
F l-Assemblea Parrokkjali tqajjem il-punt ta’ 
diskussjoni dwar kif u fejn se tiltaqa’ l-komunità 
nisranija ta’ Wied il-Għajn biex tkompli tinbena    
l-familja ta’ Alla u jinħoloq sapport reċiproku 
f’kull sitwazzjoni li jkunu għaddejjin minnha        
l-membri. Jiena bħala kappillan nissuġġerixxi li: 

Niltaqgħu fil-familja 

Il-familja hi l-post fejn jiltaqgħu persuni li 
jħobbu, jitkellmu, li jagħmlu s-sagrifiċċji u 
jiddefendu l-ħajja ta’ xulxin. Illum ngħidu li           
l-ħajja hija ‘mgħaġġla’ għax hi mimlija b’ħafna 
impenji li kull membru tal-familja għandu. Iżda 
jeħtieġ li aħna bħala membri ta’ din il-familja 
niltaqgħu m’Alla u ma’ xulxin. 

Niltaqgħu l-Knisja 

Għax il-knisja hija magħquda ħaġa waħda ma’ 
Kristu kif ngħidu fil-Kredu: “waħda, qaddisa, 
kattolika u appostolika”. Iżda nafu wkoll li aħna 
bħala l-membri tagħha midinbin u konxji          
tad-dgħufija u l-limitazzjonijiet tagħna. Bl-umiltà 
kollha ejjew inħossu ‘l bżonn li niltaqgħu l-knisja 
biex nagħmlu tagħna l-Kelma ta’ Alla u permezz 
tal-Ewkaristija sseħħ fina l-bidla tal-qalb.    

 

 

Niltaqgħu fil-Konfessjonarju 

Tibżgħux mill-Qrar! Hu Ġesù li jinsab                  
fil-konfessjonarju fil-persuna tal-qassis. Hemm 
niltaqgħu ma’ Ġesù li jilqagħna b’tant imħabba. 
Meta nkunu qed nistennew biex inqerru, inħossu 
fina l-mistħija; imma mbagħad meta ntemmu      
l-qrara noħorġu ħielsa, maħfura u hienja. Dan hu 
s-sabiħ meta niltaqgħu għall-qrar! Agħmel          
il-qalb u mur qerr! 

Niltaqgħu fuq iz-zuntier 

Fi tmiem l-aħħar innu tal-quddiesa niltaqgħu fuq 
iz-zuntier bħala miġemgħa waħda  u nsellmu lil 
xulxin. It-tislima tas-saċerdot fi tmiem il-
quddiesa meta jgħidilna “Il-Mulej magħkom” hija 
turija li l-laqgħa tagħna ma’ Kristu trid 
takkumpanjana biex naħdmu bil-qalb u bil-
kuraġġ flimkien mal-bnedmin kollha ta’ rieda 
tajba li qegħdin jaqdu l-missjoni afdata lilhom 
minn Alla b’responsabbiltà u servizz lejn il-
familja.   

Matul is-sena 2018 ejjew niltaqgħu sabiex bħala 
familja ngħożżu l-fidi tagħna f’Ġesù u nkomplu 
nkunu ta’ xhieda tiegħu kull fejn inkunu. 

Kunu mberkin 
Dun Roderick Camilleri 

Kappillan 

Fejn ser niltaqgħu? 
Il-Kelma tal-Kappillan 
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2 Il-Knisja hi Omm li tħares lil Ġesù bil-ħlewwa u tqassmu b’ferħ u ġenerożità lil kulħadd. (Il-Papa Franġisku) 

Assemblea Parrokkjali 2017  
‘Il-Parroċċa: Familja ta’ Familji’ (AL 202) 

Ġemgħa sabiħa ta’ parruċċani nġabru nhar is-7 

u l-10 ta’ Novembru biex ikomplu l-mixja 

tagħhom flimkien imdawlin mit-tema               

‘Il-Parroċċa: familja ta’ familji’. 

Djakonija 

Ingħatat informazzjoni dettaljata ħafna         

mill-Kummissjoni Djakonija  dwar is-servizzi li 

qed jingħataw kemm permezz tad-Drop In 

Centre li jkun miftuħ kull ħmistax nhar ta’ 

Ħamis, kif ukoll permezz ta’ akkumpanjament 

ma’  persuni li jinsabu f’diffikultajiet. 

(Il-preżentazzjoni dettaljata li saret fl-Assemblea 

tidher f’edizzjoni oħra tal-‘Flimkien’) 

Żgħażagħ 

Il-Parroċċa ta' Wied il-Għajn hija mbierka 

b'numru sostanzjali ta' adoloxxenti u żgħażagħ 

li dejjem taw kontribut u parteċipazzjoni         

fil-ħidma mal-komunità. Fil-laqgħa                  

tal-Assemblea Parrokkjali ta' din is-sena saret 

preżentazzjoni li titratta x-xogħol li sar          

miż-żgħażagħ matul din l-aħħar sena. 

Hawnhekk, ħareġ l-aspett ta' formazzjoni li 

ġew mogħtija ż-żgħażagħ b'mod iktar 

strutturat. Isemmew ukoll l-esperjenzi 

volontarji li għamlu ż-żgħażagħ stess ġewwa   

l-Albanija u r-Rumanija fis-sajf li għadda.  

Permezz ta' workshops li ġew imtella matul       

l-Assemblea Parokkjali ta' din is-sena,               

iż-żgħażagħ kellhom ukoll iktar ċans jesprimu 

u jevalwaw il-ħsibijiet tagħhom f'ambjent iktar 

komdu għalihom. Frott ta' dan, inħass ħafna     

l-bżonn sabiex matul il-ħidma pastorali         

tas-sena li ġejja, il-gruppi kollha tal-parroċċa 

jaħdmu aktar id f'id, speċjalment f'mumenti 

mportanti tas-Sena Liturgika, sabiex inkomplu 

nibnu dan is-sens ta' familja bejnietna. 

Delegat mill-Kurja: Mons. Charles Cordina, 

Vigarju Episkopali għad-Djakonija 

Il-mistieden mill-Arċidjoċesi għall-Assemblea 

Parrokkjali kien Mons. Charles Cordina, Vigarju 

Episkopali għall-Arċidjoċesi li minħabba 

ċirkustanzi mhux previsti ssostitwixxa lil 

Mons. Frans Abdilla. Fr Charles ibbaża              

l-preżentazzjoni tiegħu fuq l-għixien                

tal-Ispiritwalità tal-Komunjoni fil-Parroċċa. 

Nikkwota lil Fr Charles: Il-Knisja hija SINJAL li 

juri l-komunjoni, u STRUMENT li jagħmel li 

sseħħ il-Komunjoni. Huwa tkellem  wkoll dwar 

kif naslu għall-komunjoni jigifieri permezz ta’ 

Konsultazzjoni, Komunikazzjoni, Kollaborazzjoni, 

Koordinament u Korresponsabiltà. 

Mildred Falzon u Maria Xuereb 



3  Ħa jmexxina Ġesù li, biex jagħmilna lkoll aħwa, sar qaddej tagħna.  (Il-Papa Franġisku) 

Workshops 

Mument sabiħ ta’ komunjoni waqt                    

l-Assemblea stess kien meta l-parteċipanti 

nqasmu fi gruppi: Żgħażagħ (adolexxenti, 

teens, u żgħażagħ li għandhom iktar minn     

18-il sena), Koppji miżżewġa; u Adulti ta’ kull 

età. 

Il-Gruppi kellhom tliet mistoqsijiet biex 

jiddiskutu kif kull persuna tista’ tgħin biex       

il-Komunjoni sseħħ  u titjieb fil-parroċċa 

tagħna. Il-gruppi kollha wrew kemm hemm 

ħajja fil-parroċċa ta’ Wied il-Għajn  u kulħadd 

wera nteress kbir fil-ħidma                              

tal-Kummissjonijiet u gruppi diversi. Fit-tliet 

gruppi kien hemm xewqa għal aktar għarfien 

dwar il-kompożizzjoni u l-ħidma speċifika ta’ 

kull grupp. Intweriet ix-xewqa wkoll għall-post  

ta’ riferiment biex kulħadd ikollu aċċess faċli 

għat-tagħrif; jkunu jistgħu jitwasslu 

suġġerimenti u idejat; u biex jistgħu 

jiggwidaw lil persuni f’xi bżonn. Dan juri 

kemm il-parruċċani huma ħerqana li jinbnew 

aktar bħala parroċċa li tkun familja ta’ familji. 

Il-Kelma tal-Kappillan 

Fl-għeluq tal-Assemblea, Il-Kappillan Dun 

Roderick Camilleri irringrazzja lil dawk kollha 

li ġew u taw is-sehem tagħhom, sew                

bil-preżenza kif ukoll bil-qsim ta’ idejat, u 

wera x-xewqa li l-parroċċa ssir dejjem aktar 

familja ta’ mħabba, għaqda u għożża mibnija 

fuq il-Kelma ta’ Alla u s-Sagramenti. 

 



1 It-Tnejn  Is-Solennità ta’ Marija Omm Alla u Jum il-Paċi.  

    Il-Quddies fil-Knisja Parrokkjali jkun fis-6:30am, 8:00am, 9:15am,   

   11:30am u fis-6pm.  Fil-11:00am issir quddiesa bl-Ingliż fil-Kappella  

   tal-Madonna tar-Rużarju. Is-Sena t-Tajba. 

5 Il-Ġimgħa L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.  

    Fis-6:00pm quddiesa u wara adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija. 

7 Il-Ħadd  L-Epifanija tal-Mulej.          

   Fl-10:15am Quddiesa bis-Sagrament tal-Magħmudija. 

8 It-Tnejn  Il-Magħmudija tal-Mulej. Fis-6:30pm laqgħa tal-Kelma tal-Ħajja. 

10 L-Erbgħa Jerġa’ jibda l-Mother and Baby Club fis-Sala Sant’Anna. 

12 Il-Ġimgħa Fis-7:30pm fis-Sala Sant’Anna nagħtu bidu għall-Kors ta’ Kana. 

14 Il-Ħadd  It-2 Ħadd ta’ Matul is-Sena.         

   Fit-3:00pm Afternoon tea fis-Sala Sant’Anna sal-5:00pm. 

16 It-Tlieta  Fl-4:30pm tberik tad-djar fi Triq il-Btieti, Triq Sant’Antnin u Triq Żinzell. 

18 Il-Ħamis  Fid-9.30am Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna.      

   Biljetti mill-Uffiċċju Parrokkjali. 

    Fis-7:00pm laqgħa għall-ġenituri li wliedhom jattendu fiċ-ċentri   

   tad-Duttrina fis-Sala Sant’Anna. 

19 Il-Ġimgħa Fis-7:30pm – Ejjew Għandi – Quddiesa u Adorazzjoni minn Fr Hayden  

   Williams OFM. 

21 Il-Ħadd  It-3 Ħadd ta’ Matul is-Sena.         

   Fl-4:00pm laqgħa għar-romol fis-Sala Sant’Anna. 

22  It-Tnejn   

 Adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara                

 l-quddiesa tas-6:00pm. 

23  It-Tlieta                 

 Fl-4:30pm tberik tad-djar fi Triq il-Ħortan. 

25  Il-Ħamis                  

 Il-Konverżjoni ta’ San Pawl Appostlu. 

26-4 ta’ Frar      

 Pellegrinaġġ għall-Art Imqaddsa. 

28  Il-Ħadd                   

 Ir-4 Ħadd ta’ Matul is-Sena. 
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