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FIX-XITWA IL-KAPPELLA 

TINFETAĦ FIS-SEBGĦA 

NIEQES KWART TA’ 

FILGĦODU U TINGĦALAQ 

FIT-TMIENJA TA’ 

FILGĦAXIJA  U FIS-SAJF 

TIBQA MIFTUĦA SA L-

GĦAXRA TA’ FILGĦAXIJA.  

 

Rapport Kappella tal-Adorazzjoni – Kummissjoni Liturġija 



Il-kappella kienet suċċess għax 

l-attendenza hija kontinwa u 

jigu nies ta’ kull eta’ u minn kull 

qasam tal-ħajja. Fis-sajf jiżdiedu 

n-nies  peress li jkollna l-

villaġjaturi u nies li jiġu għal 

ħarġa tagħhom f’Wied l-Għajn. 

 
 

Hemm grupp ta ħames 

nisa li jieħdu ħsieb il-

kappella bħal: ftuħ u 

għeluq, indafa, bdil ta’ fjuri 

u dak kollu li jkun hemm 

bżonn. 
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Bħala evanġelizzazjoni nippruvaw li l-kappella 

inżommuha ħajja billi nqassmu fuljetti reliġjużi bħal 

fiż-żmien  Pentecoste fejn qassamna mal-ħamsin 

ktieb tan- Novena tal-Ispirtu Santu u f’Ottubru ix-

xahar tar- rużarju qassamna  madwar 50 fuljett tar-

rużarju u 50 kuruna.  
 

Dawn intlaqgħu 

tajjeb ħafna 

minn dawk li 

jattendu l-

kappella. 

 



Peress li din is-sena hija s-

sena tal-Fidi qed inwaħħlu 

posters kbar li fihom hemm 

imqassam il-Kredu. 

 
Xtrajna ukoll “cards” żgħar 

li fihom siltiet mill-Bibbja li 

għandhom x’jaqsmu mal-Fidi 

għal dawk li jkunu jridu 

jiriflettu fuq xi tgħid il-

Bibbja dwar il-Fidi. 

 
 
 

Jingħad ukoll r-

rużarju kuljum 

fit-tmienja u nofs 

ta’ filgħodu minn 

diversi persuni. 



              

            

        

              

        

 

 

DAN KOLLU JSIR MILL-FLUS 

LI NSIBU FIL-KAXXA TAD-

DONAZZJONI. 

 

MINN DAWN IL-FLUS 

JINXTARA DAK KOLLU LI 

JKUN HEMM BŻONN GĦALL-

KAPPELLA. 
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• L-aktar ħaga diffiċli li qed 

insibu hi li ma nsibux nies 

biex issir roster biex 

kontinwament ikun hemm xi 

ħadd ma’ l-Ewkaristija.  

 

• Li ma nsibux nies biex jgħinu  

fit-tindif. 
 

PROBLEMI 



 Suġġeriment: 
  
LI jsiru avviżi rigward dawn il-
bżonnijiet. 
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