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Ritorn lejn il-mejda tal-Mulej

Mill-ġdid ninsabu fi żmien ir-Randan: 
żmien li jista’ jkun tassew żmien ta’ grazzja 
li jħejjijna biex niċċelebraw l-Għid il-Kbir. Ir-
Randan ta’ din is-sena hu stedina speċjali 
biex nerġgħu lura u nsibu postna mal-mejda tal-Mulej. Ma din il-
mejda, niċċelebraw il-festa tal-Għid. 

Kull kreatura ħajja għandha bżonn l-ikel biex tgħix. Hemm kreaturi 
li jieklu spiss, oħrajn jieklu darba kuljum, u għal oħrajn biżżejjed 
li jieklu perjodikament, imma lkoll għandhom bżonn jiġu sostnuti. 
Aħna l-bnedmin, aħna fost il-kreaturi li nieklu spiss, aktar minn 
darba, tnejn kuljum.

Il-ħajja spiritwali mhix inqas minn hekk. Biex ngħixu spiritwalment 
għandna bżonn nieklu regolarment. Mhux ta’ b’xejn fir-rakkonti 
tal-evanġelju spiss naraw lil Ġesù mal-mejda; sew mal-mejda 
tal-kelma u sew mal-mejda tal-ħobż. Matul ir-Randan niftakru li 
l-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix imma b’kull kelma li toħroġ 
minn fomm Alla. Ġesù jitma’ bil-kelma, u jitma’ bil-ħobż, li jagħti 
ħajja li ma tintemm qatt. 

Għalhekk matul dan ir-Randan ejjew nirritornaw għall-ikel, sew tal-
kelma u sew tal-Ewkaristija.

Huma mistednin:
•	 Dawk li jiġu kuljum il-knisja imma l-ħajja tagħhom nisranija, 

inkluż it-tqarbin saret drawwa tajba u xejn aktar. Dawn 
huma msejħa għall-konverżjoni li tapprofondixxi r-relazzjoni 
tagħhom ma’ Alla.

Jikteb l-Arċipriet
Dun Sebastjan Caruana
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•	 Dawk li jiġu l-quddies regolarment imma ma jitqarbnux, 
għax ma jħossuhomx denji. Dawn tajjeb jiftakru li t-tqarbin 
mhux għal min hu perfett imma għal min hu marid ukoll.

•	 Dawk li jixtiequ imma ilhom ma jersqu lejn il-mejda tal-Mulej 
minħabba l-pandemija. Dawn tajjeb li jafdaw aktar fil-Mulej, 
joħorġu mill-comfort zone tagħhom u jemmnu li Alla se jieħu 
ħsiebhom minn kull periklu li jistgħu jiltaqgħu miegħu.

•	 Dawk li jħossuhom iddiżappuntati minn Alla jew mill-knisja 
tiegħu u jippreferu jibqgħu ‘l bogħod biex ma jweġġgħawx 
aktar. Dawn tajjeb li jiftakru li anke Ġesù ġie ferut u msammar 
mas-salib. It-tbatija tagħhom issaffilhom imħabbithom.

•	 Dawk li ma tantx jinteressahom wisq, għax ma jħossux il-
bżonn tal-ikel tal-Mulej. Dawn ta’ min jipprovaw u jduqu mill-
ikel tal-Mulej u jagħmlu esperjenza personali tiegħu.

•	 Dawk li anqas biss jafu li l-Mulej lesta ikla għalihom. Dawn 
jiftakru li l-mejda tal-Mulej miftuħa għal kulħadd: ħadd ma 
hu eskluż minnha.

Mal-mejda tal-Mulej jingħaqad kulħadd: sew it-tfal u sew il-kbar, 
sew il-ġusti, sew il-midinbin, sew dawk li jqisu lilhom infushom 
ta’ ġewwa u sew il-barranin – kulħadd. U madwar din l-mejda 
nibdew induqu ftit mill-mejda ta’ dejjem li magħha għad tiġbor lil 
kull bniedem ta’ rieda tajba. 

Ejjew nirritornaw u napprezzaw il-preżenza ta’ xulxin madwar il-
mejda tiegħu – Din hi tassew Ewkaristija.
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L-Erbgħa, it-2 ta’ Marzu 2022  Ras ir-Randan. 
Matul il-quddies kollu, fil-Bażilika, isir it-tqegħid tal-Irmied.
5.00p.m. Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Parroċċa, fil-Bażilika.
6:30p.m. Quddiesa tal-Bidu tar-Randan bil-funzjoni tat-tqegħid 

tal-irmied, fil-Bażilika. Wara l-Quddiesa se ssir 
meditazzjoni fuq il-passjoni ta’ Sidtna Ġesù Kristu, 
permezz tal-Via Sagra. 

Matul ir-Randan
•	 Qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija, fil-Bażilika ssir il-Via Sagra. 

Il-Meditazzjoni fuq il-Passjoni ta’ Ġesù hija adattata 
ħafna għal Żmien ir-Randan. Kull nhar ta’ Ħamis, issir 
l-Adorazzjoni minflok l-Via Sagra.

•	 Fiċ-ċentri tad-Duttrina, it-tfal se jkunu mistiedna jżommu 
karus ta’ mħabba biex jiġbru flus li jfaddlu minn sagrifiċċji 
żgħar li jkunu għamlu u wara r-Randan jagħtuhom għall-
karità.

L-EWWEL QRARA TAT-TFAL 
LI SER JAGĦMLU 

L-EWWEL TQARBINA F’ĠUNJU LI ĠEJ

MUSEUM Subien, il-Ħamis 3 ta’ Marzu 2022, fis-7.00pm
Oratorju Qalb ta’ Ġesu, Il-Ġimgħa 4 ta’ Marzu 2022, fis-7.00pm 
Ċentru   Sant’Andrija, il-Ħamis 10 ta’ Marzu 2022, fis-7.00pm

MUSEUM Bniet, il-Ħamis 10 ta’ Marzu 2022, fis-7.00pm
Santa Margerita, il-Ġimgħa 11 ta’ Marzu 2022, fis-7.00pm

Oratorju Marija Immakulata, it-Tlieta 22 ta’ Marzu 2022, fis-7.00pm
Sunday School, il-Ħadd 27 ta’ Marzu 2022.

PRoGRAMM GĦAL ŻMIEN IR-RANdAN
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Il-Ħadd, is-6 ta’ Marzu 2022
10.30a.m. Jbda l-Kors ta’ Eżerċizzi għall-koppji  miżżewġin 

u għall-għarajjes, fil-Bażilika  – (bejn 10.30am u 
l-11am) Dan il-Kors se jkompli kull nhar ta’ Ħadd 
matul iż-żmien tar-Randan. 
Il-Ħadd 6 ta’ Marzu se jmexxi Fr Brendan M. Gatt.

7.00p.m. Quddiesa u Eżerċizzi animati għaż-żgħażagħ, 
fil-Bażilika. Dawn se jkomplu matul il-Ħdud tar-
Randan kollu, imexxi Fr Roderick Baldacchino.

Il-Ħadd, it- 13 ta’ Marzu 2022
9.00am Seminar tar-Randan, għal Koppji miżżewġin 

żgħażagħ, fiċ-ċentru ta’ Sant Andrija, il-Mosta. 
Imexxi Fr Eric Cachia.

10.30a.m. Eżerċizzi għall-koppji  miżżewġin u għall-għarajjes, 
fil-Bażilika  – (bejn 10.30am u l-11am) imexxi 
Mons Charles Attard.

7.00p.m. Quddiesa u Eżerċizzi animati għaż-żgħażagħ, fil-
Bażilika, imexxi Fr Roderick Baldacchino.

Mit-Tnejn, l-14 sal-Ġimgħa 18 ta’ Marzu
6.00p.m. Quddiesa u wara Eżerċizzi, fil-Kappella taċ-Ċentru 

Sant Andrija, jiprietka Dun Antoine Borg.
6.30p.m. Quddiesa u wara Eżerċizzi, fil-Kappella Ġesù 

Feddej, Santa Margerita.

Mill-Ġimgħa, it-18 sal-Ħadd, l-20 ta’ Marzu 2022
Live In għall-Miżżewġin. Esperjenza Spiritwali 
b’differenza, fil-Canifor Hotel, Buġibba. Se jkun 
hemm ħin għall-laqgħat immexxija minn Fr 
Jimmy Bonnici, ħin ta’ diskussjoni u talb. Se jkun 
hemm ħin liberu għall-familja. Għall-booking u 
aktar dettalji tistà ċċempel 99434304.
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Il-Ħadd, l-20 ta’ Marzu 2022
10.30a.m. Eżerċizzi għall-koppji  miżżewġin u għall-għarajjes, 

fil-Bażilika  – (bejn 10.30am u l-11am) imexxu 
Ivan u Louise Laferla.

7.00p.m. Quddiesa u Eżerċizzi animati għaż-żgħażagħ, fil-
Bażilika, imexxi Fr Roderick Baldacchino.

Mit-Tnejn, il-21 sal-Ġimgħa, il-25 ta’ Marzu
9.00a.m. Eżerċizzi għal Kulħadd, fil-Bażilika, jiprietka Fr 

Mark Spiteri.

Il-Ġimgħa, il-25 ta’ Marzu 2022
Festa ta’ Ġesù’ Redentur
5:00p.m. Quddiesa fiż-żona ta’ Santa Margerita, animata 

mit-Tfal tal-Parroċċa u wara se ssir Via Sagra, 
animata mill-Kummissjoni Tfal tal-Parroċċa. 

 Il-Quddiesa se ssir fi Triq Santu Rokku. Għal din 
iċ-ċelebrazzjoni x-xbieha ta’ Ġesù Redentur se 
titlà u tinżel b’mod privat.

6:30p.m. Quddiesa bil-kant u bl-omelija, fil-Bażilika. 

Nota:  Jekk ma jingħatawx il-
permessi meħtieġa, 
biex issir il-Quddiesa 
fiż-Żona ta’ Santa 
Margerita. Il-Quddiesa 
tal-5pm, kif ukoll il-Via 
Sagra animata mill-
Kummissjoni Tfal, isiru 
fil-Bażilika.
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Il-Ħadd, is-27 ta’ Marzu 2022
10.30a.m. Eżerċizzi għall-koppji  miżżewġin u għall-għarajjes, 

fil-Bażilika  – (bejn 10.30am u l-11am).
 Imexxu Nikol u Mary Baldacchino.
7.00p.m. Quddiesa u Eżerċizzi animati għaż-żgħażagħ, fil-

Bażilika, imexxi Fr Roderick Baldacchino.

Il-Ħadd, it-3 ta’ April 2022
Żjara tal-Papa Fraġisku f‘Malta

 Il-Quddies fil-Bażilika se jkun: 6am, 7am, 8am, 
5.30pm u 7pm. Il-Quddies tad-9.30am u tal-
11am, fil-Bażilika mhux se jsir, biex kulħadd jieħu 
sehem fil-Quddiesa li se jmexxi l-Papa.

7.00a.m. Mixja, mill-Pjazza tal-Mosta, għall-Fosos tal-
Furjana, fejn se ssir il-Quddiesa, mmexxija mill-
Qdusija tiegħu, il-Papa Frangisku. Tluq minn 
quddiem il-Bażilika.

10.15a.m. Quddiesa, mill-QT il-Papa Franġisku, fuq il-Fosos 
tal-Furjana. Se jiġi organizzat trasport, li jitlaq 
mill-Pjazza tal-Mosta fit-8.30am.

Mit-Tnejn, l-4 sal-Ġimgħa, it-8 ta’ April 2022
7:00p.m.  Eżerċizzi għal kulħadd  fil-Bażilika, 
  minn Dun Manwel Cutajar.

Il-Ħamis, is-7 ta’ April 2022
9:00a.m. Jibda l-qrar, fil-Bażilika sal-11:00am. u jkompli 

bejn l-4:30p.m. u s-6:00p.m.
7.00p.m.  Kunċert ta’ mużika Sagra, mis-Soċjeta Filarmonika 

Nicolo Isouard, fil-Kappella tal-Oratorju Qalb ta’ 
Ġesù. 
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Il-Ġimgħa, it-8 ta’ April 2022         FESTA TAD-DULURI
Il-ħin tal-Quddies ikun bħal matul il-Ġimgħa. 

Jiżdied dan li ġej:
Filgħodu

7:00a.m. Quddiesa kantata 
fil-Kappella tad-
Duluri fi Triq it-
Torri.

9:00a.m. Qrar matul il-jum 
fil-Bażilika.

10:30a.m.  Quddiesa għat-tfal 
tal-Iskejjel Primarji 
A u B, fil-Bażilika.

Filgħaxija
4:30p.m. Ikompli l-qrar
6:30p.m. Quddiesa bil-kant  
  u bil-prietka, 
  fil-Bażilika.
7.30pm Quddiesa oħra fil- 
  Bażilika.

Id-Dħul għal Quddiesa tas-6.30pm u tas-7.30pm., 
se jkun bil-biljetti. Biljetti jinkisbu mill-uffiċċju 
parrokkjali jew mill-Bażilika. 

Fiż-żoni tal-parroċċa l-Quddies ikun kif ġej:
8:30a.m. Kappella Ġesù’ Feddej, Santa Margerita
5:00p.m. Kappella Sant’Andrija
5:30p.m. Kappella Sagra Familja, Bidnija
7:15a.m. u fis-7:00p.m. Knisja Marija Omm il-Knisja, Ta’ Mlit
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PRoGRAMM TAL-ĠIMGĦA MQAddSA
Il-Ħadd, l-10 ta’ April 2022                        ĦADD IL-PALM
9:00a.m. Funzjoni tat-tberik tal-friegħi tal-palm u taż-

żebbuġ, fuq iz-Zuntier tal-Kappella ta’ San Anton 
Abbati. Fi tmiem il-funzjoni, nimxu lejn il-Bażilika, 
minn Triq Sant Anton Abbati, Sant Anna, Bażilika 
u Pjazza Rotunda għall-Knisja.

9:30a.m. Quddiesa Solenni li fiha jinqara r-Rakkont tal-
Passjoni.

5.30p.m.    Quddiesa fil-Bażilika u wara se jsir pellegrinaġġ 
bl-istatwa ta’ Marija Addolorata, bit-talba tar-
Rużarju, riflessjonijiet u kant ta’ innijiet Marjani. 
Il-Purċissjoni se tgħaddi minn Pjazza Rotunda, 
Kbira, San Ġwann, Grognet, Torri, Xorxa, Ġużeppi 
Callus, Santa Marija, Gafa, Kungress Ewkaristiku 
u Pjazza Rotunda.

7.00p.m.       Quddiesa fil-Bażilika.

It-Tnejn, il-11 ta’ April 2022  
5:00p.m. Laqgħa għat-tfal tal-parroċċa li qiegħdin mill-1 

sat-3 sena tal-Katekiżmu, fil-Bażilika.
6:00p.m. Talb tal-Via Sagra.
6:30p.m. Quddiesa kantata fil-Bażilika.
8.00p.m. Ikla Lhudija, fis-Sala tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesù. 

Kull min jixtieq jattendi għandu jibbukja minn 
qabel, fl-uffiċċju Parrokkjali.

It-Tlieta, it-12 ta’ April 2022
5:00p.m. Laqgħa għat-tfal tal-parroċċa li qegħdin mir-4 

sas-6 sena tal-Katekiżmu, fil-Bażilika.
6:00p.m. Talb tal-Via Sagra.
6:30p.m. Quddiesa kantata fil-Bażilika.
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L-Erbgħa, it-13 ta’ April 2022  
9:00a.m. Jibda l-qrar sal-11:00am. u jkompli bejn il-

5:00p.m. u s-6:30p.m.
6:00p.m. Talb tal-Via Sagra mmexxi mill-Grupp Organizzattiv 

tal-Ġimgħa l-Kbira
6:30p.m. Quddiesa kantata fil-Bażilika.
8.00p.m. Kunċert ta’ mużika Sagra, mis-Soċjeta Filarmonika 

Santa Marija, fil-Bażilika tal-Mosta

TRIDU PASKWALI

Il-Ħamis, l-14 ta’ April 2022   ĦAMIS IX-XIRKA
8:00a.m. Talba ta’ Sbiħ il-Jum u l-Uffiċċju tal-Qari, 
  fil-Bażilika.
9:00a.m. Quddiesa mmexxija mill-E.T. Mons Arċisqof 

Charles J. Scicluna fil-Kon- Katidral ta’ San Ġwann, 
il-Belt Valletta, li fiha jsir it-tberik taż-żjut.

5:00p.m. Quddiesa, fil-Bażilika bis-sehem tat-tfal. 
6:30p.m. Konċelebrazzjoni Solenni b’Tifkira tal-Aħħar Ikla 

tal-Mulej, fil-Bażilika.
	 Wara l-omelija ssir il-funzjoni tal-ħasil tar-riġlejn 

ta’ 12–il membru tal-Parroċċa.
	 Fi tmiem il-quddiesa jsir it-trasport solenni ta’ 

Ġesù Sagramentat għall-Artal tal-Adorazzjoni.
ID-DĦUL GĦALL-QUDDIES TAL-5PM U TAS-
6.30PM SE JKUN BISS BIL-BILJETTI. IL-BILJETTI 
JINKISBU MILL-UFFIĊĊJU PARROKJALI JEW MILL-
BAŻILIKA.

8:00p.m. Jibdew il-Viżti lil Ġesù Sagramentat.
9:00p.m. Jibdew il-Viżti lil Ġesù Sagramentat.
10.00p.m. Adorazzjoni, animata miż-Żgħażagħ għaż-

Żgħażagħ.
11:00p.m. Sahra ta’ talb sa nofsillejl li fiha nissieħbu ma’ 

Ġesù’ Ewkaristija.
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Fiż-żoni tal-parroċċa l-Quddies ta’ Ħamis ix-Xirka jsir kif ġej:
5:00p.m. Fiċ-ċentru Sant’Andrija
6:30p.m.  Fil-Kappella tas-Sagra Familja, Bidnija
7:00p.m. Fil-Knisja Marija Omm il-Knisja, Ta’ Mlit

Infakkru li fejn isiru l-funzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa jkun 
hemm ukoll l-Artal tal-Adorazzjoni. Il-viżti lil Ġesù Sagramentat 
nistgħu nagħmluhom fid-diversi knejjes u kappelli li għandna 
fil-Mosta. Minflok is-seba’ viżti nistgħu ngħaddu ħin ta’ 
adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat f’xi waħda minn 
dawn il-knejjes.

Il-Ġimgħa, il-15 ta’ April 2022            IL-ĠIMGĦA L-KBIRA
Jum ta’ talb u penitenza - Hemm l-obbligu tas-sawm u 
l-astinenza 
6.00a.m. Viżti lil Ġesù Sagramentat fil-Bażilika. 
7.00a.m.  Viżti lil Ġesù Sagramentat mis-Soċjetà Filarmonika 

Nicolò Isouard, fil-Bażilika
8:00a.m. It-Talb ta’ Sbiħ il-Jum u l-Uffiċċju tal-Qari jingħadu 

quddiem l-Artal tal-Adorazzjoni, fil-Bażilika
8:45a.m. Isir it-tqarbin tal-morda mill-Ministri Straordinarji 

tat-Tqarbin.
9:00a.m. Viżti, animati għat-tfal tal-Parroċċa, fil-Bażilika
10:00a.m. Viżti lil Ġesù Sagramentat mis-Soċjetà Filarmonika 

Santa Marija, fil-Bażilika.
3:00p.m. Azzjoni Liturġika Solenni tat-tifkira tal-mewt ta’  
  Ġesù’, fil-Bażilika:

	 Qari tar-Rakkont tal-Passjoni skont San 
Ġwann

	 Talba Universali
	 Adorazzjoni tas-Salib
	 Tqarbin
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ID-DĦUL GĦAL DIN IĊ-ĊELEBRAZZJONI SE JKUN 
BISS BIL-BILJETTI. BILJETTI JINKISBU MILL-
UFFIĊĊJU PARROKJALI JEW MILL-BAŻILIKA.

Fiż-żoni tal-parroċċa il-Funzjoni tal-Ġimgħa l-Kbira ssir kif ġej:
3:00p.m. Fiċ-ċentru Sant’ Andrija
3:00p.m.  Fil-Kappella tas-Sagra Familja, Bidnija
3:30p.m. Fil-Knisja Marija Omm il-Knisja, Ta’ Mlit
5:30p.m. Tibda ħierġa l-purċissjoni bl-istatwi tal-passjoni 

ta’ Sidna Ġesù Kristu. Jieħdu sehem diversi 
personaġġi, tfal lebsin iż-żimarri, l-iscouts, il-Kor 
Shalom u ż-żewġ baned Mostin. Il-purċissjoni 
tgħaddi mit-toroq: Pjazza Rotunda, Kbira, 
Ġnejna, Mitħna l-Qadima, Torri, Pjazza Oratorju, 
Stivala, Kbira u Pjazza Rotunda. Matul il-ħruġ tal-
purċissjoni jsir kummentarju u talb minn fuq il-
loudspeakers bl-Ingliż u bil-Malti.

10:00p.m. Tidħol il-purċissjoni.

Is-Sibt, is-16 ta’ April 2022             SIBT IL-GĦID
8:00a.m. Is-saċerdoti u l-lajċi jinġabru fil-Katekumenju 

għat-Talb tal-Uffiċċju tal-Qari u ta’ Sbiħ il-Jum.
8:00p.m. Il-Vġili Solenni tal-Għid: 
 Il-Liturġija tad-Dawl  
 Il-Liturġija tal-Kelma 
 Il-Liturġija tal-Magħmudija  
 Il-Liturġija tal-Ewkaristija 

 ID-DĦUL GĦAL DIN Ċ-ĊELEBRAZZJONI SE JKUN 
BISS BIL-BILJETTI. BILJETTI JINKISBU MILL-
UFFIĊĊJU PARROKJALI JEW MILL-BAŻILIKA.

Fiż-żoni tal-parroċċa il-Funzjoni ta’ Sibt il-Għid ssir kif ġej:
8:00p.m.  Fil-Kappella tas-Sagra Familja, Bidnija
8:00p.m. Fil-Knisja Marija Omm il-Knisja, Ta’ Mlit
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Il-Ħadd, is-17 ta’ April 2022   ĦADD IL-GĦID
8:45a.m. Il-Ministri Straordinarji tal-Ewkaristija joħorġu 

jqarbnu lill-morda fi djarhom.
9:30a.m. Festa tal-Għid għat-Tfal b’quddiesa bis-sehem tal-

Kor Shalom. Waqt l-offertorju, it-tfal joffru figolla 
lill-familji u persuni fil-bżonn. Wara l-quddiesa jsir 
it-tberik tal-figolli li jkollhom it-tfal, fuq iz-zuntier 
tal-Bażilika.

11:00a.m. Quddiesa fil-Bażilika biċ-ċelebrazzjoni                                      
tal-Magħmudija.

5:30p.m. Quddiesa kantata ta’ nhar il-Għid il-Kbir.
6:30p.m. Dimostrazzjoni bl-istatwa ta’ Kristu Rxoxt – 

jieħdu sehem personaġġi mill-Evanġelju, suldati 
rumani u tfal flimkien mal-Banda Nicolo’ Isouard. 
Il-pageant ser tgħaddi minn dawn it-toroq: Pjazza 
Rotunda, Kostituzzjoni, Nicolo Isouard, Speranza, 
Kbira, Trejqa San Anard, San Ġwann, Grognet, 
Torri, Glormu Cassar, Callus, Kungress Ewkaristiku 
għall-Pjazza Rotunda.

 Wara tingħata l-Barka Sagramentali fil-Bażilika.
 Il-Quddiesa tas-7pm ma ssirx.

L-Arċipriet Dun Sebastjan Caruana, 
il-Kleru flimkien

mal-Kunsill Pastorali Parrokkjali
jawguraw l-Għid t-Tajjeb

lill-membri kollha tal-komunità
parrokkjali tal-Mosta



Programm Randan u Ġimgħa Mqaddsa Marzu 2022     |   15

TĦEJJIJA
mill-Grupp Organizzattiv Ġimgħa l-Kbira 2022

għall-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

Il-Ħadd 6 ta’ Marzu 2022
Seminar li jinkludi l-Ewkaristija għall-kbar kollha nvoluti fl-
organizazzjoni jew li jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa 
l-Kbira jiġifieri personaġġi, reffiegħa, dawk li jkaxkru l-ktajjen 
eċċ.
Fl-aħħar tas-Seminar jkun hemm ħin għad-dettalji u l-kitba 
ta’ dawk li jixtiequ jkaxkru l-ktajjen. Is-Seminar se jibda fid-
9:00a.m. fiċ-Ċentru Sant’Andrija.

Is-Sibt 12 ta’ Marzu 2022
Fit-3:00pm tibda’ r-reġistrazzjoni taż-żimarri tal-Ġimgħa 
l-Kbira u ta’ Kristu Rxoxt fis-sala ta’ fuq is-sagristija tal-bomba.

Il-Ħadd 13 ta’ Marzu 2022
Tkompli r-reġistrazzjoni taż-żimarri bejn it-8:00am u l-11:00am.

Is-Sibt 26 ta’ Marzu 2022
Ħruġ tal-vari mill-maħżen wara l-quddiesa tat-8:30am.

L-Erbgħa 13 ta’ April 2022
Fis-6pm Via Sagra, immexxija mill-Grupp Organizzattiv

Il-Ħamis 14 ta’ Marzu 2022
Fil-11:00pm issir siegħa adorazzjoni, immexxija mill-Grupp 
Organizzattiv Ġimgħa l-Kbira.
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Mid-djarju tal-Parroċċa...
Diċembru 2021, Jannar  u Frar 2022

Matul l-ewwel erba’ ġimgħat tal-Avvent, bħala Parroċċa ħadna 
t-tema: Qawwu Qalbkom u erfgħu raskom, fejn kull ġimgħa 
dħalna aktar fil-fond permezz ta’ dawn s-suġġetti: 

•	 L-Ewwel Ġimgħa – Jaraw lil Bin il-bniedem ġej
•	 It-tieni Ġimgħa – b’qawwa u glorja
•	 It-Tielet Ġimgħa – qawwu qalbkom u erfgħu raskom
•	 Ir-Raba’ Ġimgħa – il-fidwa tagħkom hi fil-qrib

Dawn r-riflessjonijiet, miktuba mill-Arċipriet Dun Sebastjan Caruana, 
ġew ippublikati fil-Programm għal żmien l-Avvent u l-Milied, fejn 
l-istess programm tqassam fid-djar kollha tal-parroċċa. Wieħed 
setgħa jsegwi dawn ir-riflessjonijiet permezz ta’ video fuq il-website 
tal-Parroċċa (mostachurch.com) jew fuq il-paġna tal-facebook – 
(mostaparish).

Fl-ewwel jumejn tan-Novena tal-Milied, fil-quddiesa ta’ filgħaxija 
ħadu sehem it-tfal li qiegħdin fiċ-ċentri tal-Katekiżmu tal-Parroċċa. 

Il-Ġimgħa, fil-Quddiesa tan-Novena kienet bis-sehem ta’ dawk li 
huma parti mis-sistema tal-Viżitaturi tal-Bażilika. 

Fit-18 u d-19 ta’ Diċembru sar Presepju Ħaj fuq iz-Zuntier tal-
Bażilika u l-Fundraising Group tal-Parroċċa,  organizza Villaġġ 
tal-Milied fl-Oratorju Qalb ta’ Gesù. F’dan il-villaġġ kien hemm 
programm ta’ divertiment, ikel, stalls u ħafna iktar affarijiet. 

Fir-Raba’ Ħadd tal-Avvent sarret Quddiesa fil-Bażilika bis-sehem 
tat-tfal kollha tal-Parroċċa, fejn sar it-tberik tal-bambini. Matul il-
Quddiesa, ħadet sehem il-banda tas-Soċjetà Filarmonika Santa 
Marija.

Fit-22 ta’ diċembru sar Kunċert tal-Milied mill-Banda tas-Soċjetà 
Filarmonika Nicolò Isouard fil-Bażilika.
Minħabba r-restrizzjonijiet tal-pandemija lejliet il-Milied saru erba’ 
quddiesiet fil-Bażilika: fil-5pm, fis-6:30pm, fit-8pm li fiha ħadu 
sehem il-membri tal-oqsma tal-MUSEUM tal-Mosta u f’nofs il-lejl 
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fejn kellna Konċelebrazzjoni solenni mill-Arċipriet Dun Sebastjan 
Caruana flimkien mal-kleru tal-Parroċċa. Il-Velja tal-lejl tal-Milied 
bdiet fil-11pm. Id-dħul għal dawn il-quddiesiet kienu bil-biljetti li 
nġabru fil-jiem ta’ qabel mill-Bażilika u mill-Uffiċċju Parrokjali. 

Fil-Festa tal-Familja Mqaddsa, il-Quddiesa tal-11am li saret fil-
Bażilika għall-familji Mostin kienet bis-sehem tal-Kummissjoni 
Familja,. Mistiedna b’mod speċjali l-koppji li żżewġu fl-2021. 
Il-Kummissjoni Djakonija organizzat Quddiesa għall-anzjani rġiel 
u nisa tal-Parroċċa u anzjani b’diżabilità, fil-kappella tal-Oratorju 
Qalb ta’ Ġesù. 

Fl-aħħar jiem tas-sena ġew organizzati l-KWARANTURI, 40 
siegħa ta’ adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat espost fil-
Bażilika tal-Mosta. Dawn bdew wara l-Quddiesa tat-8:30am u 
membri tal-għaqdiet mexxew it-talb kull siegħa. Kien hemm ukoll 
ħin għat-talb personali. Fis-6:30pm saret il-Quddiesa li fiha ngħad 
it-talba tal-Għasar.

Fl-aħħar jum tas-sena fil-quddiesa tas-6:30pm saret purċissjoni 
b’Ġesù Ewkaristija madwar il-knisja, tkanta t-Te Deum u ngħatat 
il-Barka Sagramentali.

Fl-Ewwel jum tas-sena, festa ta’ Marija omm Alla, fil-Quddiesa 
ta’ filgħaxija tkanta l-Veni Creator u ngħatat il-Barka Sagramentali.
Fl-ewwel Erbgħa ta’ Jannar, il-Quddiesa ta’ filgħaxija kienet 
b’suffraġju għal dawk li mietu fit-tlett xhur ta’ qabel.

Kull nhar ta’ Ġimgħa, fil-Quddiesa ta’ filgħaxija, fil-Bażilika, kienu 
mistiedna snin differenti tat-tfal li jattendu ċ-Ċentri tal-Katekiżmu 
flimkien mal-Ġenituri tagħhom,   biex jieħdu sehem fil-Quddiesa 
tas-6.30pm. 

Il-Ħadd 23 ta’ Jannar, ġiet ċċelebrata l-Festa ta’ San Anton 
Abbati, fil-kappella tiegħu. Bejn l-10 u l-10:30am sar it-tberik tal-
annimali. Wara nofs in-nhar saret quddiesa fil-kappella ddedikata 
lil San Anton Abbati.

L-Ewwel laqgħa tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali għal din s-sena 
saret fit-27 ta’ Jannar. 
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Matul ix-xahar ta’ Jannar  bdew il-Katekeżi mill-aħwa tal-Mixja 
Neo-Katekumenali fil-Katekumenju. Dawn il-laqgħat baqgħu jsiru 
kull nhar ta’ Tnejn u nhar ta’ Ħamis.

Fit-2 ta’ Frar ġiet iċċelebrata l-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej; 
fil-quddiesa ta’ fil-għaxija sar id-dberik tax-xemgħa.

Fid-9 ta’ Frar, il-Quddiesa ta’ fil-għaxija kienet tal-Vġili ta’ San Pawl.

F’jum is-solennità tal-Festa ta’ San Pawl, il-ħin tal-quddies kien 
bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.
Sar Seminar fis-sala taċ-Ċentru ta’ Pembroke għall-Operaturi 
Pastorali.  Dan is-seminar kien organizzat mill-Kummissjoni 
Liturġija tal-Parroċċa u tmexxa mill-ET Mons Isqof George Frendo 
OP.

Il-11 ta’ Frar,  l-ewwel dehra tal-Madonna ta’ Lourdes. Fil-
quddiesa ta’ fil-għaxija attendew il-ġenituri u t-tfal li se jirċievu 
l-ewwel tqarbina. Wara saritilhom laqgħa fil-Bażilika stess.

Is-sibt 12 ta’ Frar beda Marriage Course ġewwa l-Oratorju Qalb 
ta’ Gesù. Dan kompla kull nhar ta’ sibt għal sebgħa ġimgħat.

F’ għeluq xahar mill-mewt tal-wisq mibki Mons Joe Carabott saret 
quddiesa għal ruħu fis-6:30pm.

It-22 ta’ Frar kienet il-Festa tal-Katedra ta’ San Pietru, dan huwa 
jum b’rabta speċjali mat-titlu tal-Bażilika Minuri tal-Papa.

Fil-24 ta’ Frar saret it-tieni laqgħa tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

Il-25 ta’ Frar hu jum it-tifkira tal-Beata Adeoadata Pisani.
Il-Quddiesa ta’ fil-għaxija kienu mistednin speċjali dawk il-ġenituri 
u tfal li qegħdin fir-4 u l-5 sena tal-Kateketika.
Saret it-tieni laqgħa għal dawk il-koppji li se jiżżewġu bejn Lulju u 
Diċembru 2022.

Fis-26 ta’ Frar ġiet organizzata Ikla tal-Karnival, fis-Soreda Hotel, 
il-Qawra.





Il-magażin Il-Mosta  
ħarġa speċjali għal anniversarju speċjali

 

Waslet biex toħroġ il-pubblikazzjoni 
Il-Mosta, Ħarġa numru 4(Edizzjoni 
III). Għal dawk li qatt ma ġie 
f’idejhom dan il-magażin, tajjeb 
tkunu tafu li Il-Mosta tfakkar u 
tħabbar dak kollu li jkun ġara u 
li qed jiżviluppa fil-Mosta matul 
iż-żmien. Għalkemm toħroġ 
mill-parroċċa, dan ma jfissirx li 
jkun hemm biss tagħrif marbut 
mal-attivitajiet parrokkjali. Minn 
żmien għal żmien għaqdiet 
differenti Mostin – ċivili, soċjali 
u sportivi – jiġu mistiedna  
jinfurmaw lill-qarrejja b’dak 
li jkun għaddej fl-għaqda 
tagħhom. 

F’din il-ħarġa, barra l-messaġġ 
tal-Arċipriet, se jkun hemm kitba minn Sean Bartolo li jirrakkonta 
l-105 sena ta’ kontribut tal-Mosta Scouts Group; George Cassar 
jagħti tagħrif  dwar il-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira fil-Mosta sa 
madwar nofs is-seklu għoxrin; Fr Roderick Baldacchino jikteb dwar 
iż-żgħażagħ; Raymond Cauchi jikteb l-istorja tal-kartolini f’ Malta. 
F’din il-ħarġa Walter Vella jikteb dwar ir-restawr tat-twieqi tal-stained 
glass, apprezzament lil Mario Riolo u r-riċetta. Ma’ din il-ħarġa jkolna 
insert ta’ nkwadru li nsibu fil-Bażilika.

Insibu iktar informazzjoni u għalhekk inħajru lil kull Mosti u Mostija 
biex jakkwistaw kopja ta’ din il-ħarġa li qegħda tagħmel minn kollox 
biex iżżomm ħaj il-wirt kulturali tal-Mosta, u hija wkoll sors ta’ 
informazzjoni għal kulħadd. 


