
L-awgurju tiegħi għal din is-sena solari ġdida 

huwa li titkebbes fina lkoll xrara ta’ dawl biex 

naraw u nsiru nafu aħjar lil Ġesù. Din il-fjamma 

żgħira trid tikber u ssir ħuġġieġa ta’ mħabba 

għaliH; hekk li nkunu mħeġġa li nwassluh          

lill-oħrajn bħalma għamlu t-72 dixxiplu meta Hu 

stess bagħathom jgħallmu. Fil-Parroċċa tagħna 

kull Nisrani għandu jħoss ir-responsabbiltà li 

huwa dixxiplu missjunarju u jfittex li jagħti 

xhieda tal-Evanġelju ta’ Ġesù. Ejjew ma 

noqogħdux nikkundannaw is-soċjetà u 

nippretendu li niddettawlha x’liġijiet għandha 

tagħmel. Ix-xhieda tagħna trid tingħata billi aħna 

nkunu ta’ eżempju tajjeb u ngħinu lil xulxin 

sabiex nintebħu bil-preżenza moħbija ta’ Alla 

fostna. 

 

Il-Kelma ta’ Alla u l-Ewkaristija jagħmluna 

dixxipli missjunarji 

 

L-ewwel dixxipli ta’ Ġesù aċċettaw f’qalbhom     

il-messaġġi  tajbin tal-kelma tiegħu. Aħna wkoll 

għandna nifhmu li s-smigħ tal-Evanġelju, 

imkebbes bit-talb, hu laqgħa tagħna ma’ Alla.   

Is-smigħ jitlob minna umiltà, sabar u 

disponibbiltà biex inwettqu dak li hu mitlub 

minna. 

 

Mal-qsim tal-ħobż, id-dixxipli ta’ Għemmaws 

infetħulhom għajnejhom. L-Ewkaristija hija Ġesù 

li għalina bata, miet u rxoxta. Hawn Ġesù 

jitlobna sabiex nersqu flimkien madwar l-altar u 

nissaħħu bl-ikel tiegħu. Hekk inkunu ninvestu         

fil-missjoni tagħna li nkunu strumenti ta’ għaqda 

intima ma’ Alla u f’unjoni ma’ ħutna l-bnedmin. 

Dan nagħmluh billi nkomplu nibnu l-Knisja li 

għalina hi d-dar tagħna; u fejn il-ġurnata                   

tal-Ħadd għalina hi għażiża għax fiha ser 

niltaqgħu ma’ Alla u bejnietna fiċ-ċelebrazzjoni 

tal-Quddiesa. 

 

Int se tkun dixxiplu ta’ Ġesù?   
Is-Sena t-Tajba! 

Kunu mberkin 
Dun Roderick Camilleri 

Kappillan 

Sena li tagħmilna  
dixxipli missjunarji... 

Il-Kelma tal-Kappillan 
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2 "Inti Ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi." Luqa 3:22  

Assemblea Parrokkjali 2018  
‘Il-Parroċċa: Familja li Tisma’ u Timxi’ (Papa Franġisku) 

Fl-Assemblea Parrokkjali ta’ din is-sena ingħatat 

ħarsa lura lejn ix-xogħol li sar fi ħdan il-Parroċċa 

tagħna. Diversi kummissjonijiet u għaqdiet li 

jagħmlu parti mill-komunità ta’ Marsaskala 

ingħataw l-opportunità sabiex jesprimu l-ħsibijiet, 

ħidma u s-suġġerimenti tagħhom.  Fosthom ġew 

imsemmija l-esperjenza ta’ talb ġewwa Taizè fi 

Franza, adorazzjonijiet ta’ matul is-sena, kors ta’ 

formazzjoni dwar it-talb u t-tqarbin tal-morda.      

Il-membri tal-Kummissjoni Tfal ippreżentaw ukoll 

ħidmiet u attivitajiet vari li tellgħu matul is-sena li 

għaddiet. Membru tal-Kor Parrokkjali wriet kif      

il-Korijiet iħejju ruħhom b’talb u inizjattivi oħra     

fl-Avvent u fir-Randan. Ma nistgħux ma nsemmux 

is-sehem attiv u numeruż ta’ żgħażagħ u 

adolexxenti. Dawn ukoll qasmu l-esperjenzi        

tad-diversi gruppi fil-Parroċċa li pparteċipaw 

f’Live-Ins, u l-Quddiesa miż-żgħażagħ                

għaż-żgħażagħ li ttellgħet fil-jiem ta’ qabel             

il-Festa Parrokkjali. 

Fl-aħħar laqgħa tal-Assemblea, Mons. Frans 

Abdilla, id-Delegat ta’ Mons. Arċisqof                 

għall-ħidma fil-Parroċċi u għall-Kleru,  indirizza 

diskors fuq il-fatt li għandna nkunu Knisja li 

tisma’ u li timxi. Sabiex tinħoloq diskussjoni, kien 

hemm panel magħżul mill-kleru ta’ Marsaskala.  

Din il-parti tal-Assemblea kienet interessanti 

ħafna għax Mons. Abdilla stimula lill-ġemgħa 

preżenti biex ħoloq diskussjoni interattiva li 

żammet l-atmosfera ħajja. Fost il-punti li ntqalu 

ssemma li għalkemm Marsaskala huwa post kbir 

u jilqa’ ħafna nies, xorta jinħass is-sens ta’ 

komunità. Għaldaqstant, għandna nkunu 

ppreparati u ffurmati tajjeb permezz tal-kelma 

t’Alla sabiex nimxu ’l quddiem bħala Parroċċa u 

naslu għand in-nies. Issemma wkoll il-punt li 

għandna nkunu nies sensittivi għal xulxin sabiex 

nagħtu s-servizz uman kollu. B’hekk verament 

inkunu qegħdin nimxu fuq il-passi ta’ Kristu. 

Intqal ukoll li bħala Komunità, filwaqt li nibqgħu 

naħdmu għal dan is-sens t’għaqda, għandna 

wkoll naraw kif sejrin naffettwaw il-ħajja ta’ 

ħaddieħor, bħala nsara, bl-eżempju tajjeb fil-ħajja 

ta’ kuljum. Bħala konklużjoni għal-laqgħa, Dun 

Frans Abdilla ġabar il-ħsieb tad-diskors tiegħu 

billi qal li għandna nemmnu fil-bniedem għaliex 

huwa rifless tal-imħabba t’Alla. 

It-talb u l-messaġġi tal-Kappillan Fr Roderick,    

tal-Viċi Fr Luke u Fr Victor, ġabru b’mod sabiħ      

din l-okkażjoni li kull sena tħallilna ħafna ferħ u 

serenità f’qalbna. 

Mildred Falzon u Maria Xuereb 



3 “L-Ispirtu s-Santu, li rċevejna fil-jum tal-Magħmudija tagħna, jiftħilna qalbna għall-Verità.” (Il-Papa Franġisku) 

Issa Kandidat! 

Sabiex seminarista jasal għal jum l-ordinazzjoni 

saċerdotali hemm diversi passi li jeħtieġ jieħu   

fiż-żmien ta' qabel. L-ewwel fost dawn il-passi 

hemm il-Kandidatura, fejn fiha l-Isqof tad-djoċesi 

jilqa' lis-seminarista uffiċjalment bħala kandidat 

għas-saċerdozju. L-Arċisqof ta’ Malta, Mons. 

Charles J. Scicluna ser ikun qed jilqa' lili u tlieta 

minn sħabi bħala Kandidati għad-djoċesi tagħna 

nhar il-Ħadd 6 ta' Jannar 2019, ġewwa                        

l-Konkatidral ta’ San Ġwann. Nistqarr li                     

l-esperjenza li qed ikolli f'Wied il-Għajn qed 

tgħinni biex nifhem aktar is-sinifikat ta' din         

iċ-ċelebrazzjoni.  

Bħala kandidati, l-Arċisqof se jitlobna nkomplu 

nieħdu bis-serjetà ż-żmien tal-formazzjoni 

tagħna fis-Seminarju. Kull darba li niġi hawnhekk 

fil-parroċċa intom tfakkruni li dak kollu li qed 

nitħarreġ fih se jiswa ‘l quddiem meta Alla 

jogħġbu jużani biex jasal għand il-poplu tiegħu. 

 

Nistedinkom sabiex dakinhar tal-Kandidatura 

tingħaqdu magħna ġewwa l-Konkatidral, filwaqt 

li nitlobkom titolbu għalina u għal aktar 

vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. 

 

Jean-Claude Schembri 
Seminarista 



1 Jannar 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-6:00pm.        
 Fil-11:00am ikun hemm quddiesa bl-Ingliż fil-Kappella tal-Madonna   
 tar-Rużarju.           
 Is-Sena t-Tajba. 

4 Il-Ġimgħa L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.         
 Fis-6:00pm quddiesa u wara adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija. 

6 Il-Ħadd L-Epifanija tal-Mulej.          
 L-Arċisqof jilqa’ lis-Seminarista Jean-Claude Schembri flimkien ma’  
 sħabu bħala kandidati għas-saċerdozju ġewwa l-Konkatidral ta’   
 San Ġwann fid-9:15am. Inħeġġiġkom sabiex nattendu u min jixtieq jiġi  
 magħna jidħol fis-sagristija jikteb ismu biex inkunu nistgħu nordnaw  
 it-trasport li jitlaq minn fejn is-Sala Sant’Anna fit-8:00am. 

8 It-Tlieta Fl-4:30pm tberik tad-djar fi Triq Patri Wistin Born. 

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

11 Il-Ġimgħa Fis-7:30pm – Ejjew Għandi – Quddiesa u Adorazzjoni minn   
 Fr Hayden Williams OFM.    

13 Il-Ħadd Il-Magħmudija tal-Mulej.         
 Fl-10:15am Quddiesa bis-Sagrament tal-Magħmudija.    
 Fit-3:00pm Afternoon tea u Tombla fis-Sala Sant’Anna sal-5:00pm. 

18-25 Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda tal-Insara 

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

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

22 It-Tlieta Fl-4:30pm tberik tad-djar fi Triq ir-Roża u Triq l-Isfar. 

24 Il-Ħamis Fid-9.30am Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna. Biljetti    
 mill-Uffiċċju Parrokkjali. 

25 Il-Ġimgħa Il-Konverżjoni ta’ San Pawl Appostlu.  

27 Il-Ħadd It-3 Ħadd ta’ Matul is-Sena – Jum il-Lebbrużi. 

28 It-Tnejn Adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara l-quddiesa tas-6:00pm. 

29 It-Tlieta Fl-4:30pm tberik tad-djar fi Triq Latmija, Triq l-Għargħar,    
 Wied iz-Ziju u Il-Bidni. 
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