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IR-RUŻARJU 

 

L-ikel kif kien jissajjar fl-antik għadu tajjeb għal-lum. Ħafna 

minnkom għadhom jiftakru t-togħma tal-fenek imsajjar                 

min-nanna. Il-fenek għadu tajjeb għal żmienna. It-talba                 

tar-Rużarju wkoll hija tajba, għalkemm ġejja miż-żminijiet                 

tan-Nofs. 

Ir-Rużarju kien il-Bibbja tal-fqir li ma 

kienx jaf jaqra. 

Il-misteri tar-Rużarju qishom bħal 

xeni meħudin mill-Bibbja. 

 I l lum ir-Rużarju huwa wkoll 

meditazzjoni tax-xeni tal-Vanġelu li 

ħafna ma għandhomx il-ħin jiftħu l-Kelma 

t’Alla. 

Fir-Rużarju għandna l-ħajja ta’ Ġesù 

rrakkontata fil-qosor. 

Fir-Rużarju nimxu ma’ Ġesù f’mumenti kruċjali tal-ħajja 

tiegħu. 

Darba minnhom, il-Papa San Ġwanni Pawlu II kien qal li 

“Hemm bżonn ta’ Kristjaneżmu li jiddistingwi ruħu qabelxejn 

bl-arti tat-talb”. 

Iva, it-talb huwa kapolavur ta’ mħabba u sentimenti sbieħ. 

Fit-talba tar-Rużarju u f’talb ieħor stħajlek qisek qed tħares 

f’għajnejn Ġesù, li għandu l-mod tiegħu kif iwieġbek fir-ruħ 

tiegħek. 
L-Arċipriet Jimmy Xerri 

AVVIŻI: 
RUŻARJU FIL-BERAĦ: nhar l-Erbgħa 20 ta’ Ottubru fl-4:15pm fil-Belvedere ta’ Cocco 
Palmieri. 
 

ĊELEBRAZZJONI TAT-TFAL: navżawkom li nhar l-Erbgħa 20 ta’ Ottubru, iċ-ċelebrazzjoni 
għat-tfal tal-years 2, 3, 4 u 5 se ssir fil-knisja fis-5:45pm. 
 

LAQGĦA TA’ TALB FUQ L-ISPIRITWALITÀ TA’ DUN MIKIEL ATTARD: nhar l-Erbgħa li 
ġej, 20 ta’ Ottubru. Il-laqgħa ser titmexxa minn Miriam Portelli li fiha ser tagħtina              
l-esperjenza tagħha ta’ Dun Mikiel speċjalment waqt l-esperjenzi fil-missjoni. Din ser 
tkun fil-knisja Bażilika u tibda fis-6:00pm. Kulħadd huwa mistieden. Tkun imxandra 
wkoll diretta fuq Mnarjalive. 
 

IL-KDŻG: qed torganizza tliet serati ta’ laqgħat u mument ta’ kondiviżjoni bl-isem 3 
Basics. Dawn huma indirizzati liż-żgħażagħ Għawdxin li jgħixu Malta u qed jinħadmu               
bil-kollaborazzjoni taċ-Chaplaincy tal-Università u tal-GUG. Ser isiru nhar it-Tlieta 19,         
l-Erbgħa 20 u l-Ħamis 21 ta’ Ottubru fit-8:00pm fiċ-Chaplaincy tal-Università.  
 

ATTIVITAJIET GĦALL-ANZJANI: bl-għajnuna t’Alla reġgħu bdew il-laqgħat                     
għall-anzjani, sewwa dawk li jsiru fis-Sala Parrokkjali fi Triq Xandriku, u wkoll dawk li 
jsiru mill-Għaqda Dun Franġisk Grima. Min irid iktar informazzjoni jkellem lil Lina 
Mifsud għall-ewwel laqgħa. Il-programm tal-laqgħat tal-Għaqda Dun Franġisk Grima 
tistgħu takkwistawh mill-Uffiċċju Parrokkjali. 
 

IL-BAMBIN TA’ SPANJA: il-biljetti għal-lotterija tal-Bambin ta’ Spanja nbiegħu kollha. 
Nirringrazzjaw lil kull min għen. Kif tafu li jidħol imur għall-ispejjeż diversi li jkollha                  
l-parroċċa. Billi ma baqgħalniex biljetti, se nantiċipaw it-tlugħ tal-lotterija għad-9 ta’ 
Novembru, il-jum iddedikat għat-tfal fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Koronatu martri.                
Il-Bambin se jittella’ dritt wara l-quddiesa tal-9.45am. 

Ħdud u Festi: 5:30am; 6:30am; 8:30am; 9:45am; 11:00am; 5:00pm; 7.00pm 

Mit-Tnejn sas-Sibt: 5:30am; 6:15am; 7:00am; 7:45am; 9:00am; 5:00pm; 6:30pm 

KNISJA TAL-QALB TA’ ĠESÙ: matul il-ġimgħa: 11.00am           il-Ħadd: 7.15am 

KAPPELLA TAS-SORIJIET: matul il-ġimgħa: 6.30am                    il-Ħadd: 6.15am 

KAPPELLA SANTA TEREŻA TA’ KALKUTTA: il-Ħadd: 7.30am 

ROKNA EKOLOĠIKA: “Greenwashing” hija kelma li tintuża mill-ambjentalisti u li tindika               
l-”arti” ta’ dawk li filwaqt li jkissru l-ambjent, jgħidu li qed iħarsuh. 

Ħin tal-Quddies 

Hawn familja lesta li tagħti b’xejn żewġ heaters tal-gass.  
Jekk tafu b’xi ħadd li għandu bżonnhom, kellmu lill-Arċipriet. 


