
Kemm hi kbira u sabiħa r-responsabiltà              

tal-ġenituri li bil-ħila tagħhom uliedhom jiġu 

ffurmati u edukati biex b’hekk isawwru karattru 

quddiem il-ġejjieni tagħhom. Dan huwa l-ferħ   

tal-Knisja u ta’ tant familji li bħalissa fil-Parroċċa 

tagħna qed jippreparaw lil uliedhom sabiex 

jirċievu lil Ġesù Ewkaristija għall-ewwel darba.  

Il-familja tikkomunika l-fidi 

Kemm jagħmlilna kuraġġ lilna s-saċerdoti,          

is-sagriffiċċju ta’ tant ġenituri kull darba li 

niltaqgħu magħhom il-Museum u fiċ-Ċentri       

tal-Katekiżmu tal-Parroċċa tagħna. Inħarsu         

‘il quddiem u dan narawh bħala gwadan quddiem 

ix-xhieda li tant ġenituri u familjari ta’ wliedna 

qed jagħtu quddiem l-isfidi tal-ħajja ħalli 

flimkien inkomplu nikbru, nkunu ċittadini onesti 

u nsara maturi. 

Il-familja u l-komunità Nisranija  

Il-familja u l-parroċċa huma żewġ postijiet fejn 

aħna nħossuna maħbubin minn Alla u minn 

xulxin. B’ferħ u faraġ kbir il-Knisja tkompli 

tissapportja kull familja u tkun ta’ għajnuna 

għaliha għaliex il-ġejjieni tal-Knisja huwa 

marbut mal-ġid tal-familja. 

Nattendu flimkien għall-Quddiesa tal-Ħadd 

Inħeġġiġkom bi kliem il-Papa Franġisku li 

għamel fiż-żjara tiegħu f’Kuba; “Agħtu l-ħajja 

lill-familja, sibu ħin għal xulxin u ħin biex tieklu 

flimkien, għax dan iservi ta’ opportunità         

għad-djalogu u l-għaqda ta’ bejnietna”. 

Matul ix-xahar ta’ Ġunju, ix-xahar tal-Qalb ta’ 

Ġesù, aħna u niggustaw liċ-ċkejknin tagħna li ser 

jersqu għall-Ewwel Tqarbina; ejjew nieħdu          

l-impenn billi ninkoraġġixxu lill-familji tagħna 

sabiex nersqu lejn l-Ewkaristija. Hija din l-Ikla li 

tiġborna fil-Knisja bħala aħwa ta’ xulxin u 

ssaħħaħna fil-fidi tagħna f’Alla. 

Kemm nieħdu gost aħna s-saċerdoti meta       

għall-Quddiesa tal-Ħadd naraw diversi familji 

flimkien! Kemm nieħdu gost insellmulkom intom 

u ħerġin mill-knisja wara l-quddiesa! Jalla ma 

jiġi mċaħħad ħadd milli jkun magħna nhar ta’ 

Ħadd ħalli flimkien inkomplu ngħixu tassew       

il-vokazzjoni u l-missjoni tagħna b’fedeltà u 

responasabbiltà. 

 Qalb imqaddsa ta' Ġesù 

 li berikt lit-tfal ċkejknin 

 kebbes fina n-nar ta' mħabbtek 

 żommna miegħek imħaddnin! 

Kunu mberkin 

Dun Roderick 

Kappillan  

Ħolqa Bejnietna 
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Il-Kelma tal-Kappillan 

Inħallu l-familja tiggwadanja... 



Djaknu minn Wied il-Għajn 

2 “Nadurawk ja ħobż tas-Sema, frott l-imħabba l-iżjed bnin.” 

W 
ieħed mill-isbaħ mumenti    

tal-Ordinazzjoni Djakonali 

huwa meta l-isqof 

jippreżenta l-Ktieb tal-Evanġelju             

lid-Djaknu l-ġdid: “Ħu f’idejk l-Evanġelju 

ta’ Kristu, li tiegħu sirt ministru, emmen 

dak li taqra, xandar dak li temmen, għix 

dak li xxandar.”   

Id-djaknu jirċievi s-sagrament tal-Ordni 

Sagri sabiex f’xebh ma’ Ġesù-qaddej, 

ikun jista’ jingħata kollu kemm hu għall-

qadi tal-Knisja u tad-dinja.  

Alla ma jitlob xejn minna jekk qabel ma 

jkunx tahulna diġà. Din hija l-loġika       

tas-sagramenti. Alla jistiednek            

għall-qdusija għaliex diġà poġġa fik din           

iż-żerriegħa fil-magħmudija.  

Waqt li ma nieqfu qatt nitolbu lil Alla 

għad-don tal-vokazzjonijiet, speċjalment 

mill-parroċċa tagħna, ejjew inkomplu 

inħaddmu l-grazzja li rċevejna                

fis-sagramenti, sabiex aħna wkoll, ilkoll    

fl-istat tagħna, inkomplu ftit ftit ninbidlu 

f’Ġesù, li diġà hu preżenti fina.  

nhar it-Tlieta 27 ta’ Ġunju 

mis-7:00pm sat-8:00pm 
fis-Sala Sant’Anna 

 

minn Lydia Debono 

Kulħadd huwa mistieden 

Fra Kurt Mizzi O.Carm 

Il-Komunità Parrokkjali ta’  

Wied il-Għajn titlob, tifraħ  

u tawgura lil  

Fra Kurt Mizzi O.Carm 
mill-Parroċċa tagħna  

li nhar it-Tnejn 26 ta’ Ġunju 2017 

ser jiġi ordnat Djaknu flimkien 

ma’ seba’ żgħażagħ oħra. 

  

Kurraġġ u Alla, li beda din l-opra 

tajba fik, iwassalha għat-tmiem. 



Dun Luke Cutajar - Viċi Parroku 

3  Mulej, agħtini qalb li tħoss u tħenn għal min għandu bżonn l-għajnuna tiegħi. 

Esperjenzi ta’ Volontarjat fil-Missjoni 

Grupp ta’ żgħażagħ mill-Parroċċa tagħna, din      

is-sena, propju l-għada tal-festa ta’ Sant’Anna, ser 

ikunu qed jerħulha lejn l-ajruport biex jibdew         

l-esperjenza ta` volontarjat ġewwa l-Albanija. 

Din l-esperjenza qiegħda ssir b’kollaborazzjoni 

mal-organizazzjoni Passi & Beyond fejn fiha ser 

ikunu qegħdin jgħinu tfal u familji fil-bżonn 

ġewwa Elbasan, waħda mill-ikbar bliet fiċ-ċentru 

tal-pajjiż.   

Dal-grupp ta’ 12-il żagħżugħ u żagħżugħa 

flimkien ma’ Fr Luke, ilhom għaddejjin b’diversi 

laqgħat ta’ tħejjija għal din l-esperjenza.  Attività 

li qegħdin jippreparaw għaliha hija Lejla Maltija li 

se tgħin biex tiġbor fondi biex jgħinu fix-xogħol 

tagħhom fl-Albanija. 

Għal iktar informazzjoni wieħed jista’ jidħol        

fil-pagna ta’ Facebook ta’ Passi & Beyond jew 

inkella fuq 79056208. 

Xalata b’Differenza! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F’Awwissu li ġej, jien u disa’ ħbieb 

oħra minn Wied il-Għajn ser inkunu 

qed nattendu għal esperjenza ġewwa            

r-Rumanija. L-iskop ta’ dawn                    

il-ġimgħatejn huwa li nipprovdu 

laptops lil min m’għandux, sabiex isiru lezzjonijiet   

tal-kompjuter. Permezz ta’ dawn l-għotjiet, diversi 

persuni ta’ etajiet differenti ser ikunu jistgħu 

jagħmlu kuntatt mad-dinja. 

Għalkemm għalina l-użu tal-Wifi u l-użu ta’ 

apparat elettroniċi hija xi ħaġa normalissima, 

mhux kulħadd huwa fortunat igawdi minn dan       

il-lussu. B’hekk aħna sejrin hemmhekk biex 

nipprovdu opportunità speċjali permezz               

tat-teknoloġija u t-tagħlim. 

Melanie Scicluna ALBANIJA ma’ Passi & Beyond 

Il-Grupp tal-Albanija: Fr Luke Cutajar, Melanie Scicluna, Michael Azzopardi, 

Denise Camilleri, Louisa Grech, Annalise Ebejer, Nigel Freni, Martina Mifsud, 

Rebecca Caffari, Nicole Piscopo, Martina Axisa, Antonio Borg, Erica Pullicino. 

Albanija 

Rumanija 

Katia Monreal RUMANIJA ma’ agara Foundation 

Missjoni Speċjali fir-Rumanija  

Il-Grupp tar-Rumanija: Fr Luke Cutajar, Stephen Abela, Maria Xuereb, 

Michael Fava, Owen Camilleri, Luke Schembri, Justin Spiteri,                        

Katia Monreal, Miriana Pavia, Claire Bonello. 
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Mill-Ħajja tal-Parroċċa - Ġunju 2017 

2 Il-Ġimgħa L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Wara l-quddiesa tas-6:30pm jkollna l-adorazzjoni  
   quddiem Ġesù Ewkaristija. 

4 Il-Ħadd Għid il-Ħamsin. 

10 Is-Sibt Fis-6:15pm Quddiesa tal-Ewwel Tqarbina. 

11 Il-Ħadd It-Trinità Qaddisa. Fl-10:00am Quddiesa tal-Ewwel Tqarbina. 

13 It-Tlieta Billi matul din is-sena qed infakkru l-100 Sena mid-dehriet tal-Madonna ġewwa  

  Fatima, wara l-quddiesa tas-7:00am nitolbu flimkien it-talba tar-Rużarju quddiem 

  Ġesù Ewkaristija. 

   Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova.  

   Fl-10:00am Quddiesa fil-Kappella ta’ Sant’Antnin fil-Family Park.   

   Fis-7:00pm Quddiesa fil-Kappella ta’ Sant’Antnin fil-Family Park 

16 Il-Ġimgħa Fis-6:30pm Quddiesa bis-Sagrament tal-Magħmudija. 

18 Il-Ħadd Il-Ġisem u d-Demm Imqaddes tal-Mulej.       

   Fl-10:00am Quddiesa tal-Ewwel Tqarbina. 

23 Il-Ġimgħa Festa tal-Qalb ta’ Ġesù.          

   Fis-6:30pm Quddiesa u wara purċissjoni bis-Sagrament. Fid-dħul   

   issir Konsagrazzjoni tal-Parroċċa lill-Qalb ta’ Ġesù u barka Sagramentali. 

24 Is-Sibt  Fit-8:00pm Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali u wara Velja ta’ Talb quddiem Ġesù  

   Ewkaristija bi tħejjija għad-Djakonat ta’ Fra Kurt Mizzi O.Carm u sħabu. 

25 Il-Ħadd It-12-il Ħadd ta’ Matul is-Sena. Fl-10:15am Quddiesa u Barka fuq l-Omm u  

   t-Tarbija fil-ġuf. 

26 It-Tnejn Wara l-Quddiesa tas-7:00am nitolbu flimkien it-talba tar-Rużarju quddiem 

   Ġesù Ewkaristija bi tħejjija għall-Ordinazzjoni tad-Djakonat ta’ seba’  

   żgħażagħ. Fis-6:30pm Ordinazzjoni tad-Djakonat fil-Kon-Katidral ta’  

   San Ġwann il-Belt Valletta ta’ Fra Kurt Mizzi O.Carm u sħabu.   

   Trasport jitlaq minn quddiem is-Sala Sant’Anna fil-5:00pm. 

27 It-Tlieta Wara l-Quddiesa tas-6:30pm kulħadd mistieden għal-Lectio Divina   

   fis-Sala Sant’Anna. 

28 L-Erbgħa Fis-6:30pm Send off Mass taż-Żgħażagħ mill-Parroċċa tagħna li fix-xahar ta’  

   Awwissu ser jagħmlu esperjenza missjunarja fir-Rumanija u fl-Albanija. 

29 Il-Ħamis Solennità tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl Appostli.   

   L-Imnarja – Festa Pubblika.         

   Xieraq li nqaddsu dan il-jum bis-smigħ tal-quddies li jkun bħal nhar ta’ xogħol. 

30 Il-Ġimgħa Fl-okkażjoni ta’ xahar qabel il-festa titulari ta’ Sant’Anna fit-8:00pm attività 

   soċjali fuq iz-zuntier. Kulħadd huwa mistieden. 


