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it-Talb 

Aħna bħala bnedmin jiġuna ħafna fehmiet dwar kif 

inħarsu lejn ir-relazzjoni tagħna ma’ Alla. Tisma’ 

min jgħid li mnalla hemm Alla f’kull ħaġa li jagħmel 

jew ilissen għax kieku diġà mejjet. Iżda tisma’ 

wkoll min jirraġuna hekk: “Alla m’hu qed jagħmel    

l-ebda differenza fil-mod kif ngħix; qed niekol, 

norqod, b’saħħti, ngawdi l-ħajja u ma jonqosni 

xejn.” 

Żgur li min jirraġuna hekk mhux qed jifhem              

il-bżonn ta’ Alla fil-ħajja u l-imġieba tiegħu! Iva Alla 

jagħmel differenza fil-ħajja tagħna. L-ewwel u 

qabel kollox il-ħajja b’kull nifs li nieħdu fiha hi rigal 

kbir ta’ Alla għalina. Bis-saħħa tiegħu qed ngħixu, 

nitkellmu, niċċaqalqu u nagħmlu tant 

attivitajiet b’dan il-ġisem ħolqien 

tiegħu. 

 

 

 

 

U biex isaħħaħ dan ir-rigal Alla “hekk ħabb lid-dinja 

li ta lill-Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih 

ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem” Dan hu 

Ġesù. Il-bniedem li għandu lil Ġesù f’qalbu tkun 

tidher id-differenza bil-mod kif ikun qed jgħix. 

Ġesù jimla l-ħajja tal-persuna b’imħabba altruwista 

li jesprimiha b’ġenerożità totali man-nies ta’ 

madwaru. Bis-saħħa tal-Ispirtu s-Santu jħares lejn 

id-dinja ta’ madwaru u jkun strumenti ta’ paċi bejn 

il-bnedmin. 

Anki l-knisja fil-qdusija u t-tagħlim tagħha tgħin     

lill-bniedem fil-mixja tiegħu sabiex jgħix il-ħajja 

b’imħabba lejh innifsu u l-proxxmu tiegħu. 

Mela altru li Alla jagħmel differenza fil-ħajja 

tagħna! 

Nhar il-Ġimgħa 8 ta’ Ġunju 2018 ser niċċelebraw 

il-festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Fis-6.30pm nistiednek 

sabiex flimkien ninġabru l-Knisja Parrokkjali  

għall-quddiesa u għall-purċissjoni wara Ġesù 

Ewkaristija li hija laqgħa tagħna ma’ Alla li huwa 

ħaj, li jeżisti u li qed jakkumpanjana f’kull ġurnata 

tal-ħajja tagħna. Flimkien ejjew inħobbuh u nuru 

x’differenza jagħmel f’ħajjitna. 

Kunu mberkin 

Dun Roderick Camilleri 

Kappillan   



2 Jien nadurak bil-qima, Alla li tinsab moħbi hawn quddiemi, taħt dawn ix-xbihat.  

Encounter 
Adrian Mercieca u Kylie Muscat 

Aħna, Adrian u Kylie, attendejna għall-ewwel 

avveniment djoċesan għaż-żgħażagħ bl-isem ta’ 

‘Encounter’. Kienet esperjenza differenti min dik li 

aħna konna mdorrijin nieħdu sehem fiha. Matul din 

l-attività kellna l-opportunità’ li nsiru nafu aktar 

żgħażagħ mill-parroċċa tagħna stess, ta’ Wied        

il-Għajn, iżda huma membri fi gruppi oħrajn. Veru 

sirna ħbieb ta’ xulxin u ta’ tant żgħażagħ oħrajn 

minn bnadi oħra ta’ Malta.  

Kienu jumejn li fihom kellu jidher il-potenzjal ta’ 

ħafna żgħażagħ permezz ta’ mużika mżewqa kif 

ukoll laqgħat informattivi, li f’xi waqtiet kienu 

kemxejn kontroversjali.  Kien hemm ‘adorazzjoni 

lil Ġesù’ kontinwa matul il-jumejn. L-atmosfera 

kienet waħda adatta ħafna għall-‘age groups’ li 

din l-attività immirat li tilħaq. Nistennew bil-ħerqa 

t-tieni edizzjoni ta’ ‘Encounter’ fejn daqstant 

żgħażagħ Kattoliċi jsibu dan is-‘safe space’ fejn 

jistgħu jiltaqgħu u jsaqsu l-mistoqsijiet li jkunu 

għaddejjin minn moħħhom. 



3 Demm ta’ Kristu, aħsilni; Passjoni ta’ Kristu, sabbarni. 

Min jixtieq li nhar ta’ Sibt jirċievi l-Avviżi tal-Parroċċa b’mod elettroniku, kull ma jrid 

jagħmel hu li jibgħat ‘email’ fuq parish.marsaskala@gmail.com. Grazzi. 

mailto:marsaskalaparish@gmail.com
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Mill-Ħajja tal-Parroċċa - Ġunju 2018 

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

    Wara l-quddiesa tas-6.30pm ikollna adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija. 

2 Is-Sibt  Fis-6.15pm Quddiesa tal-Ewwel Tqarbina. 

3 Il-Ħadd  Festa tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes tal-Mulej. 

    Fl-10.00am Quddiesa tal-Ewwel Tqarbina. 

    Fil-5.30pm Quddiesa tal-Ewwel Tqarbina. 

8 Il-Ġimgħa Festa tal-Qalb ta’ Ġesù. 

    Fis-6.30pm Quddiesa u wara purċissjoni bis-Sagrament bis-sehem tat-tfal  

   tal-Ewwel Tqarbina. Wara d-dħul issir Konsagrazzjoni tal-Parroċċa lill-Qalb  

   ta’ Ġesù u barka Sagramentali. 

10 Il-Ħadd  L-10 Ħadd ta’ Matul is-Sena. 

    Fil-5.30pm investitura ta’ Fr Luke Cutajar bħala Kanonku Onorarju tal-Knisja  

   Arċipretali ta’ San Pawl, ir-Rabat.  

11 It-Tnejn  Fis-7.00pm jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja fil-Knisja Parrokkjali. 

13 L-Erbgħa  Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova.  

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

   Fis-7:00pm issir il-Quddiesa tal-Festa ta’ Sant’Antnin fl-istess Kappella. 

16 Is-Sibt  Fis-6.30pm Quddiesa bis-Sagrament tal-Magħmudija. 

17 Il-Ħadd  Il-11-il Ħadd ta’ Matul is-Sena.   

    Jum il-Missier. 

21 Il-Ħamis  Fid-9:30am Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna. 

24 Il-Ħadd  It-Twelid ta’ Ġwanni l-Battista.  

    Fl-10:15am Quddiesa u Barka fuq l-Omm u t-Tarbija fil-ġuf.   

   Fl-4:30pm laqgħa għal KULĦADD fis-Sala Sant’Anna dwar it-Talb,   

   bit-tema ‘Id-Dixxerniment’.  

25 It-Tnejn  Adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara l-Quddiesa tas-6.30pm. 

25 — 29  Fis-7.30pm Ġimgħa ta’ Tagħlim organizzata mis-Soċjetà tal-Museum fuq  

   is-Simenta. Il-laqgħat jitmexxew mill-membri tal-Museum. 

27 L-Erbgħa  Fid-9.15am quddiesa animata mill-Grupp tal-Mothers Prayers fil-Kappella  

   tal-Madonna tar-Rużarju fil-Villa Apap Bologna. 

29 Il-Ġimgħa Solennità tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl      

   – L-Imnarja – Festa Pubblika 

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

Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Ġunju 2018, fl-okkażjoni ta’ xahar qabel il-festa 

titulari ta’ Sant’Anna fit-8:00pm issir attività soċjali fuq iz-zuntier. 

Kulħadd huwa mistieden. Biljetti mill-Uffiċċju Parrokkjali jew mis-sagristija. 


