu għan-nies b’mod sħiħ. Min jiddedika ruħu għal Alla jasal wkoll li 
jiddedika ruħu għall-ġid u l-qdusija tal-oħrajn. 

4.30p.m. Quddiesa fil-Bażilika.
5:30p.m. Quddiesa fil-Bażilika.
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6:30p.m. Quddiesa bil-kant u bl-omelija mill-Arċipriet Dun Sebastjan 
Caruana. Jieħdu sehem l-għaqdiet soċjali, politiċi u sportivi u 
l-Kunsill Lokali.
Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

7.30p.m. Tqegħid ta’ bukketti tal-fjuri, quddiem ix-xbieha ta’ Santa Marija, fi 
Triq it-Torri, minn rappreżentanti tas-Soċjetajiet.

Il-Ħadd, l-1 ta’ Awwissu 2021 It-tmintax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena u 
    Jum l-Adoloxxenti 

Marija ma għamlet ebda miraklu li jidher fid-dieher, anqas ma fittxet li tagħmel xi sinjal 
straordinarju biex kulħadd jinduna li hi omm Alla u l-ġmiegħi tan-nies jibdew isegu 
lilha wkoll. Marija anqas tkellmet u għallmet fil-pubbliku minkejja li kienet imżejna 
b’kull għerf mis-sema. Imma għażlet li tibqa’ siekta, issegwi u timxi ma’ Ġesù f ’kull 
pass li għamlet. B’dan il-mod għemilha kien jitkellem aktar minn kliema, ħajjitha saret 
sinjal ewlieni tar-rabta tagħha ma’ Alla. 

L-għemil ta’ Marija hu ta’ ċanfira għall-ġemgħa tad-dixxipli, li nsibu fl-Evanġelju tal-
lum, peress li huma baqgħu jitolbu sinjal biex jemmnu f ’Ġesù, minkejja li kienu diġa’ 
raw ħafna sinjali oħra qabel.  Min jemmen ma jitlobx mirakli u sinjali kbar, imma 
iva kapaċi jara diversi mirakli u sinjali madwaru għax jagħraf li kollox ġej minn Alla. 
Għal min jemmen, m’hemmx bżonn mirakli. Għal min ma jemminx il-mirakli huma 
għalxejn. Bħal Marija, il-bniedem ta’ fidi kapaċi josserva l-id ta’ Alla f ’dak li jkun qed 
jgħaddi minnu u jilqa’ bi gratitudni dak kollu li Alla jagħtih.  Il-poplu ta’ Alla laqa’ 
l-manna bħala ikel u għex permezz tagħha, imma mhux kollha kienu grati lejn din 
l-providenza ta’ Alla, tant li gergru u ħaduha kontra Mose’. Ġesù jfakkarna li aħna mhux 
il-manna ġejna mogħtija, l-ikel li ma kinux jafu x’inhu, imma lilu nnifsu bħala ħobż 
tassew li niżel mis-sema.  Marija twassalna biex nilqgħu dan il-ħobż u ngħixu permezz 
tiegħu. Turina li mhemmx għalfejn ikollna provi biex inkunu ċerti minn Ġesù, imma 
twassalna biex nemmnu fih u fil-kelma li jitmgħana biha.     

5:00pm. Ċelebrazzjoni tal-Magħmudija fil-Bażilika
5:30p.m.  Quddiesa bil-kant minn Dun Salv Borg.

Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.
7.00p.m. Quddiesa animata mill-grupp tas-7pm, bis-sehem tal-

Adoloxxenti tal-Parroċċa imexxi Dun Roderick Baldacchino.

It-Tnejn, it-2 ta’ Awwissu 2021 Jum il-Viżitaturi u 
     l-Migranti li jgħixu fostna

Hi permezz tal-Imqaddsa Verġni Marija li Ġesù Kristu ġie fid-dinja; Hu li ġie jżurna bħaż-
żjara tax-xemx tiegħla. Ġie joqgħod fostna mhux għal gwadann tiegħu imma minħabba 
fina; aħna stagħnejna permezz tiegħu. Id-devozzjoni Marjana vera tgħaqqadna mhux 
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biss ma’ Ġesù u ma’ Alla l-Imbierek, imma wkoll tgħaqqadna bejnietna. Ma tħalliniex 
inħarsu lejn xulxin bħala ta’ ġewwa jew barranin, imma twassalna biex nagħrfu kif Alla 
jżurna f ’xulxin. Fil-qari tal-lum naraw kif Abraham kellu ż-żjara ta’ Alla li dehret fi tliet 
irġiel li qatt ma kien rahom qabel. Tliet irġiel barranin li ġew għandu b’messaġġ divin, 
messaġġ li bidillu ħajtu għax għarfuh li hu kien se jsir missier fi żmien sena.  

Ir-rakkont taż-żjara tal-Arkanġlu Gabrijel lil Marija wkoll ifakkarna kif Alla tkellem 
peremezz ta’ ħaddieħor, permezz ta’ dak li għal Marija kien stranġier. Alla kapaċi 
jkellmna permezz tal-viżitaturi, permezz tal-immigranti li jiġu joqogħdu fostna. Illum 
tajjeb li nistaqsu ftit kif qed inħarsu lejhom dawn il-persuni? Jista’ jkun li l-biża’ ma 
jħalliniex narawhom bħala messaġiera tal-imħabba ta’ Alla fostna? Jista’ jkun li dak li 
nisimgħu kontra viżitaturi u immigranti jinfluenza l-perspettiva tagħna ta’ kif inħarsu 
lejn bnedmin oħra li ġejjin minn kulturi differenti minn tagħna? 

Marija, tgħaqqad bnedmin minn kulturi differenti aktar milli tibni ħitan bejniethom.  
Min ġieli mar fuq xi pellergrinaġġ lejn Lourdes, Fatima,  Medjugorje, jew lejn xi post 
ta’ devozzjoni Marjana, jista’ jifhem aħajr kif Marija tgħaqqad il-kulturi flimkien. 
Bnedmin minn madwar id-dinja kollha li jingħaqdu f ’għanja waħda ta’ Ave Marija.  
F’dawn il-postijiet ta’ devozzjoni Marjana wieħed jista’ jesperjenza dak li ġara fil-
Pentekoste, meta nies minn madwar id-dinja kollha kienu miġura flimkien u jifhmu 
dak li Pietru kien qed jgħid bi lsienu.  Illum, ejjew inħarsu lejn Marija u kif hi laqgħet 
lil Gabrijel bil-messaġġ li wasslilha, hekk aħna nilqgħu lil minn iżurna u nagħrfu 
l-messaġġ ta’ Alla għalina fihom. 

6:00p.m. Rużarju meditat mill-membri tal-Azzjoni Kattolika Nisa
6:30p.m. Quddiesa bil-kant minn Dun Gwann Sammut u bl-omelija 

minn Fr Samuel Grech, li għaliha huma mistiedna speċjali 
dawk li jaħdmu u jgħinu fis-sistema tal-Viżitaturi tal-Bażilika u 
l-barranin li jgħixu fil-Mosta.
Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika. 

It-Tlieta, it-3 ta’ Awwissu 2021 Jum id-Djakonija - 
    servizz u qadi lejn ħutna fil-bżonn

Marija tlaqqagħna wiċċ imb wiċċ mal-imħabba tal-qalb ta’ Ġesù msallab. Imma xi jsir 
minna jekk tassew insibu ruħna wiċċ imb wiċċ miegħu fuq is-salib? Jista’ jkun li ma 
nħossu xejn għalih quddiem dik it-tbatija? Imma r-reazzjoni tagħna quddiem Ġesù 
msallab ma naħsibx li għandha tkun lejn it-tbatija tiegħu! Qalb il-bniedem tista’ tant 
tibbies li ssir insensittiva, li tibqa’ indifferenti quddiem it-tbatija tal-oħrajn.  Dan, iva, 
hu possbili jsir minħabba d-dnub. Id-dnub tagħna anqas quddiem Kristu msallab 
ma jħallina niċċaqalqu mill-indifferenza u l-apatija tagħna, aħseb u ara quddiem il-
bżonnijiet tal-bnedmin ħutna.  
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Marija, dik li qatt ma kienet maħkuma mid-dnub, kienet u baqgħet sensittiva u mħeġġa 
bl-imħabba, sew għal Alla u sew għall-bnedmin. Hi lesta tgħinna u tagħtina qalbha stess 
biex qalbna titgħallem minnha l-kompassjoni u l-ħniena. Jekk aħna nagħtuha l-qalb 
iebsa tagħna fil-konsagrazzjoni tagħna, bla dubju ta’ xejn, hi tagħtina tagħha u tgħinna 
nsiru sensittivi u mħeġġa bħalha. Tgħinna nħobbu b’imħabba perfetta kif ħabbet hi.  
Marija minn ħdejn is-salib xorbot mill-għajn tal-imħabba safja u kompliet timtela’ 
b’ħeġġa qaddisa għal Alla; hu li kien qed juri sa fejn tasal imħabbtu lejn l-umanita’.  
Għalhekk Marija tista’ twassalna għal din l-imħabba perfetta.  

Faċli nagħmlu karita’ għax inħossuna tajjeb, jew għax inħossu sodisfazzjon li nkunu 
tajna jew għinna lil xi ħadd. Faċli li ngħin li xi ħadd għax nitħassru u nħoss li ma 
nistax ma nagħmel xejn quddiem ċerti sitwazzjonijiet. Faċli li ngħin biex nieħu fama u 
popolarita’ għax f ’għajnejn l-oħrajn nidher ġeneruż u qalbi tajba. Imma hemm tassew 
imħabba safja fl-istess karita’ li nagħmel? Marija tagħtina din il-qalb safja biex il-karita’ 
ssir mill-qalb u tkun bħal offerta tfuħ quddiem Alla. Wara li nirċievu l-qalb ta’ Marija 
jkun possibli għalina li nagħmlu tassew karita’, għax l-għajnuna li nagħtu lil min hu fil-
bżonn tkun ħielsa minn kull interess personali u minn kull ambizzjoni oħra.

6:00p.m. Rużarju meditat mill-membri tal-Kummissjoni Djakonija
6:30p.m. Quddiesa bil-kant minn Dun Rafel De Martino u bl-omelija 

minn Fr Samuel Grech. 
Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

L-Erbgħa, l-4 ta’ Awwissu 2021  Jum it-Tfal Ċkejknin

Kemm hi ħelwa t-tgħanniqa ta’ omm! Fl-ikonografija spiss naraw lil Marija tgħannaq 
lil binha tarbija. Hi għannqitu meta wellidtu u medditu f ’maxtura; għannqitu quddiem 
il-maġi li ġew iżuruh, għannqitu meta refgħetu tul il-vjaġġ lejn l-Eġittu biex taħrab 
mill-qilla ta’ Erodi, għannqitu fi tfulitu, imma għannqitu wkoll meta kien mill-ġdid fi 
ħdanha wara li miet għalina fuq is-salib. Kull darba li kienet tgħannqu kienet tirtira fiha 
nfisha u tikkontempla lil dak li għandha f ’dirgħajha. L-Evanġelista seta’ kien qiegħed 
jgħidilna dan meta jgħid: baqgħet iżżomm f ’qalbha dan kollu.

Marija kienet miftuħa għar-rivelazzjoni tal-misteru. Bil-mod il-mod tgħallmet x’inhi 
s-sejħa propja tagħha li tkun omm Alla. Kienet lesta titgħallem dejjem aktar, kif huma 
lesti li jitgħallmu t-tfal. U aktar ma għarfet Alla x’ried minnha aktar kienet tfittex li 
titgħannaq miegħu. Għarfet li kien Alla li għannaqha l-ewwel u fl-esperjenza ta’ dik 
it-tgħanniqa, hi tgħallmet tgħannaq. Marija llum lesta li tgħannaq lil kull min jafdaha 
u jintelaq f ’idejha bħat-tfal ċkejknin. Il-konsagrazzjoni Marjana twassal għal din 
t-tgħanniqa tal-omm, imma wkoll għat-tgħanniqa ta’ Alla. Bħal Marija, aħna msejħa 
ngħixu fil-misteru; bħalha nkunu miftuħa biex nilqgħu dak kollu li Alla jrid jirrivelalna 
u bħalha nkunu lesti li ngħixu dejjem aktar il-vokazzjoni tagħna meta nagħrfu tassew 
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x’inhi. Ejjew llum nitolbu lil Marija tgħinna nitgħallmu dak li Alla jrid minna. Nitolbuha 
tagħtina qalb umli li lesta tilqa’ bil-ferħ dak kollu li Alla jurina li jrid minna.

6:00p.m. Rużarju meditat mill-membri tal-Kummissjoni Tfal
6:30p.m. Quddiesa bil-kant minn Fr Jean Gove u bl-omelija minn Fr 

Samuel Grech, animata mit-tfal taċ-ċentri tal-katekiżmu u l-Kor 
Shalom. Id-dħul fil-Bażilika kemm għat-tfal kif ukoll għall-
ġenituri tagħhom se jkun bil-biljetti. Fi tmiem il-Quddiesa, it-
tfal preżenti se jingħataw tifkira tal-okkażjoni. 
Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

7.30p.m.  Isir it-tberik tat-trabi u t-tfal żgħar u l-preżentazzjoni lill-             
  Assunta. Minħabba r-restrizzjonijiet tal-pandemija
   l-preżentazzjoni se ssir fuq jumejn; fl-4 u l-5 ta’ Awwissu.  

Il-Ħamis, il-5 ta’ Awwissu 2021  Jum it-Tfal

Sa mill-bidu tal-istorja tas-salvazzjoni niltaqgħu mal-wegħda ta’ Alla li jsalva lill-
bniedem mill-mewt. Din l-wegħda narawha titwettaq tul l-istorja kollha tal-poplu 
l-magħżul. Tidher b’mod ċar meta l-poplu t’Alla kien fil-jasar tal-Eġittu: Alla ħelsu 
permezz ta’ Mose’. Hekk kif qorbu biex jidħlu f ’din l-art imwiegħda, Alla ta ordni biex 
l-ewwel frott tal-art, u l-ewwel wild, jiġu offruti lil Alla, biex il-poplu kollu jiftakar fil-
barkiet li rċieva mingħandu, issa li kien se jgħix f ’artu bħala poplu ħieles.  Iżda l-ewwel 
wild tal-bnedmin kellu jinfeda b’offerta oħra, għax il-bniedem hu wisq għażiż f ’għajnejn 
Alla.

Marija marret fit-tempju biex tagħmel dak li kienet titlob l-liġi u ppreżentat lil Ġesù.  
F’dan il-ġest Marija kienet qed tfakkar lid-dinja fil-barka l-kbira ta’ Alla għax issa kien 
wasal il-mument li titwettaq tassew is-salvazzjoni mwiegħda.  Fil-mument li Marija 
offriet lil binha, kienet qed toffri wkoll lilha nfisha, għax hi wkoll saret sinjal ta’ barka.  
It-tfal tassew huma barka mhux biss għall-ġenituri tagħhom imma għas-soċjetà kollha, 
u għalhekk ilkoll kemm aħna għandna responsabbilta’ li nifduhom minn kull ħażen 
li hawn madwarna. Nieħdu ħsiebhom u ngħaddulhom valuri u prinċipji biex ikunu 
jistgħu jgħixu ta’ veri ulied Alla. Fi kliem ieħor ma nistgħux nissagrifikaw lit-tfal 
minħabba l-interessi tagħna jew tas-soċjetà li ngħixu fiha. 

Devozzjoni Marjana vera twassal li wieħed joffri lilu nnifsu biex id-dinja tinfeda mill-
ħażen; jikkonsagra lilu nnifsu għall-qadi ta’ Alla u tal-knisja, għalhekk ifittex li jieħu 
ħsieb liċ-ċkejknin u lil dawk li huma l-aktar vulnerabbli.  Ejjew illum nitolbu  lil Marija 
biex twassalna ħa nagħtu kas tal-ulied, u tat-tfal kollha, għax huma wisq għeżież 
f ’għajnejn Alla.

6:00p.m. Rużarju meditat mill-Abbatini tal-Parroċċa.
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6:30p.m. Quddiesa bil-kant minn Fr Claude Mifsud u bl-omelija minn      
Fr Samuel Grech, animata mit-tfal taċ-ċentri tal-katekiżmu 
u l-Kor Shalom. Id-Dħul fil-Bażilika kemm għat-tfal kif ukoll 
għall-ġenituri tagħhom se jkun bil-biljetti. Fi tmiem l-Quddiesa 
t-tfal preżenti se jingħataw tifkira tal-okkażjoni. 
Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

7.30p.m.  Jsir it-tberik tat-trabi u t-tfal żgħar u l-preżentazzjoni lill-Assunta. 
Minħabba r-restrizzjonijiet tal-pandemija l-preżentazzjoni se 
ssir fuq jumejn; fl-4 u l-5 ta’ Awwissu.  

Il-Ġimgħa, is-6 ta’ Awwissu 2021  Jum iż-Żoni tal-Parroċċa -
     Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej

Il-festa tal-lum toħodna fuq it-Tabor, fejn Ġesù kompla juri min hu lid-dixxipli tiegħu 
hekk kif tbiddel quddiemhom. Pietru, Ġakbu u Ġwanni raw lil Ġesù b’mod li qatt 
ma kienu rawh qabel. Kienet esperjenza li saħħithom fil-fidi tagħhom fih. Issa setgħu 
jagħrfuh bħala mgħallem u sid tagħhom. Huma u niżlin minn fuq it-Tabor, Ġesù 
kellimhom fuq il-qawmien tiegħu mill-imwiet u kompla jurihom fejn kellha twasslu 
l-missjoni tiegħu.

Anke Marija mxiet din il-mixja tal-fidi u kibret fiha. Kien hemm mumenti, fejn 
Marija wriet li kellha bżonn tifhem aħjar x’kienet il-missjoni ta’ binha Ġesù. Hekk 
per eżempju, meta kienet sabet lil Ġesù fit-tempju, wara tlett ijiem tfittxu flimkien ma’ 
Ġużeppi, hu qalilha: ma tafx li għandi nkun f ’dak li hu ta’ Missieri?  Barra li għarfitu 
bħala binha, hawn setgħet tagħarfu wkoll bħal mgħallem u sid tagħha. Għarfet aħjar 
x’kienet tfisser il-missjoni tiegħu ta’ Messija u fejn kellha twasslu. It-tlett ijiem li damu 
jfittxuh ifakkruna fit-tlett jiem li Ġesù dam fil-qabar, u għalhekk is-sejba ta’ Ġesù fit-
tempju toħodna għal jum il-qawmien. Fil-qawmien ukoll insibu lid-dixxiplu Marija ta’ 
Magdala tfittxu u meta sabitu għarfitu bħala mgħallem u sid tagħha. 
Aħna wkoll bħala dixxipli msejħin biex nibqgħu nfittxu li nagħrfu aħjar lil Ġesù sa 
ma nagħrfuh bħala mgħallem u sid tagħna. Il-konsagrazzjoni tagħna lil Alla permezz 
ta’ Marija titlob li nħallu lil Marija takkumpanjana f ’din it-triq ta’ fidi. Din l-mixja ma 
nistgħux ngħixuha weħidna imma bħala komunità nisranija, fil-knisja, fil-parroċċa, fiż-
żoni tagħna u fil-familji tagħna. Nitolbu lil Marija timxi magħna biex qatt ma nitfixklu 
t-triq. Hi taf it-triq għax imxietha qabilna.

6:00p.m. Rużarju meditat mill-membri tal-Grupp Pastorali taż-żona 
Sant’ Andrija.

6:30p.m. Quddiesa bil-kant minn Dun Antoine Borg u bl-omelija minn 
Fr Samuel Grech u animata mill-erba’ Żoni tal-Parroċċa; il-
Bidnija, Sant’ Andrija, Ta’ Mlit u Santa Margerita. Waqt il-
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quddiesa, rappreżentanti minn kull żona joffru oġġetti tal-ikel 
għall-familji fil-bżonn tal-Parroċċa. Dawn l-oġġetti tal-ikel se 
jkunu nġabru minn qabel fiż-żoni.
Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Is-Sibt, is-7 ta’ Awwissu 2021                            Jum il-Benefatturi 

Il-benefatturi huma dawk li ħlief ġid ma narawx mingħandhom għax jagħtuna minn 
qalbhom kulma jkollna bżonn. Bla dubju l-ġenituri huma fost l-ewwel benefatturi għax 
jagħtu l-ħajja lil kull minn jitwieled. Sa mit-tnissil, il-ġenituri jimpenjaw ruħhom biex 
jagħmlu l-aħjar għażliet għal uliedhom, imma wkoll, irabbu u jedukaw lil uliedhom 
b’ħafna sagrifiċċji. Nistgħu ngħidu li huma jiddedikaw ħajjithom kollha għalihom. 
Marija, li hi tassew omm, hi l-akbar benefattura tal-umanita’. Hi ddedikat ħajjitha mhux 
biss għal binha Ġesù imma wkoll għal dawk li ġew afdati lilha. Dan kien possibbli għall-
fatt li hi semgħet kontinwament il-kelma ta’ Alla u kienet tħarisha bil-qalb.  Mhux ta’ 
b’xejn Ġesù wieġeb lil dik il-mara li faħħret lil Marija bil-kliem: ‘imma tassew ngħidlek, 
aktar hienja dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jħarsuha!  Kull min jisma’ kelma u 
jħarisha jasal li jagħmel ħafna ġid: isir tassew benefattur.

Imberkin il-benefatturi, għax Alla jroddilhom għall-mitt darba l-ġid li jagħmlu mal-
oħrajn. Dun Ġorġ Preca kien iħobb jgħid li aħna għandna Sid galantom, għax iħallas 
bil-mija fil-wieħed. Tassew Alla jħobb lil min jagħti bil-qalb.  Ejjew illum nkunu lesti 
li nużaw ir-riżorsi li l-Mulej għoġbu jafdalna f ’idejna, għall-glorja tiegħu u għall-ġid 
tal-oħrajn. Jekk insiru benefatturi, l-ewwel li nkunu qed nagħmlu l-ġid hu lilna nfusna. 
Ejjew nitolbu wkoll għall-benefatturi tal-parroċċa. Ħafna drabi l-benefatturi vera 
jkunu pronti li jgħinu kull fejn jaraw il-bżonn. Inroddulu ħajr lil Alla għalihom, waqt li 
nimitaw l-eżempju sabiħ tagħhom.

4.30p.m. Quddiesa fil-Bażilika.
5:30p.m. Quddiesa fil-Bażilika.
6:30p.m. Quddiesa bil-kant u bl-omelija minn Dun Edgar Vella, li għaliha 

huma mistiedna speċjalment il-Benefatturi tal-Parroċċa.
Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika. 

Il-Ħadd, it-8 ta‘ Awwissu 2021  Id-Dsatax-il Ħadd Matul is-Sena u 
    Jum iż-Żgħażagħ

Ħafna drabi d-diskors tagħna jaqa’ fuq l-ikel: riċetti, restaurants tajbin li jħallu 
impressjoni tajba fuqna, dieta u healty food, eċċ. Spiss nitkellmu dwar l-ikel għax hu 
xi ħaġa ta’ kuljum, mhux biss għax ma nistgħux ngħixu mingħajru imma wkoll għax 
ilaqqgħana u jressaqna lejn xulxin. Jekk trid tagħmel kumpliment lil xi ħadd, stiednu 
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għall-ikel. Jekk trid tiċċelebra xi avveniment, agħmel ikla jew party. Jekk iżżur li xi 
ħadd, tieħu ħsieb li toħodlu xi ħaġa tal-ikel miegħek.  

Meta Elija kien fil-vjaġġ, rebħitu l-għajja; hu mhux biss kellu bżonn jorqod u jistrieħ 
imma kellu bżonn ukoll jiekol biex seta’ jkompli l-vjaġġ. L-ikel jagħti l-enerġija u jsaħħaħ 
lil min hu fil-vjaġġ. Dan ma joqgħodx biss għall-ġisem imma wkoll għall-ispirtu tal-
bniedem. L-ispirtu tagħna tassew għandu bżonn l-ikel biex jgħix u jissaħħaħ. Marija 
kienet spiss tiekol minn dan l-ikel spirtwali. Hi mhux biss ipprovdiet l-ikel lill-familja 
tagħha, u għalhekk lil Ġesù, imma kienet ukoll tiekol mill-ikel ta’ binha: mill-kelma 
tiegħu u aktar tard mill-Ewkaristija.

Bħal Marija, iż-żagħażgħ, fil-bidu tal-vjaġġ ta’ ħajjithom, jeħtieġu dan l-ikel biex 
l-ispirtu tagħhom iżomm b’saħħtu. Għandhom bżonn li jirċievu l-kelma, ħalli tkun 
hi li ddawwalhom, kif ukoll l-Ewkaristija li ssostinhom fil-mixja ta’ ħajjithom. Forsi 
kultant inħarsu lejn dawk iż-żgħażagħ li tbiegħdu mill-fidi, imma kemm hawn 
żgħażagħ li ġenwinament qed ifittxu li jagħtu spazju lil Alla. Kemm żgħażagħ qed 
jimxu fuq l-eżempju ta’ Marija u bħalha huma lesti li joffru ħinhom għall-kawżi ġusti! 
Kemm żgħażagħ jagħmlu għażliet kuraġġużi biex bħal Marija jgħidu iva lil Alla! Kemm 
żgħażagħ ifittxu li jitolbu weħidhom u ma’ sħabhom kif kienet tagħmel Marija! 

Ejjew ma niddejqux nitkellmu fuq l-ikel spiritwali, kif ħafna drabi nagħmlu dwar l-ikel 
materjali, biex anke fil-ħajja spiritwali nqabbdu l-ġuħ u l-għatx f ’xulxin għal Alla.

Issir il-ġabra speċjali b’risq il-festa ta’ Santa Marija.

5:00p.m. Ċelebrazzjoni tal-Magħmudija tal-Festa
5.30p.m. Quddiesa bil-kant u bil-prietka minn Dun Lino Grech.
7:00p.m. Quddiesa minn Dun Sergio Fenech li għaliha huma mistiedna 

ż-żgħażagħ tal-Parroċċa.

It-Tnejn, id-9 ta’ Awwissu 2021  Jum l-Operaturi Pastorali - 
     ħaddiema fl-għalqa tal-Mulej

Fi żmien il-Milied huma ħafna li jarmaw xi presepju. Hawn min joħodha b’serjeta’ 
kbira u jibni presepju b’attenzjoni u b’ħila kbira. Nammira l-kreattivita’ u l-kapaċita’ 
ta’ diversi persuni.  L-immaġinazzjoni tagħhom twassalhom biex fil-presepju jpoġġu 
lill-furnar, lill-ħaddied, lill-mastrudaxxa, lill-bejjiegħ, lis-sajjied, nisa li għaddejjin 
iġorru l-ilma jew jagħmlu l-faċedni, insomma jagħmlu rappresentazzjonijiet ta’ ħafna 
attivitajiet li kienu jseħħu fis-soċjetà ta’ elfejn sena ilu. Kultant tgħid x’għandu x’jaqsam 
dan kollu mal-ġrajja tat-twelid ta’ Ġesù? Hekk hu, l-aktar meta nafu li t-twelid ta’ Ġesù 
seħħ fis-skiet u l-bogħod min-nies. Imma jekk ikollok tieqaf tirrifletti ftit tinduna li 
l-ġrajja tal-Inkarnazzjoni hi ġrajja li seħħet għan-nies. Alla li daħal fl-istorja tal-bniedem, 
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daħal f ’kultura, daħal f ’soċjetà. U sar bniedem għall-bniedem. Tassew Ġesù jrid jasal 
għand il-ħaddiem, għand l-istudent, u għand l-anzjan. Irid jasal għand kulħadd. Ilkoll 
għandna bżonn nisimgħu l-aħbar ta’ ferħ kbir: li Alla sar bniedem għalina.  Il-ġrajja 
tal-Milied ma seħħitx darba u daqshekk, imma baqgħet isseħħ u għadha sseħħ u trid 
tibqa’ sseħħ. Ġesù nnifsu, l-kelma nkarnata, bagħat lit-Tnax biex iwasslu l-aħbar biex 
il-ħaddiem, l-istudent, l-anzjan isiru jafu li Alla hu magħna. U l-istess Ġesù li jqanqal 
u jsejjaħ lil ħafna biex jinvolvu ruħhom fix-xandir ta’ din l-kelma u fil-ħidma ta’ Alla 
fid-dinja.

F’din il-ħidma pastorali, Marija kienet involuta sa mill-bidu tagħha. Hi akkumpanjat 
lid-dixxipli billi ssapportjathom u talbet magħhom. Imma anke wara t-tlugħ tagħha 
fis-sema baqgħet takkumpanja lid-dixxipli fil-missjoni ta’ evanġeliżazzjoni. Hi fakkret 
f ’dan kull meta dehret lil xi ħadd u tagħtu kelma. Il-kelma li nsibu fil-ġrajjiet tad-
dehriet, ma kienet xejn għajr il-kelma ta’ binha. Hi baqgħet ittenni l-kliem li qalet lill-
qaddejja fit-tieġ ta’ Kana: ‘agħmlu dak li jgħidilkom Ġesù. Din hi l-ħidma tal-operaturi 
pastorali u ta’ kull min jaħdem fl-għalqa tal-Mulej: li jagħmel dak li jgħidilna Ġesù. 

6:00p.m.  Rużarju meditat mill-membri tas-Support Group tar-Romol
6:30p.m. Quddiesa ċċelebrata minn Dun Mario Camilleri u jipprietka 

Fr Samuel Grech li għaliha huma mistiedna b’mod speċjali 
l-Operaturi Pastorali tal-Parroċċa. 

 Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika
9:00p.m. Il-Banda Santa Marija se ttella’ programm mużikali fil-Bażilika, li 

fih ser jindaqqu Innijiet Marjani u mużika sagra. Id-dħul ikun bil-
biljetti. Biljetti jinkisbu mill-Każin tas-Soċjetà. 

It-Tlieta, l-10 ta’ Awwissu 2021 Is-46 anniversarju mill-Inkurunazzjoni  
     u il-21 anniversarju mit-tqegħid tal- 
     Istellarju tax-xbieha tal-Assunta.

L-10 ta’ Awwissu jfisser il-jum li fih inkurunajna lil Marija fil-kwadru titulari tal-knisja-
bażilika tagħna, bħala simbolu ta’ dak li għamlet it-Trinità Qaddisa meta “l-Immakulata 
dejjem Verġni Marija Omm Alla, wara li temmet il-mixja ta’ ħajjitha fuq l-art, kienet 
meħuda bil-ġisem u r-ruħ fil-glorja tal-ġenna” (mill-Kostituzzjoni Apostolika 
Munificentissimus Deus tal-1 ta’ Novembru 1950 tal-Papa Piju XII). Il-kwadru titulari u 
l-inkurunazzjoni tiegħu jurina l-ġrajja ta’ x’għamlet it-Trinità Qaddisa, x’għamilna aħna 
46 sena ilu, u kif se ngħixu aħna l-Inkurunazzjoni fil-ħajja tagħna.

Għaliex kuruna; xi tfisser? Il-kuruna hija s-simbolu tal-għaqda bejn dak li hu ordinarju, 
normali (bħal Marija, maħluqa minn Alla, bħalna), imma li jerfa’ ’l fuq lejn rejaltajiet 
straordinarji, sublimi, rejaltajiet divini, nistgħu ngħidu. Għalhekk ukoll il-kuruna 
titqiegħed fuq ir-ras, l-ogħla parti tal-bniedem, l-aktar parti qrib tas-sema: tgħaqqad 
il-bniedem ma’ dak li hemm ’il fuq minnu, ħafna ’l fuq minnu, fis-saltna ta’ Alla. 
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Għalhekk il-kuruna li qegħdna fuq ras Marija ridnieha tfisser li għażilnieha bħala 
l-aqwa rappreżentanta tagħna l-bnedmin. U kif is-sultan jew is-sultana kienu jkunu 
l-aqwa u l-ogħla rappreżentanti tal-popli, hekk lilha, lil Ommna Marija, ridnieha tkun 
is-sultana tagħna. Sultana tar-rieda tagħna, tal-valuri tagħna, tal-lejaltajiet tagħna, ta’ 
dak kollu li jagħmilna aħna, poplu nisrani u Marjan, li f ’Alla biss isib il-kollox tiegħu.
Dan hu l-qofol ta’ kull konsagrazzjoni lil Ġesù permezz ta’ Marija!

12:00p.m. Ħruq ta’ murtali mill-Għaqda Piroteknika 15 ta’ Awwissu
6:00p.m. Rużarju meditat mill-membri tal-Leġjun ta’ Marija, Nisa.
6:30p.m. Quddiesa ppreseduta minn Dun Pawl Sciberras. Fi tmiem il-

quddiesa l-Arċipriet iġedded il-Konsagrazzjoni tal-Parroċċa. 
Id-Dħul għal din ċ-ċelebrazzjoni se jkun bil-biljetti.
Antifona, Te Deum, u tingħata l-Barka Sagramentali.

9:00p.m. Ħruq ta’ murtali u kaxxa infernali mill-Għaqda Piroteknika 15 ta’ 
Awwissu.

L-Erbgħa, il-11 ta’ Awwissu 2021 L-Ewwel Jum tat-Tridu -
      Jum il-Familji

Il-familja hija l-post fejn ngħixu u nikbru flimkien ma’ oħrajn. Tant inkunu qrib u 
nidraw lil xulxin f ’kollox, li mill-ewwel nindunaw x’burdata għandu l-ieħor. Insiru nafu 
sew il-gosti ta’ xulxin u x’idejjaq u jweġġa’ lill-oħrajn. Minkejja li nkunu għaddejjin bil-
ħajja tagħna, xorta nkunu nafu ħafna minn dak li għaddejjin minnu l-membri l-oħra 
tal-familja. Ngħixu ħafna esperjenzi flimkien; niċċelebraw anniversarji u birthdays ta’ 
xulxin u naqsmu ħafna affarijiet ma’ xulxin. Iżda fuq kollox, il-familja nisranija tfittex 
li taqsam l-esperjenza ta’ Alla flimkien billi toħloq ambjent li fih tinġabar u titlob 
flimkien, imma billi jgħin lil xulxin jgħixu l-esperjenzi tal-ħajja mdawla mill-istess fidi. 
Importanti li l-fidi tagħna ngħixuha f ’komunità. L-eqreb komunità, li ħafna minna 
għandna, hi l-familja.  Marija wkoll għexet u kibret fi ħdan familja li temmen; dan 
għenha biex tagħraf ir-rieda ta’ Alla għaliha, u meta saret omm setgħet tibni familja 
qaddisa.  Li nħallu spażju għal Marija fil-familji tagħna, hu ta’ ġid kbir.  

Fl-ewwel qari għandna lil Ġożwe’ li hu flimkien ma’ daru għażel li jiddedika lilu u 
l-familja tiegħu lil Alla, u għalhekk jiddikjara li hu u l-familja tiegħu se jservu lill-Mulej. 
Il-familja ta’ Ġożwe’ kienet ta’ eżempju għall-poplu kollu tant li l-poplu kollu kien lest 
li jwarrab l-idoli biex jiddedika lilu nnifsu lil Alla; dan kien ifisser li minkejja li kien qed 
jgħix fost nies pagani, xorta għażel li jaqdi lill-Mulej.  Familja waħda affettwat poplu, 
bħalma l-familja qaddisa ta’ Marija taffettwa l-poplu l-ġdid ta’ Alla – il-knisja.

F’din il-festa ejjew aħna wkoll nagħżlu li niddedikaw il-familji tagħna lil Alla permezz 
ta’ Marija, billi nfittu li nservu lill-Mulej minkejja li pajjiżna ma’ għadux għal kollox 
nisrani. Ejjew inkunu ta’ eżempju għall-familji li l-fidi mhix importanti għalihom, ħalli 
huma wkoll jaslu li jiddedikaw ruħhom għal Alla u jservuh f ’kollox. 
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6:00p.m. Rużarju meditat mill-membri tal-Kummissjoni Familja.
6:30p.m. Quddiesa bil-kant minn Fr Mark Spiteri, jiprietka Fr Samuel 

Grech. Wara l-omelija, il-koppji li din is-sena jiċċelebraw xi 
anniversarju speċjali (l-Ewwel jew t-Tieni sena, 10 u 11 -il sena, 
25 u 26 sena, 50 u 51 sena) ikunu jistgħu jġeddu l-wegħdiet 
taż-żwieġ. Dawn huma mitlubin sabiex iċemplu fuq in-numri 
21432700 jew 99225441 sat-Tnejn, 9 ta’ Awwissu, biex jiġi 
riservat post għalihom.
Il-familji kollha huma mistednin biex jagħtu donazzjoni ta’ flus 
li ser tmur  biex tinbena Mission Station. Dan se jkun proġett 
li l-Parroċċa ser twettaq fl-art tal-Missjoni bħala parti mill-
attivitajiet marbuta mal-150 sena mill-Konsagrazzjoni tal-
Knisja.
Innu, Antifona u Barka Sagramentali.

9:00p.m. Il-Banda Nicolò Isouard se ttella’ programm mużikali fil-Bażilika, li 
fih ser jindaqqu Innijiet Marjani u mużika sagra. Id-dħul ikun bil-
biljetti. Biljetti jinkisbu mill-Każin tas-Soċjetà.

Il-Ħamis, it-12 ta’ Awwissu 2021  It-Tieni Jum tat-Tridu -
 Jum l-Anzjani u l-Morda

X’taqbad tgħid quddiem minn qed ibati! Kif tista’ tissaporti fil-preżenza ta’ xi ħadd li 
jkun qed jokrob kontinwament bl-uġigħ! Ħafna drabi tħossok barra minn postok meta 
tkun qrib xi ħadd marid, li ma tista’ tagħmillu xejn biex ittaffilu ftit mit-tbatija li jkun 
għaddej minnha; meta anqas kliem ma ssib biex tfarrġu. 

Marija, wieqfa ħdejn is-salib, turina kif nistgħu nieqfu ma’ min qed ibati. Marija ma 
tgħid xejn imma tibqa’ preżenti; ma tagħmel xejn imma taqsam ma’ binha t-tbatija. 
Marija mhux talli ma ħarbitx minn quddiem is-salib imma talli waslet li timxi pass pass 
wara binha t-triq tal-kalvarju sa ma offriet lilha nfisha bl-istess intensita’ li Ġesù offra 
lilu nnifsu fuq is-salib. F’din is-siegħa tat-tbatija, l-preżenza ta’ Marija saret preżenza ta’ 
faraġ għal binha. Ma’ Marija kien hemm ukoll xi nisa u d-Dixxiplu l-Maħbub, li wkoll 
baqgħu miegħu sal-aħħar. Huma wkoll saru preżenza ta’ faraġ. Le, mhux kollox kien 
għalxejn; le, mhux kulħadd kien telaq. Kien hemm min żamm kelmtu u baqa’ miegħu 
sal-aħħar, anke jekk kien qed jara li ma jista’ jakwista xejn aktar mingħand Ġesù.  

Li nieqfu ma’ min hu marid, li nibqgħu viċin min qiegħed ibati, li tibqa’ tieħu ħsieb 
l-anzjani anke meta jsiru diffiċli, li tkun viċin xi ħadd li ma għandu xejn x’jagħtik, hu 
mod ta’ kif toffri lilek innifsek, mod ta’ kif tikkonsagra lilek innifsek. Bħal Marija, aħna 
msejħa biex fit-tbatija nibqgħu ngħixu u mhux naħarbu, nibqgħu wieqfa mimlija bit-
tama u mhux nitkaxkru mid-disperazzjoni.
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Ejjew illum nieqfu qrib xi ħadd li hu marid, jew qed ibati; nieqfu ħdejn xi ħadd anzjan 
u bla saħħa; nieqfu ħdejn min qed joqrob lejn is-siegħa li jħalli din id-dinja, u noffru 
ftit tama bil-preżenza tagħna. Ejjew nitolbu għal xi ħadd li għaddej mill-esperjenza tal-
kalvajru biex il-Mulej jagħtih is-sabar li għandu bżonn.

6:00p.m. Rużarju meditat mill-membri tal-Grupp Kariżmatiku Paċi u 
Sliem.

6:30p.m. Quddiesa għall-morda u għall-irtirati fi djarhom fil-Bażilika 
minn Fr Willie Vella, jiprietka Fr Samuel Grech. Għal din iċ-
ċelebrazzjoni, il-Kummissjoni Djakonija se torganizza trasport 
għal kull min ikun jeħtieġu. Kull min jixtieq it-trasport għandu 
jċempel fuq in-numri 21433826 sat-8 ta’ Awwissu. Id-dħul 
għal din iċ-ċelebrazzjoni ser ikun bil-biljetti. Fi tmiem iċ-
ċelebrazzjoni, il-Banda Nicolò Isouard ser iddoqq erba’ innijiet 
lil dawk preżenti.
Innu, Antifona u Barka Sagramentali.

Il-Ġimgħa, it-13 ta’ Awwissu 2021 It-Tielet Jum tat-Tridu.
Jum s-Saċerdoti u Membri ta’ Ħajja Ikkonsagrata u Membri ta’ Għaqdiet Reliġjużi

Ħafna nies jemmnu fid-destin: ‘hekk kellu jkun’, jgħidulek!  Imma jekk id-destin hu 
minnu, fejn hi l-liberta’? Jekk kollox hu diġa’ deċiż, għalxejn nippjana u niddeċiedi? 
Bħala nsara nemmu li aħna tassew iddestinati sa mill-bidu li nkunu qaddisin, imma ma 
nemmnux fid-destin li jneħħi r-responsabbilta’ u l-liberta’ tagħna. Alla ħalliena liberi, 
nistgħu nikkoperaw mas-sejħa tal-qdusija u nistgħu ninjorawha.  Nistgħu, flimkien 
mal-oħrajn, ninbnew f ’dar spiritwali u nistgħu ninqatgħu u nkunu bħal binja mġarrfa. 
Is-sejħa tal-qdusija hi sejħa biex dejjem nersqu lejn Alla u lejn xulxin fl-imħabba, sa ma 
tasal is-siegħa li nkunu flimkien fil-Wieħed, f ’Alla.  

San Pietru fl-ewwel ittra tiegħu ifakkarna li għandna sehem mis-saċerdozju ta’ Kristu, 
u jħeġġiġna biex noffru sagrifiċċji spritwali li jogħoġbu ’l Alla permezz ta’ Ġesù Kristu. 
Kull nisrani għandu dmir joffri bla waqfien lilu nnifsu biex jgħix il-ħajja tal-qdusija. 
Hemm ħafna modi kif nistgħu inqaddsu u nitqaddsu. Meta noffru lilna u ngħixu skont 
is-sejħa li l-Mulej għamlilna, inkunu qed noffru tassew lilna nfusna lil Alla.  Dan li 
għamlet Marija: tqaddset u qaddset lill-oħrajn bil-mod ta’ kif għexet.

Ilkoll konvinti li għandna bżonn ta’ saċerdoti ordnati, kif wkoll ta’ perusni ta’ ħajja 
Ikkonsagrata. Għandna wkoll persuni li ħdan il-movimenti ekkleżjali. Dawn il-persuni 
huma msejħa biex ikunu sinjal tal-ħajja eterna, ‘il hemm minn din il-ħajja fuq l-art 
(bħalma hi l-Assunzjoni); il-membri tal-ħajja kkonsagrata jgħixu l-vokazzjoni tagħhom 
mhux bilfors f ’kunventi, kif jistgħu jgħixuha fil-qalba tal-ħajja ta’ kuljum mingħajr ma 

Festa Marija Assunta 2021 15



jkunu f ’dar jew kunvnet. Il-membri tal-Movimenti Ekkleżjali jgħixu propju dak li qalet 
Marija lill-qaddejja fit-Tieġ ta’ Kana: ‘Agħmlu dak kollu li jgħidilkom hu’. 

Hu dmir tagħna li nitolbu għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u ta’ ħajja kkonsagrata 
kif wkoll biex aktar persuni jinvolvu ruħhom f ’Movimenti Ekkleżjali. Is-saċerdoti 
jgħinuna ngħixu l-ħajja nisranija tagħna u jiggwidawna biex nimxu minn toroq ġodda 
li l-Mulej jurina li jixtieqna nimxu minnhom. Jgħinuna nagħrfu kif nistgħu inkomplu 
noffru lilna nfusna lil Alla kif għamlu l-Maġi meta sabu lil Ġesù u offrew ir-rigali 
tagħhom. Ejjew llum nitolbu għas-saċerdoti tagħna u nħalluhom taħt il-protezzjoni 
ta’ Marija.

Tajjeb li wieħed jipprepara ruħu billi jersaq għas-Sagrament tal-
Qrar. Matul dan il-jum u l-jum ta’ għada, fil-Bażilika jkun hemm 
konfessuri għall-qrar. 

08:00a.m. Ħruq ta’ murtali mill-Għaqda Piroteknika Santa Marija.
12:00p.m. Ħruq ta’ murtali mill-Għaqda Piroteknika Santa Marija.
6:00p.m. Rużarju meditat 
6:30p.m. Quddiesa mill-Komunità tal-Ġiżwiti, u jipprietka Fr Samuel 

Grech, li għaliha huma mistednin b’mod speċjali, il-membri tal-
għaqdiet u l-movimenti ekkleżjali. 
Innu, Antifona u Barka Sagramentali.

9:00p.m. Il-Banda Nicolò Isouard se ttella’ programm mużikali fil-Bażilika, li 
fih ser jindaqqu Innijiet Marjani u mużika sagra. Id-dħul ikun bil-
biljetti. Biljetti jinkisbu mill-Każin tas-Soċjetà. 

9:00p.m. Ħruq ta’ murtali u kaxxa infernali mill-Għaqda Piroteknika Santa 
Marija.

Is-Sibt, l-14 ta’ Awwissu 2021  Lejlet il-Festa -
      Jum il-Mostin Kollha,   
      emigranti u dawk li joqogħdu  
      f ’lokalitajiet oħra

Darba kien hemm żgħażugħ li dar fuq missieru u talbu l-flus. Tgħiduli, normali, mhux 
it-tfal kollha jitolbu l-flus! Imma niftakar li dan iż-żagħżugħ ħasadni għall-mod ta’ kif 
kellem lill-missieru: donnu pretenda bi dritt. Niftakar kien qallu; ‘la ġibtni fid-dinja 
mela trid ittini’. Ton arroganti!  Dan il-każ kien ġagħalni nirrifletti ftit fuq kemm kultant 
nafu nkunu arroganti ma’ Alla fit-talb tagħna. Ġieli nippretendu bi dritt. Il-bniedem ta’ 
fidi, jasal li jmur quddiem Alla bil-bżonnijiet tiegħu imma qatt ma jippretendi xejn bi 
dritt. Jafda lilu nnifsu f ’idejn Alla b’tama u fiduċja għax tassew ikollu relazzjoni sabiħa 
ma’ Alla. Il-bniedem ta’ fidi lest li jirċievi u jilqa’ bi gratitudni dak kollu li Alla fil-ħniena 
tiegħu jagħtih.
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Matul dan il-jum inkantaw l-innu ta’ radd il-ħajr, it-Te Deum, innu antik li permezz 
tiegħu l-Knisja faħħret u għadha tfaħħar lil Alla. Kemm jiswielna ta’ ġid jekk illum, 
fl-lejlet il-festa, nieqfu ftit u nagħrfu kemm grazzji nirċievu ta’ kuljum mingħand il-
Mulej.  Nagħrfu t-tjieba tal-Mulej mhux biss fil-providenza tiegħu, fl-għajxien, fil-ħajja 
li jagħtina, fis-saħħa, fil-persuni qrib tagħna, imma anke nagħrfu l-kobor tal-imħabba 
tiegħu fis-salvazzjoni li kisbilna permezz ta’ Ibnu Ġesù.  Illum inroddulu ħajr b’mod 
speċjali ta’ Ommna Marija. Marija għarfet lil Alla bħala l-akbar benefattur tagħha u tal-
poplu tagħha, u ma waqfitx troddlu ħajr. Għalhekk Marija l-ħin kollu tinstigana biex 
napprezzaw l-azzjoni ta’ Alla. Il-gratitudni hi virtu’ ewlenija ta’ min jemmen. 

Illum ejjew inħarsu ftit lura, inqallbu ftit l-albums ta’ ħajjitna u naraw kif Alla mexa 
magħna, naraw kif Alla salvana u kif għadu qed iżomm kelmtu, kif permezz ta’ Ibnu 
qalilna: jien nibqa’ magħkom dejjem.   

 Ikompli l-qrar matul il-jum. 
8:30a.m. Quddiesa kantata ta’ lejlet il-festa minn Dun Darren Pace.

Fi tmiem il-quddiesa jitkanta t-Te Deum u l-antifona.
 Wara l-quddiesa tat-Te Deum: ħruq ta’ murtali u murtaletti mill-

Għaqda Piroteknika Santa Marija.
11:45a.m. Ħruq ta’ murtali mill-Għaqda Piroteknika Santa Marija.
4.30p.m.  Quddiesa fil-Bażilika
5:30p.m. Quddiesa fil-Bażilika
6.30p.m. Quddiesa tal-Vġili mill-Arcipriet Dun Sebastjan Caruana.
7:30p.m. Trasulazzjoni solenni tar-Relikwa minn fuq l-artal tal-Kor tas-

Santwarju għal fuq l-artal maġġur tal-Bażilika. 
Wara jsir L-Ewwel Għasar tal-Assunta, Salve u tingħata l-Barka 
Sagramentali.

 Il-Bażilika se tibqa’ miftuħa sal-10.30pm. Id-dħul fil-Bażilika se 
jkun biss min-naħa tad-daħla ta’ San Ġużepp u l-ħruġ se jkun 
mid-daħla tad-Duluri.

7:30p.m. Ħruq ta’ salut, kaxxa infernali u murtali mill-Għaqda Piroteknika 
Santa Marija.

9:15p.m. Ħruq ta’ murtali u kaxxa infernali mill-Għaqda Piroteknika Santa 
Marija.

Il-Ħadd, il-15 ta’ Awwissu 2021    L-Għid tal-Assunta

Jum ta’ festa. Jum li jfakkarna fil-festa l-kbira li qed tistenniena fis-sema. In-nisrani jrid 
ikun kapaċi jgħix f ’ċelebrazzjoni kontinwa matul ħajtu kollha fuq din l-art għax jaf li 
qiegħed fil-vjaġġ lejn il-post tal-glorja.  L-ebda problema, kbira kemm hi kbira; l-ebda 
tbatija, kiefra kemm hi kierfa; l-ebda esperjenza, sabiħa kemm hi sabiħa, ma taljena lin-
nisrani tul il-mixja tiegħu. Il-festi li nagħmlu lil Marija Santissma huma festi li jfakkruna 
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kif għexet Marija Santissma. 
Kellha problemi, kellha tbatijiet, 
kellha esperjenzi qawwija imma 
baqgħet iffukata. Kienet kapaċi 
tgħix fil-wegħda ta’ ħajja li qatt ma 
tintemm. Kien għalhekk li Marija 
waslet li tikkonsgra lilha nfisha 
lil Alla. Xejn ma kienet titwebbel 
għalih, xejn ma kienet tfittex biex 
isserraħ qalbha, xejn ma kienet 
tixtieq li takkwista għajr lil Alla 
nnfisu.  Alla kien kollox għaliha. 
L-iva li qalet lil Alla dak inhar 
tat-tħabbira tal-anġlu, baqgħet 
iżżommha sal-aħħar. Dik l-iva 
kienet kollha kemm hi frott ta’ din 
l-istess imħabba li kellha għalih.

It-tmiem tal-ħajja tagħha fuq din 
l-art saret festa, li fiha hi rċeviet il-
kuruna tar-rebbieħa. Issa nħelset 
minn kull limitazzjoni li kellha 
bħala bniedma fuq din l-art, u 
daħlet fis-sema għall-enternita’ 
ma’ dak li kien kollox għaliha. Ix-
xhieda ta’ mħabbet Marija hi ta’ 
ġid kbir għalina. Hi xhieda ħajja, 
xhieda ġenwina, xhieda safja li 
tqanqal f ’kull nisrani x-xewqa li 
wkoll jasal fl-istess destinazzjoni. 

B’kuraġġ ejjew bħal Marija, f ’dan 
il-jum ta’ festa, nikkonsagraw 
ruħna lil Alla. Inħallu ħajjitna 
f ’idejh, jiġri x’jiġri madwarna, 
ngħaddu minn xhiex ngħaddu. 
Inħallu dan il-jum ta’ glorja 
jsaħħah fina t-twemmin tagħna 
f ’Alla li emmnet fih Marija.  
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6:00a.m. Quddiesa fil-Bażilika
7:00a.m. Quddiesa fil-Bażilika
8:00a.m. Quddiesa fil-Bażilika
7:45a.m. Il-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin joħorġu jqarbnu lill-morda 

fi djarhom.
9:00a.m. Ħruq ta’ murtali mill-Għaqda Piroteknika 15 ta’ Awwissu.
9.15a.m. Nilqgħu lil E.T. Mons Arċisqof Charles Jude Scicluna. Tajjeb li 

kulħadd ikun sab postu.
9:30a.m. Konċelebrazzjoni pontifikali mmexxija mill-Eċċ. Tiegħu Mons. 

Arċisqof Charles J. Scicluna li jinseġ il-paniġierku tal-okkażjoni, 
jieħdu sehem l-orkestra u l-kor tal-Cappella Diacono u l-Kor 
Shalom. Il-Quddiesa se tkun imxandra fuq TVM2. Id-Dħul għal 
din ċ-ċelebrazzjoni se jkun bil-biljetti.

11:00a.m. Ħruq ta’ murtali mill-Għaqda Piroteknika 15 ta’ Awwissu.
11:00a.m. Quddiesa fil-Bażilika.
5:30p.m. Quddiesa fil-Bażilika minn Dun Stephen Attard, f ’egħluq l-10 

Anniversarju mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu.
7:00p.m.  Quddiesa fil-Bażilika mis-saċerdot novell Dun Roderick 

Baldacchino, bis-sehem tal-Orkestra u l-Kor tal-Cappella 
Diacono. Id-dħul għal din iċ-ċelebrazzjoni se jkun bil-biljetti.

8:00p.m. Ħruq ta’ murtali u kaxxa infernali mill-Għaqda Piroteknika 15 ta’ 
Awwissu.

8:30p.m. Ċelebrazzjoni Marjana, fil-Bażilika li tinkludi Għasar solenni, 
kant tal-Ave Regina Coelorum u r-reposizzjoni tar-Relikwa, 
jieħdu sehem l-orkestra u l-kor tal-Cappella Diacono. 

 Jiċċelebra s-saċerdot novell Dun Roderick Baldacchino.
Fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni tingħata l-Barka Sagramentali. Id-
Dħul għal din ċ-ċelebrazzjoni se jkun bil-biljetti.
Il-Bażilika se tibqa’ miftuħa sal-10.30pm. Id-dħul fil-Bażilika se 
jkun min-naħa tad-daħla ta’ San Ġużepp u l-ħruġ se jkun mid-
daħla tad-Duluri.

Il-Ħadd, it-22 ta’ Awwissu 2021  Festa ta’ Marija Reġina

5:30p.m. Quddiesa ta’ ringrazzjament, bil-kant u bl-omelija mill-
Arċipriet Dun Sebastjan Caruana. Antifona u Ċelebrazzjoni 
Ewkaristika. Il-membri tal-għaqdiet reliġjużi u soċjali huma 
mħeġġin biex jieħdu sehem.

7:00p.m. Quddiesa fil-Bażilika.
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Sena ta’ grazzji!
Nemmen li din is-sena, u ftit iktar li ilni 
fostkom, verament kien żmien ta’ grazzji 
kbar. Dan għaliex matul dan iż-żmien kelli 
żewġ esperjenzi qawwija li ma jien ser 
ninsa qatt, l-ewwel waħda l-ordinazzjoni 
djakonali u mbagħad l-ordinazzjoni 
presbiterali. Ovvjament wara snin fil-
formazzjoni, seba’ b’kollox, ikollok 
ġenn sabiex tibda il-ħidma pastorali fil-
parroċċi. 

Meta qaluli li ser inkun assenjat il-Mosta 
matul is-sena tad-djakonat niftakar kont 
fraħt ħafna għaliex kont insegwi l-ħajja 
attiva tal-parroċċa tal-Mosta, permezz 
tas-social media. Stajt nara mill-bidu nett 
komunità li tħobb il-Knisja u lis-saċerdot. 
Komunità li tfittex li timpenja ruħha 
għall-bini tal-Knisja fis-soċjetà tagħna. U 
nfatti sibt komunità miftuħa li mill-ewwel 
nista’ ngħid li laqatni. 

Pero ma tantx domna wisq niltaqgħu 
għaliex f ’Marzu tas-sena l-oħra kif ilkoll 
tafu, kellna ngħalqu. Iżda anke jekk il-
kuntatt naqas stajt nammira ħafna lilkom 
li kontu tfittxu li tqattgħu dak il-ftit ħin 
ta’ talb personali fis-skiet. Matul dan 
il-perjodu li deher ikrah u iebes, xorta 
kien żmien ta’ grazzja għaliex f ’ħafna 
minnkom kont nara l-ħeġġa u l-fidi li 
biha kontu tfittxu li tersqu għat-tqarbin u 
għall-qrar. 

Jikteb s-Saċerdot Novell 
Dun Roderick Baldacchino

Bil-mod il-mod, erġajna ftaħna u bdejna 
naqbdu ritmu, u hekk erġajna bdejna 
niltaqgħu ftit iktar. Flimkien miegħi 
bħala komunità nemmen li mxejtu sal-
ordinazzjoni presbiterali, mument ta’ 
grazzja kbira, u anke issa wara. Ħafna 
nies jgħidulek wasalna, iżda fil-verita’ issa 
bdejna t-triq. Dan mhux il-punt tal-wasla 
imma l-punt ta’ tluq fejn flimkien bħala 
komunità waħda nkomplu nagħmlu 
din il-mixja, lejn is-sema pajjiżna, biex 
hemm ningħaqdu għal dejjem ma’ Marija 
Ommna u ma’ binha Ġesù.

Għalhekk meta nħares lura f ’qalbi hemm 
sens qawwi ta’ gratitudni, l-ewwel u fuq 
kollox lejn Alla, għas-sejħa tiegħU. Huwa 
Hu li jsejjaħ lil kull wieħed u waħda 
minnha biex inwassluH lil kull bniedem, 
kulħadd bil-mod tiegħU, min fil-familja, 
fix-xogħol, fl-iskola u min permezz 
tal-ministeru saċerdotali. U t-tieni lil 
komunità tal-Mosta, talli lqajtuni u 
mxejtu miegħi tul dan iż-żmien. Nittama 
li jkollna l-opportunita’ li nkomplu 
nibnew flimkien bħala komunità waħda, 
li tinġabar madwar Marija Ommna 
Mtellgħa s-Sema. J’Alla din il-festa 
tkompli tkun okkażjoni fejn nikbru lkoll 
bħala komunità fl-għaqda u fl-imħabba. 

Il-festa t-tajba lil kulħadd!
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Anthony Zammit - Segretarju

Għat-tieni sena konsekuttiva qed 
nerġgħu niċċelebraw il-festa tagħna 
b’mod differenti. Min qatt jgħaddilu 
minn moħħu li nhar il-15 t’Awwissu 
l-Bażilika u l-pjazza tal-Mosta mhux ser 
ikunu kif nafuhom f ’dan il-jum għażiż 
għalina l-Mostin? Hekk ġara s-sena 
l-oħra u kulħadd ħaseb li dan kellu 
jkun biss fis-sena 2020. Fil-fatt hekk 
hu, għax din s-sena ser inkunu nistgħu 
niċċelebraw il-qofol tal-festa hekk kif iċ-
ċelebrazzjonijiet interni ser isiru kollha. 

Għal din r-raġuni l-grupp tagħna 
ddeċieda li l-pjazza tintrama kollha. 
Ma’ dan ser nieħdu ħsieb ukoll l-armar 
tal-fustuni tad-dawl fit-toroq prinċipali, 
jiġifieri Triq il-Kungress Ewkaristiku, 
Triq il-Kostituzzjoni, Triq il-Kbira u 
Triq il-Bażilika. Huwa minnu li l-qofol 
għandu jkun iċ-ċelebrazzjonijiet fil-
knisja pero’ huwa minnu wkoll li 
l-armar, il-banda u n-nar iqanqalu 

l-ispirtu ta’ kull 
wieħed u waħda 
minna fl-imħabba 
tagħna lejn Ommna 
Marija. 

Bħal ħafna setturi oħra, anke l-għaqdiet 
volontarji għaddew minn sena diffiċli. 
Ir-raġuni prinċipali tkun in-nuqqas ta’ 
attivitajiet soċjali u għalhekk nuqqas 
ta’ dħul finanzjarju. Madanakollu 
l-ħidma tal-grupp baqghet għaddejja 
bla waqfien. Fix-xahar ta’ Diċembru 
reġgħet ittellgħet il-wirja tal-presepji 
fil-maħżen. Prosit u grazzi lil kull min 
ħa sehem jew ġie jżur din il-wirja. Wara 
li żżarma kollox, tkompla x-xogħol 
mill-membri; fosthom, sar restawr fuq 
l-istatwa ta’ Ġuditta u tkompliet il-
ħidma fuq l-armar ta’ Triq il-Kungress 
Ewkaristiku. Komplew jinżebgħu 
l-pedestalli u jiżżejnu bl-iskultura 
maħduma fl-injam. Qed jinħadmu 
sett pilandri tal-ħadid għall-istess triq. 
Nisperaw li din s-sena nkunu nistgħu 
nżanżnu xi statwa oħra mis-sett tal-
appostli.  Fil-festa tas-sena l-oħra kienu 
żżanżnu żewġ statwi ġodda: dik ta’ San 
Ġwanni Pawlu II u ta’ San Ġużepp, 
kompluti bil-pedestalli tagħhom. Sar 
xogħol ukoll ta’ manutenzjoni fuq 
l-arbli tal-maħżen. Inħadmet gaġġa tal-
ħadid li tintrama mal-lifter biex tintuża’ 
waqt l-armar. 
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Ghall-grupp tagħna din hi wkoll sena 
speċjali, hekk kif qed niċċelebraw il-
25 sena mit-twaqqif tal-grupp. Matul 
dawn is-snin nistgħu ngħidu li l-grupp 
għamel differenza kbira fl-armar li 
naraw fit-toroq tagħna. Filwaqt li 
dejjem rajna li l-armar jinżamm fl-aħjar 
kundizzjoni komplejna nżidu armar 
ġdid li kompla jagħmel il-festa tagħna 
waħda mill-popolari fost id-dilettanti. 
Għal dan nixtieq nirringrazzja lill-
membri kollha tal-grupp u anke lil 
dawk li għal xi żmien kienu parti minnu. 
Grazzi wkoll lill-benfatturi kollha li bl-

għajnuna tagħhom insarrfu l-ħolm 
tagħna f ’realta’.

Nawgura l-festa t-tajba lill-Mostin 
kollha u nħeġġeġ lil kulħadd sabiex 
waqt il-ġimgħa tal-festa kulħadd iżejjen 
u jarma il-galleriji u t-twieqi tad-djar 
tagħna u ntellgħu l-bnadar u l-fustuni 
mal-arbli. Inħeġġeġ ukoll lil kullħadd 
biex jieħu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet li 
ser isiru ġewwa l-Bażilika. 

Viva Santa Marija
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Matul din s-sena, l-Parroċċa tagħna qed tiċċelebra l-150 sena mill-Konsagrazzjoni  
tas-Santwarju u Bażilika tal-Assunta tal-Mosta. Kien Fil-15 t’Ottubru, 1871, 
meta l-Isqof Gejtanu Pace Forno, flimkien mal-Kappillan Dun Anton Mallia, 
il-Kleru tal-Mosta, u l-ferħ tal-Mostin kollha, għoġbu jikkonsagra, jiġifieri jqis 
lill-knisja Rotunda tal-Mosta bħala Tempju ddedikat lil Alla.  F’din il-ġurnata 
speċjali saret ċelebrazzjoni importanti fejn ġie midluk l-artal maġġur b’żejt u 
ilma mbierek.  Wara dilek biż-żejt 12-il salib tal-irħam li jinsabu mal-ħitan tal-
Bażilika li jfakkru din il-ġrajja.   U minn dan l-avveniment issa għaddew 150 
sena.

Għal matul ix-xahar ta’ Ottubru qed jiġi pjanat programm ta’ attivitajiet u 
ċelebrazzjoni li jfakkru dan l-anniversarju, li jilħaq il-qofol tiegħu fil-15 ta’ 
Ottubru, b’quddiesa ta’ Radd il-ħajr lil Alla. Programm dettaljat tal-attivitajiet 
kollha li se jsiru se jitqassam fid-djar kollha tal-Parroċċa fil-jiem li ġej.

Bi preprarazzjoni għal dan iċ-ċentinarju se jsiru ukoll diversi inizjattivi li 
kulħadd mistieden jipparteċipa fihom: 

•	 Kompetizzjoni tal-fotografija bl-isem id-DETTAL: għal din il-
kompetizzjoni l-individwu irid jieħu ritratt ta’ xi dettal tal-Bażilika.

•	 Kompetizzjoni tal-tpingija miftuħa għat-tfal sa ħmistax -il sena, din 
il-kompetizzjoni ser iġġib l-isem: X‘ġara 150 sena ilu ġewwa l-Mosta?

•	 Kompetizzjoni tal-Poeżija u Proża: ser jiġu milqugħa Poeżiji u siltiet 
ta’ Proza bit-tema: 150 sena anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-
Knisja.

Ir-Rebbieħa se jiġu mħabbra u premjati waqt Serata għall-okkażżjoni ta’ dan 
l-Anniversarju. Aktar dettalji dwar dawn il-kompetizzjonijiet tista tinkiseb 
mill-uffċċju Parrokkjali. Bħal kull kompetizzjoni oħra se jkun hemm sett ta’ 
regolamenti marbuta ma kull Kompetizzjoni.

Matul din s-sena, l-Parroċċa tagħna qed tiċċelebra 
l-150 sena mill-Konsagrazzjoni 

tas-Santwarju u Bażilika tal-Assunta tal-Mosta. 
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Għal din l-okkażjoni, il-Parroċċa ħadet ħsieb li toħroġ 
Logo uffiċċjali. Dan il-Logo fuq disinn ta’ Derek Fenech, 
juri n-numru 150 li jirrapreżenta ż-żmien magħluq f ’dan 
l-anniversarju, fin-numru zero jispikka wieħed mis-slaleb 
tal-irħam li ġie midluk biż-żejt mill-Isqof Gejtanu Pace 
Forno. Dan l-anniversarju speċjali hu marbut dirett mal-
Knisja, allura ma jistax jonqos d-disinn tal-koppla tar-
Rotunda u jispikkaw l-1871 meta saret l-Konsagrazzjoni 
u n-naħa l-oħra 2021.  
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Santwarju u Bażilika ta’ Marija 
Mtellgħa fis-Sema bir-Ruħ u bil-Ġisem

il-Mosta


