Iż-Żmien Qaddis tal-Avvent
Il-Knisja tpoġġilna quddiemna dan iż-żmien qaddis tal-Avvent bi
preparazzjoni għas-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. L-Avvent irrid
ifakkarna fuq tlett aﬀarijiet ewlenija: (1) li Alla sar bniedem bħalna, (2) li Ġesù
jrid jitwieled fil-ħajja tagħna, u (3) li Ġesù għandu jerġa’ jiġi biex jagħmel ħaqq
bejn it-tajbin u l-ħżiena.
Fl-Avvent irridu nirriflettu fuq l-imħabba u l-ħniena li Alla wera’
mal-umanità kollha meta bgħat lil Ibnu fid-dinja. Alla libes il-libsa tagħna
l-bnedmin, sar wieħed minna. Fl-inkarnazzjoni Alla daħal fl-istorja tal-umanità.
Dan għamlu għax ried jaqlagħna mill-ħażen u l-mewt li l-bniedem ġab fid-dinja permezz tal-ewwel ġenituri tagħna: Adam u Eva. Alla ried jirrestawra dik
il-waqa’ u jagħtina ħajja ġdida fejn m’hemmx tbatija u mewt. Dan Alla għamlu sforz l-imħabba u l-ħniena kbira li għandu lejn il-bniedem. L-Avvent irid
jgħinna niriflettu kemm aħna qegħdin nilqgħu din l-imħabba t’Alla f’ħajjitna
u kemm lesti li nirċievu l-maħfra u l-ħniena tiegħu, b’mod speċjali permezz
tas-sagrament tal-qrar.
L-Avvent irid ikun ta’ għajnuna għalina biex nirrealizzaw li Ġesù jeħtieġ li jkollu post ċentrali fil-ħajja tagħna. Meta Ġesù qallilna, “Taħsbu intom li jien ġejt
inġib il-paċi fid-dinja? Le, ngħidilkom, imma l-firda” (Lq 12:51) hu ried jurina
li għandu jkollna lilu fiċ-ċentru tal-ħajja tagħna. Ġesù darba twieled f’għar
ġewwa Betlehem, imma kull sena l-knisja permezz tal-Avvent tfakkarna li
Ġesù qed jistenna li jitwieled fil-ħajja tagħna u kif ukoll inkunu kapaċi inwellduh
fil-ħajja tal-oħrajn. L-Avvent ifakkarna b’mod ċar li Ġesù għandu jerġa’ jiġi
biex jagħmel ġudizzju universali. Il-Katekiżmu tal-knisja fuq it-tieni miġja ta’
Ġesù jgħidilna li “Kristu meta jiġi fil-glorja fl-aħħar taż-żminijiet biex jagħmel
ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin jikxef il-ħsibijiet moħbija tal-qlub u jagħti lil kull
wieħed skond ma jkun għamel u skond kemm ikun laqa’ jew stmerr il-grazzja” (KKK 682). L-Avvent ifakkarna wkoll li aħna nqimu u naduraw Alla li jfitexx
il-ġustizzja minna lkoll. Ejjew matul dawn l-erba’ ġimgħat li ġejjien
nirriflettu fuq dawn it-tlett punti biex dal-Milied ikun esperjenza t’Alla f’ħajjitna u
nħalluħ verament ikun parti integrali tal-ħajja tagħna. F’isem il-komunità
tal-patrijiet Dumnikani tal-Birgu nawguralkom Avvent Qaddis u Milied li
jimlielna qalbna bil-paċi tal-Mulej Ġesù.
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“Mar mela jgħaġġlu, u sabu lil Marija u ’l
Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f ’max ra.”
Lq 2:16

Mid-djarju tal-Kn
nisja tal-LunzJata
L-Erbgħa 2 ta’ Diċembru – Lejliet is-Solennità tal-Konsagrazzjoni
tal-Knisja
5:30p.m. Rużarju
5:45p.m. L-Ewwel talba tal-Għasar Kantata.
6:15p.m. Quddiesa mmexxija minn P. Tonio Mallia Milanes OP
Il-Ħamis 3 ta’ Diċembru – Jum is-Solennità tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja
5:30p.m. Rużarju
5:45p.m. It-Tieni talba tal-Għasar Kantata.
6:15p.m. Quddiesa mmexxija mill-Pirjol P. Aaron Zahra OP.
Fis-7p.m. Nagħtu bidu għan-novena ta’ taħditiet bi preparazzjoni
għaċ-ċentinarju tal-mewt glorjuża ta’ Missierna San Duminku fil-kjostru.
Il-Ħadd 6 ta’ Diċembru – It-Tieni Ħadd tal-Avvent
Fis-6:30p.m. Adorazzjoni fis-skiet, Rużarju, Għasar u Kompieta fl-Oratorju tal-Kunvent.
It-Tlieta 8 ta’ Diċembru – Solennità tat-Tnissil bla tebgħa ta’ Marija
Quddies: 7:30a.m. , 10a.m. u 6:15pm.
Il-Ġimgħa 11 ta’ Diċembru – Laqgħa tal-Katekiżmu
Fis-7p.m. Laqgħta tal-Katekiżmu fil-Knisja. *L-aħħar laqgħa għal din is-sena.
Il-Ħadd 13 ta’ Diċembru - It-Tielet Ħadd tal-Avvent
Fis-6:30p.m. Adorazzjoni fis-skiet, Rużarju, Għasar u Kompieta fl-Oratorju tal-Kunvent.
It-Tlieta 15 ta’ Diċembru – Bidu tan-Novena tal-Milied
Matul in-novena 15- 23 ta’ Diċembru: Fis-6p.m. Rużarju quddiem Ġesù
Ewkaristija u barka Sagramentali. Wara quddiesa bl-omelija. Wara
tingħad il-Kurunella ta’ Ġesù Bambin quddiem il-Presepju fil-knisja.
Il-Ħadd 20 ta’ Diċembru – Ċelebrazzjoni tal-Milied
Il-Quddiesa tal-10a.m. tkun tan-Novena tal-Milied u mistiedna
ż-żgħażagħ Dumnikani.
Fis-7p.m. ser ikollna ċelebrazzjoni: Carol Service bi preparazzjoni
tal-Milied b’riflessjonjiet u kant ta’ għanjiet tal-Milied mill-Kor.

Il-Ħamis 24 ta’ Diċembru – Lejliet il-Milied
Servizz tal-qrar: Mis-7:30a.m. sat-8:30a.m., mid-9:30a.m. sal-10:30a.m.,
5:30p.m. sas-6:30p.m.
Quddies: 7:30a.m. u 10a.m.
Fis-6p.m. Talba tal-Għasar kantata.
11:15p.m. Talba tal-Uﬃċċju tal-Qari, Priedka tat-tifel minn Kayrin Tabone
Bondin.
12a.m. Quddiesa solenni u kkonċelebrata mmexxija mill-Pirjol P. Aaron
Zahra OP.
Il-Ġimgħa 25 ta’ Diċembru – Jum is-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù
Kristu
Fis- 6:45a.m. quddiesa tas-sebħ bir-Rit Dumnikan. Fit-8a.m. Quddiesa
Fid-9a.m. Tifħir ta’ sbieħ il-jum. Fl-10a.m. Quddiesa kantata.
F’ 12p.m. Quddiesa. Filgħaxija ma’ jkun hemm quddies.
Il-Ħadd 27 ta’ Diċembru – Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù
Fl-10a.m. Quddiesa kantata.
Il-Ħamis 31 ta’ Diċembru – L-Aħħar tas-Sena u Lejliet is-Solennità ta’
Marija Omm Alla
Fil-5:45p.m. Rużarju u wara tkanta t-talba tal-Għasar.
Fis-6:15p.m. Quddiesa.
Fil-11p.m. Nilqgħu s-sena Ċen narja b’quddiesa mmexxija mill-Pirjol.
Wara mumen ta’ adorazzjoni. F’12:00a.m. jitkanta t-Te Deum, u barka
sagramentali. Wara issir il-mixegħla ġenerali tal-Knisja u l–Koppla u l-annijiet taċ-ċen narju u mota solenni tat-tħabbira tas-sena ċen narja.

