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Ħolqa Bejnietna
Parroċċa Sant’Anna, Wied il-Għajn
Maħruġ mill-Kunsill Pastorali Parrokkjali

Il-Kelma tal-Kappillan

Żewġt aħwa...
Li jkollok ħuk jew oħtok li jħobbuk hi esperjenza
qawwija, li la tixtriha bil-flus u li ma jeħdilha
postha xejn.
Franġisku u Ġjaċinta, huma żewġt aħwa li
l-Papa Franġisku ser jagħmilhom qaddisin
dax-xahar waqt iż-żjara tiegħu ġewwa Fatima
billi din is-sena qed infakkru l-mitt sena
mid-dehriet tal-Madonna ġewwa Fatima.
L-aħwa
“Ħija” u “Oħti” huma kelmiet li aħna l-insara
nħobbu ħafna. Ir-rabta bejn l-aħwa għandha post
speċjali fl-istorja tal-poplu t’Alla imma wkoll
bejnietna, fil-familji tagħna. Ġesù ħadem ħafna
sabiex aħna ma nħobbux biss lil ħutna tal-istess
demm tagħna, iżda wkoll lill-proxxmu tagħna
għax aħna aħwa ta’ xulxin maħluqa mill-istess
Missier. Għal Alla m’hemmx differenzi bejn
is-sessi, il-familji, il-ġnus, ir-razez, il-kuluri
tal-ġilda.
Ir-rabta bejn l-aħwa
L-imħabba bejn l-aħwa hi ħaġa kbira, meta
wieħed jaħseb li l-aħwa kollha għexu fil-ġuf
tal-istess omm għal disa’ xhur, ħarġu minn laħam
l-istess omm! Meta titkisser din ir-relazzjoni bejn
l-aħwa, tinfetaħ it-triq għal esperjenzi ta’ wġigħ
il-qalb u ta’ mibegħda. Fil-familji tagħna, kemm
aħwa jillatikaw bejniethom minħabba fi ħwejjeġ
żgħar, jew għall-wirt, u mbagħad ma jitkellmux
iżjed, ma jsellmux aktar lil xulxin.
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X’jimpurtani minn ħija!
Kemm hu kliem iebes u ikrah meta ħafna drabi
joħroġ minn fommna, kliem li joħloq il-firda.
Il-familja hija l-post fejn l-aħwa jitgħallmu kif
il-bnedmin jgħixu flimkien u kif wieħed għandu
jgħix f’soċjetà. Forsi mhux dejjem konxji, imma
hi l-familja li tintroduċi l-imħabba tal-aħwa
fid-dinja.
L-imħabba tal-aħwa
Kemm napprezza aħwa fil-parroċċa tagħna li
b’għożża u mħabba jieħdu ħsieb lil ħuthom,
l-aktar dawk li huma dgħajfa fis-soċjetà, morda
jew
b’abilitajiet
differenti.
Lil
dawn
nammirahom u nħallihom jgħallmuni. Aħna forsi
ma napprezzawx biżżejjed il-ġenerożità tagħhom.
Fuq l-eżempju tal-aħwa Franġisku u Ġjaċinta,
ejjew inqiegħdu l-imħabba ta’ bejnietna
fiċ-ċentru tal-Knisja li hija l-familja ta’ Alla u
tas-soċjetà. Ejjew naħsbu f’ħutna u nitolbu
għalihom ħalli QATT ma nċaħħdu l-familji
tagħna mill-imħabba bejn il-ġenituri u l-ulied.
Ejja napprezzaw li aħna lkoll aħwa ta’ xulxin
għax aħna lkoll ulied Alla.
Kunu mberkin
Dun Roderick Camilleri
Kappillan

Il-Museum tal-Bniet
Maryanne Vella, Superjura Museum Bniet Wied il-Għajn

L

“Kienu ħames soċi mil-lokal...”

-ewwel preżenza tal-Museum Bniet
M’Skala kien ftit wara
t-tieni
Gwerra Dinjija, fiż-żmien Dun
Tarċisju Agius Vigarju Kurat. Kienu ħames
soċi mil-lokal fosthom Polly Abela li
għadha mimlija għomor, Marija Anna
Mercieca li mietet f’ Ġunju tal-2016 u
Karmena Farrugia li qed tgħix f’Adelaide
l-Awstralja. Ġara li tul iż-żmien,
il-Museum kellu jagħlaq.

Matul dawn is-snin il-Museum laqa’ u
għadu jilqa’ numru sabiħ ta’ tfal,
addolexxenti u żagħżagħ ta’ bejn l-10 u
16-il sena. Jagħtu s-sehem tagħhom 3 soċi u
2 katekisti lajċi li b’impenn u b’żelu
iħabbirku biex Ġesu’ jkompli jkun magħruf
u maħbub. Dan fuq l-eżempju tal-Fundatur
San Ġorġ Preca.

“Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla.”

It-tmexxija Ġenerali tas-Soċjeta’ ħasset
il-bżonn li f’Marsaskala l-Museum jerġa’
jiftaħ. Dan seħħ nhar il-Ġimgħa, 24
t’Awwissu 2007. Għall-ewwel sentejn
it-tagħlim kien isir fis-Sala Parrokjali.
Il-Kappillan Fr Martin Micallef u
Monsinjur Ġużepp Mifsud Bonnici taw
is-sehem sħiħ tagħhom biex il-mezzanini ta’
Villa Apap Bologna jintużaw bħala
Museum.

nhar it-Tlieta 30 ta’ Mejju
mis-7:00pm sat-8:00pm
fis-Sala Sant’Anna
minn Lydia Debono
Kulħadd huwa mistieden
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“Kemm hi ħaġa sabiħa u ħelwa li l-aħwa jgħammru flimkien!” Salm 133:1

San Ġorġ Preca

Dun Luke Cutajar - Viċi Parroku

Adrian Vella, Superjur Museum Subien Wied il-Għajn

9 ta’ Mejju: il-Festa ta’ Dun Ġorġ

D

un Ġorġ twieled fil-Belt Valletta, nhar
it-12 ta' Frar 1880. Irċieva trobbija
nisranija mingħand il-ġenituri tiegħu.
L-istudji tiegħu għamilhom fil-Liċeo u
fis-Seminarju. Kien ta' saħħa fraġli, tant li meta
kien djaknu marad serjament u t-tabib tiegħu ma
kellu ebda fiduċja li jfiq. Iżda bl-interċessjoni ta'
San Ġużepp, fieq u ordna saċerdot fit-22 ta'
Diċembru 1906. Sa minn qabel ma sar qassis,
Dun Ġorġ intebaħ li l-poplu ta' Alla kien jinħtieġ
min jgħallmu.

Id-Djar għat-tagħlim nisrani bdew jiftħu waħda
wara l-oħra fil-parroċċi. Inħass il-bżonn kbir
tal-edukazzjoni reliġjuża tal-poplu għax il-ħajja
nisranija
tal-kotra
kienet
mibnija
fuq
is-sagramenti u d-devozzjonijiet bla ma kien
hemm għeruq sodi fit-tagħlim tal-Knisja. It-tfal
bdew jiġu kuljum fid-Djar ta' Dun Ġorġ għax
hemm sabu nies dedikati li jgħinuhom jikbru,
mhux biss fil-ħinijiet tat-tagħlim iżda wkoll waqt
il-logħob.

Sa mill-bidu nett, Dun Ġorġ obbliga lill-katekisti
Kien għalhekk li beda jifforma grupp ta'
tal-Għaqda tiegħu li kuljum, wara li jkunu
żgħażagħ biex ikunu kapaċi jgħallmu lill-oħrajn.
temmew jgħallmu liż-żgħar u lill-kbar, jiltaqgħu
Is-Soċjetà rat il-bidu tagħha fl-ewwel xhur ta'
flimkien għal siegħa ta' formazzjoni. Dun Ġorġ
l-1907, fil-Ħamrun,
għallem u kiteb
f'post fqir minn
bil-Malti, il-lingwa
kollox iżda għani
tal-poplu, biex żgur
Ejjew niċċelebraw kif jixraq
fl-imħabba tal-aħwa
kulħadd jifhem.
il-qdusija ta’ dan il-qaddis Malti
u t-tagħlim.
Dun Ġorġ miet
nhar it-Tlieta 9 ta’ Mejju 2017,
Is-Soċjetà tadf'Santa Venera, fejn
Fis-6:00pm niltaqgħu l-Mużew
Duttrina Nisranija
qatta' l-aħħar xhur ta'
u
flimkien
nimxu
lejn
il-knisja
hi magħrufa l-aktar
ħajtu, fis-26 ta' Lulju
bil-motto tagħha,
1962. Il-fdal tiegħu
għall-quddiesa tas-6:30pm.
M.U.S.E.U.M. jinsab
midfun
Magister Utinam
fil-kappella tad-Dar
Sequatur Evangelium Universus Mundus:
Ġenerali tas-Soċjetà fil-Blata l-Bajda.
Mgħallem, mhux li kien li d-dinja kollha timxi
Il-kawża tal-Beatifikazzjoni tiegħu, ġiet mibdija
wara l-Evanġelju! Mhux kulħadd fehem
fl-1975 u fid-9 ta' Mejju 2001 Dun Ġorġ kien
mill-ewwel x'ried jagħmel Dun Ġorġ. Kien
iddikjarat Beatu mil-Papa Ġwanni Pawlu II
hemm min fehmu ħażin. Il-Bibbja u t-teoloġija
fil-Quddiesa tal-Beatifikazzjoni fuq il-Fosos
f'idejn lajċi ħaddiema kienet ħaġa ġdida. U kienet
Tal-Furjana, Malta. Dun Ġorġ ġie ddikjarat
wisq aktar ġdida li dawn il-lajċi joħorġu fit-toroq
qaddis nhar il-Ħadd 3 ta' Ġunju, 2007 mill-Papa
u l-pjazez ixandru l-Kelma ta' Alla lil kulħadd.
Benedittu XVI fil-Pjazza tal-Vatikan.
Wara 25 sena l-Isqof ta' Malta approva r-Regola
u s-Soċjetà ta' Dun Ġorġ.
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Fit-talbiet tagħna ejjew nitolbu dejjem għall-aħwa mifruda bejniethom.

Mill-Ħajja tal-Parroċċa - Mejju 2017
1

It-Tnejn

Il-Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Fil-Quddiesa tas-6:30pm isir it-tberik
tal-għodda.

3 sal- 21

Bazaar organizzat mill-Parroċċa fis-Sala San Ġwakkin.

4

Fid-9:00am Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm.

Il-Ħamis

6 sas-7

Ikollna fostna r-relikwa ta’ San Ġorġ Preca.

7

Il-Ħadd

Ir-4 Ħadd tal-Għid. Jum il-Vokazzjonijiet.

8

It-Tnejn

Fis-6:30pm Quddiesa u Tiġdid tal-Konsagrazzjoni lill-Qalb ta’ Marija mill-Grupp
Anzjani Spiritwalità

9

It-Tlieta

San Ġorġ Preca Fundatur tal-Mużew. Fis-6:00pm niltaqgħu l-Mużew u
flimkien nimxu lejn il-knisja għall-quddiesa tas-6:30pm.

11 sal-14

Bazaar fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm fis-Sala Sant’Anna

13

Is-Sibt

Fit-8:00pm Attività Soċjali fis-Sala Sant’Anna. Kulħadd huwa mistieden.

14

Il-Ħadd

Il-5 Ħadd tal-Għid. Fl-10:15am Quddiesa bis-Sagrament tal-Magħmudija.

16

It-Tlieta

Fis-7:00pm laqgħa fil-Knisja Parrokkjali għall-ġenituri tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina li
jattendu l-Mużew tas-Subien.

21

Il-Ħadd

Is-6 Ħadd tal-Għid. Fl-4:30pm trasport minn quddiem is-Sala Sant’Anna
għall-Grotta ta’ San Pawl ir-Rabat. Fil-5:30pm mument ta’ talb fil-Grotta u
fis-6:00pm quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl ir-Rabat fejn bħala Parroċċa
se nħallsu ż-żejt tax-xemgħa li tinxtgħel fil-Grotta ta’ San Pawl ir-Rabat.

22

It-Tnejn

Adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara l-quddiesa tas-6:30pm.

23

It-Tlieta

Fis-7:00pm laqgħa fil-Knisja Parrokkjali għall-ġenituri tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina
taċ-Ċentru tal-Munxar.

26

Il-Ġimgħa Pellegrinaġġ Marjan. Fis-7:30pm Rużarju minn quddiem il-Kappella tal-Madonna
tad-Dawl Wied il-Għajn, Quddiesa u wara Soft Drink / Inbid u Timpana.

28

Il-Ħadd

Tlugħ fis-Sema tal-Mulej (Lapsi).

30

It-Tlieta

Wara l-quddiesa tas-6:30pm kulħadd mistieden għal-Lectio Divina fis-Sala Sant’Anna.

Tberik tal-Familji fid-djar fi Żmien l-Għid il-Kbir 2017
It-Tnejn 1 ta’ Mejju - Tr iq il-Bajja, Triq San
Nikola, Triq Santa Marija u Triq l-Għawwiema
It-Tlieta 2 ta’ Mejju - Tr iq l-Għaġuza, Triq
Għar ix-Xama, Triq is-Sdieri, Triq il-Blajjiet
(il-Parti t-isfel li tmiss ma’ Triq iż-Żonqor)
u Triq il-Bajda u s-Sewda
L-Erbgħa 3 ta’ Mejju - Tr iq l-Imriekeb
Il-Ġimgħa 5 ta’ Mejju - Il-Lay Lay Complex
u Triq Vittorio Cassar
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It-Tnejn 8 ta’ Mejju - Tr iq Lampuka
u Triq il-Qawsalla
L-Erbgħa 10 ta’ Mejju - Tr iq il-Maħsel
u Triq il-Qaliet (minn Villa Sant’ Anna
sal- Bajja ta’ San Tumas)
Il-Ġimgħa 12 ta’ Mejju - Tr iq Tor r i Mamo,
Triq id-Daħla ta’ San Tumas u Triq ir-Rumi
It-Tnejn 15 ta’ Mejju - Tr iq Latmija,
Triq l-Għargħar, Wied iz-Ziju u Il-Bidni
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