Stedina lil kulħadd
F’dawn il-jiem fil-parroċċa tagħna se
nfakkru l-75 anniversarju mill-konsagrazzjoni
tal-knisja parrokkjali. Dan l-avveniment
seħħ nhar il-Ħadd 26 ta’ Marzu 1939, minn
Monsinjur Mikiel Gonzi, dak iż-żmien Isqof
ta’ Għawdex. Min jaf dakinhar kemm ferħu
d-Dinglin, missirijietna, għaliex issa mhux
biss kienu raw il-ħolma tagħhom issir realtà;
bil-bini tal-knisja parrokkjali l-ġdida, imma rawha wkoll tiġi kkonsagrata.
Għalhekk, illum aħna ma nistgħux ma niċċelebrawx din l-okkażjoni
sabiħa. Aktar milli se niffukaw fuq ċelebrazzjonijiet, ħsibna li biex infakkru
din il-ġrajja, jkun aktar għaqli, li b’dak li nħejju, nuru aktar x’tifsira għandha
l-knisja u kif din id-dar ta’ Alla, tibqa’ għalina l-post fejn aħna ninġabru
bħala komunità ta’ fidi biex nitolbu.
Għal dan l-għan, biex jgħinna nifhmu aħjar il-ħsieb tagħna għażilna
dan il-motto: “Din hi d-dar ta’ Alla u l-bieb tas-sema” (Ġen 28,17).
B’hekk nistgħu nifhmu aħjar li permezz tal-knisja, in-nisrani jirċievi
l-grazzja ta’ Alla permezz tas-Sagramenti, li huma laqgħa ma’ Kristu
Rxoxt, biex hu jkompli jqaddes il-mixja tiegħu fl-art sa ma jasal fis-sema,
fid-dar tal-Missier.
Ħsibna wkoll li dan il-mument, jiġi mmarkat bi tliet mumenti importanti:
• Bil-ftuħ tal-Kappella tal-Adorazzjoni, f’Dar Don Bosco.
• B’quddiesa speċjali tal-75 sena mill-konsagrazzjoni tal-knisja
parrokkjali.
• Bl-attività soċjali u rikreattiva, Festa Familja.
Nixtieq għalhekk, nistieden lil kulħadd, biex ilkoll flimkien, nieħdu
sehem f’dawn il-mumenti li se jkollna, biex filwaqt li nitolbu lil Alla flimkien,
nissaħħu fir-rabta tagħna bejnietna biex ngħixu ta’ aħwa, bħala familja
waħda.
Inselli ħafna għalikom u nitlob biex il-Barka ta’ Alla tistrieħ fuqkom u
fuq il-familji tagħkom!
Rev. Ewkarist Zammit
Kappillan
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Il-Parroċċa ta’ Ħad-Dingli tfakkar il75 Anniversarju tal-Konsagrazzjoni
tal-Knisja b’dan il-Programm:
Is-Sibt, 22 ta’ Marzu, 2014

Il-Magħmudija: l-akbar jum ta’ ħajjitna… Sirna tempju tat-Trinità
Qaddisa, u hekk għadna!
4.30 p.m. Quddiesa bis-Sagrament tal-Magħmudija. Imexxi l-Kappillan, irRev. Ewkarist Zammit.
		
Fi tmiem il-quddiesa, il-Kappillan jinawgura wirja li tfakkar il-75
anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali. Il-wirja,
imtellgħa fil-knisja stess mill-Kumitat Festa Esterna, se tibqa’
armata sal-Ħadd, 30 ta’ Marzu.

Iż-Żwieġ Nisrani: grazzja speċjali lill-miżżewġin insara biex jgħixu
l-fedeltà lejn xulxin u jrabbu tajjeb lil uliedhom.
6.30 p.m. Quddiesa bis-sagrament taż-żwieġ. Imexxi r-Rev. Eric Cachia
S.D.B.

Il-Ħadd, 23 ta’ Marzu, 2014

Id-Dilka tal-Morda: il-Mulej jagħti l-fejqan lill-ġisem marid u s-saħħa
lir-ruħ tagħna.

9:30 a.m. Quddiesa għall-anzjani u l-morda tal-parroċċa organizzata
mill-Kummissjoni Djakonija. Fil-quddiesa jiġi amministrat
s-sagrament tal-Griżma tal-Morda. Imexxi Mons. Louis
Camilleri.
		
Wara l-quddiesa, il-Kunsill Lokali jinawgura restawr ta’ niċċa ta’
Santa Marija fi Triq il-Parroċċa. Jieħdu sehem id-Dingli Scouts.
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It-Tlieta, 25 ta’ Marzu, 2014

Festa ta’ Marija Annunzjata u Ftuħ tal-Kappella tal-Adorazzjoni.
L-Ewkaristija: Ġesù jagħtina lilu nnifsu biex niekluh… biex aħna
wkoll, illum, nagħtu lilna nfusna lil xulxin.
8.00 a.m. Espożizzjoni ta’ Ġesù Sagramentat għal adorazzjoni privata filKnisja. L-adorazzjoni tibqa’ għaddejja matul il-ġurnata kollha.
6.00 p.m. Tingħad il-Liturġija tas-Sigħat bit-talba tal-Għasar.
6.30 p.m. Quddiesa kkonċelebrata tal-Festa tal-Tħabbira tal-Mulej.
Imexxi l-Kappillan, ir-Rev. Ewkarist Zammit, flimkien mal-kleru
u l-Komunità Salesjana. Kulħadd imħeġġeġ jattendi.
		
Fi tmiem il-quddiesa, purċissjoni bis-sagrament li tgħaddi minn
dawn it-toroq: il-Parroċċa, il-Kbira, il-Buskett u San Ġwann
Bosco bis-sehem tal-Fratelli, l-Abbatini, il-Kor Parrokkjali
Regina Coeli, il-banda tal-Għaqda Mużikali Santa Marija, idDingli Scouts u d-Dingli Girl Guides.
		
Quddiem Dar Don Bosco tingħata l-Barka Sagramentali. Wara,
Ġesù Ewkaristija jitqiegħed fil-Kappella tal-Adorazzjoni li tinfetaħ
uffiċjalment bħala l-proġett li se jibqa’ jfakkar dan l-anniversarju.
Il-Kappella tal-Adorazzjoni saret b’kollaborazzjoni bejn ilkomunità Salesjana u l-parroċċa.

L-Erbgħa, 26 ta’ Marzu, 2014

Il-75 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali.

6.30 p.m. Il-poplu kollu ta’ Ħad-Dingli hu mistieden jieħu sehem fiċċelebrazzjoni ta’ quddiesa solenni li se tfakkar il-75 anniversarju
mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali. Imexxi l-Eċċellenza
Tiegħu l-Isqof Awżiljarju, Mons. Charles J. Scicluna.
L-assemblea tkun immexxija mill-Eċċellenza Tiegħu l-President
ta’ Malta, Dr George Abela.

Il-Ħamis, 27 ta’ Marzu, 2014

Ir-Rikonċiljazzjoni u l-Penitenza: il-Mulej jaħfirlek dnubietek u
jħaddnek miegħu mill-ġdid.

5.15 p.m. Fil-Knisja Parrokkjali ssir l-ewwel qrara għat-tfal li se jirċievu
l-Ewwel Tqarbina f’Ġunju li ġej.
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Is-Sibt, 29 ta’ Marzu, 2014

L-Ordni Sagri: ikkonsagrati minn Alla biex jaqduh u biex jaqdu lillpoplu tiegħu.

6.30 p.m. Quddiesa mmexxija mill-Kappillan, ir-Rev. Ewkarist Zammit, li
fiha d-djaknu Luke Cutajar jaqsam mal-miġemgħa l-esperjenza
tal-vokazzjoni saċerdotali tiegħu.
		
Il-ġbir li jsir fil-knisja fi tmiem din il-ġimgħa jmur għall-bżonnijiet
tas-Seminarju tal-Arċisqof, il-post fejn qed jirċievu l-formazzjoni
tagħhom is-saċerdoti ta’ għada.

Il-Ħadd, 30 ta’ Marzu, 2014

Il-Konfermazzjoni: L-Ispirtu s-Santu jsaħħaħna biex nagħtu xhieda
nisranija llum.

9.30 a.m. Quddiesa mmexxija mill-Eċċellenza Tiegħu l-Arċisqof ta’ Malta,
Monsinjur Pawlu Cremona O.P. li għaliha mistiedna speċjali
huma l-adoloxxenti li f’Novembru li ġej se jirċievu l-Griżma talIsqof flimkien mal-ġenituri tagħhom. Il-quddiesa hi organizzata
mill-membri tal-M.U.S.E.U.M. Janima l-kor tat-tfal tal-parroċċa.
Kulħadd imħeġġeġ jieħu sehem.
10.00 a.m. Festa Familja ħdejn il-Knisja Parrokkjali. Attività soċjali u
rikreattiva għall-familja kollha li tibqa’ sejra sal-5.30 p.m. u li
ġġib fi tmiemha din il-ġimgħa ta’ attivitajiet.
		
Fost l-attrazzjonijiet filgħodu, wirja ta’ karozzi mill-Classic Sports
Car Club Malta, fl-10.45 a.m. tberik tal-annimali u preżenza
tat-Taqsima tal-Klieb tal-Korp tal-Pulizija u tad-Dipartiment talProtezzjoni Ċivili. Wara nofsinhar spettaklu ta’ talent lokali u
nazzjonali, tombla u fiera tradizzjonali. Matul il-ġurnata kollha
bejgħ ta’ ħaxix, frott u prodotti ta’ kuljum, ikel u xorb, artiġjanat
Malti u logħob għat-tfal.
		
Illum ukoll se jkun miftuħ għall-pubbliku r-radar fuq l-irdum ta’
Ħad-Dingli, f’attività organizzata mill-Malta Air Traffic Services
li qed tfakkar l-35 anniversarju minn meta l-Maltin ħadu
f’idejhom r-responsabilità sħiħa tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru
u l-75 anniversarju mill-istallazzjoni tal-ewwel radar f’Malta,
preċiżament f’dan il-kumpless f’Ħad-Dingli.
		
Matul il-ġurnata, b’mod regolari, se jiġi provdut servizz ta’
trasport bejn iċ-ċentru ta’ Ħad-Dingli u r-radar biex jiffaċilita li
l-pubbliku jkun jista’ jattendi għaż-żewġ attivitajiet.
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75 sena ilu…
Nhar is-26 ta’ Marzu, 1939, Michael Gonzi, Isqof ta’ Għawdex, mgħejjun
minn Carmelo Bonnici u Antonio Vella, kanoniċi tal-Katidral ta’ Malta u filpreżenza tal-poplu ta’ Ħad-Dingli, li kien qiegħed jifraħ b’din l-okkażjoni
u ta’ ħafna qassisin; reliġjużi u sekulari, ikkonsagraw u ddedikaw dan ittempju qaddis u antik lil Alla u lil Ommu Marija Verġni Mtellgħa s-Sema,
waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa. Waqt li ntqal it-talb, sabiex tiżdied issolennità ta’ din iċ-ċelebrazzjoni, għall-għajnuna spiritwali tal-poplu, irrelikwi tal-qaddisin martri Kalċedonju, Prudenzju u Benedittu ġew murija
lill-poplu bħala eżempju lill-fidili ta’ dan ir-raħal.
(mill-Arkivju Parrokkjali)

Għaliex konsagrata?
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Fil-kas ta’ knisja, il-bini jiġi kkonsagrat biex il-komunità ta’ dawk li
jemmnu jqimu lil Alla. Il-bini ma jibqax sempliċiment bini, imma jsir id-dar
fejn jgħammar Alla u fejn il-komunità nisranija tiltaqa’ biex tiġi fdata b’dak
li hu ta’ Alla. Il-knisja kkonsagrata ssir il-post fejn dak li hu ta’ Alla jsir ukoll
tal-bniedem, il-post fejn Alla, fl-imħabba kbira tiegħu għal uliedu, jagħti
widen għax-xewqat ta’ dawk li jemmnu u jinżel jgħammar fosthom.
Fil-konsagrazzjoni ta’ knisja jiġu midluka biż-żejt tal-Griżma kemm
l-artal kif ukoll il-pilastri ewlenin, bl-istess mod kif aħna ġejna midluka blistess żejt fil-Magħmudija u fil-Griżma tal-Isqof.
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Open Day
tar-Radar
Il-Ħadd 30 ta’ Marzu, 2014 mid-9am sal-5pm

Fl-okkażjoni tal-75 sena
mill-istallazzjoni f’dan il-post
tal-ewwel radar f’Malta
u l-35 sena minn meta l-Maltin
ħadu f’idejhom l-operat tiegħu.
Għall-bejgħ il-ktieb tal-Maġġur Tony Abela
dwar is-sistemi ta’ radar f’Malta fit-Tieni Gwerra Dinjija.
Matul il-ġurnata,
servizz ta’ trasport regolari
bejn ir-radar
u ċ-ċentru ta’ Ħad-Dingli

Attività organizzata
bil-kollaborazzjoni
tal-Kunsill Lokali
Ħad-Dingli

Tel: 21456060 • E-mail: dingi.lc@gov.mt
Website:

www.dingli.gov.mt

Festa
Familja
Ġurnata ta’ attivitajiet
ħdejn il-Knisja Parrokkjali ta’ Ħad-Dingli

Il-Ħadd 30 ta’ Marzu, 2014
mill-10.00 a.m. sal-5.30 p.m.

Filgħodu wirja ta’ karozzi mill-Classic Sports
Car Club, tberik tal-annimali fl-10.45 a.m.,
preżenza mit-Taqsima tal-Klieb tal-Korp talPulizija u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili
L-ikla ta’ nofsinhar fil-pjazza (biljetti jinxtraw
qabel mingħand il-membri tal-fund-raising
tal-parroċċa)
Fis-2.00 p.m. jibda spettaklu minn talent
lokali u nazzjonali. Mistiedna speċjali: Gaia
Cauchi (rebbieħa tal-Junior Eurovision
Song Contest) u Ġorġ u Pawlu.

Matul il-ġurnata kollha bejgħ ta’ ħaxix, frott u prodotti ta’ kuljum, ikel u xorb,
artiġjanat Malti u ħafna logħob għat-tfal. Ikollna wkoll tombla u fiera tradizzjonali.

Segretarjat Parlamentari
għall-Agrikoltura, Sajd u Drittijiet
tal-Annimali.

