
Mir-riżultati taċ-ċensiment tal-quddies li sar     

mill-Knisja f’Malta f’Diċembru 2017 irriżulta li 

36.1% tan-nies jattendu l-quddies kull nhar ta’ 

Ħadd. Fil-Parroċċa ta’ Wied il-Għajn                     

iċ-ċensiment tal-attendenza tal-quddies wera li    

l-attendenza kienet ta’ 26.9%. 
 

Il-“qalba” tal-Knisja hija l-Ewkaristija.                   

L-Ewkaristija hi ġrajja mill-isbaħ li fiha Ġesù 

Kristu, il-ħajja tagħna, isir preżenti. Meta nieħdu 

sehem fil-Quddiesa, aħna “ngħixu għal darb’oħra 

t-tbatija, il-mewt u l-qawmien tal-Mulej.” Il-Mulej 

jiġi preżenti fuq l-artal biex jiġi offrut lill-Missier 

għas-salvazzjoni tad-dinja. Meta nifhmu tajjeb    

il-valur u t-tifsira tal-Quddiesa, nkunu nistgħu 

ngħixu dejjem iżjed b’mod sħiħ ir-relazzjoni 

tagħna ma’ Alla.  
 

L-ikbar ġrajja tal-fidi tagħna hi l-Qawmien ta’ 

Kristu mill-mewt. Aħna imsejħin inkunu xhieda 

ta’ dan billi nipparteċipaw iżjed fiċ-ċelebrazzjoni 

tas-Sagramenti u tal-Ewkaristija fil-knisja, fejn    

il-familja ta’ Alla tinġabar flimkien fit-talb. Meta   

l-ġemgħa nisranija tiltaqa’ fil-knisja għas-smigħ 

tal-Quddiesa tkun qed tgħaddi mill-esperjenza 

tal-mixja tal-Fidi flimkien li tiġi mis-smigħ          

tal-Kelma ta’ Alla u mill-Ewkaristija. 
 

Aħna u niċċelebraw l-Għid il-Kbir, inħeġġiġkom 

sabiex nilqgħu l-istedina ta’ Alla u nsibu ħin 

għalih u għal xulxin billi nkunu preżenti         

għall-quddiesa ta’ nhar ta’ Ħadd. Ejjew 

naċċettaw bil-ferħ is-sejħa li jagħmlilna Alla               

fil-vokazzjoni tagħna sabiex permezz tal-ħajja 

tajba tagħna fi ħdan il-Knisja nkomplu nimxu ‘l 

quddiem biex inkunu qaddisin. Din is-sena, aħna 

u niċċelebraw is-70 Sena Parroċċa f’Wied                  

il-Għajn żgur li Sant’Anna tinkoraġġina biex 

nersqu lejn il-Mulej biex insiru nafuh u anke 

nwassluh lil xulxin fl-imħabba, fil-maħfra u                 

fil-karità.  

Nawgura li nhar ta’ Ħadd niltaqgħu għall-quddiesa 

flimkien. L-Għid it-Tajjeb lil kulħadd. 

 
 

Kunu mberkin 
Dun Roderick Camilleri 

Kappillan 

Mingħajr il-Ħadd ma nistgħux 
ngħixu  

Il-Kelma tal-Kappillan 

Maħruġ mill-Kunsill Pastorali Parrokkjali 
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Aħna s-saċerdoti flimkien  

mal-Kunsill Pastorali 

nawgurawlkom  

l-Għid it-Tajjeb.  

Wasslu l-ferħ ta’ Kristu Rxoxt  

ukoll lil ħutna l-morda  

fid-djar tagħhom.  

2 Jien nadurak bil-qima, Alla li tinsab moħbi fl-Ewkaristija.  

Tħossok dgħajjef biżżejjed biex tkun qassis?  

Ftit tal-ġimgħat ilu ltqajt ma’ omelija ta’ Isqof 

Filippin waqt ordinazzjoni ta’ saċerdoti ġodda 

f’pajjiżu. Hu staqsa lid-djakni: Tħossok dgħajjef 

biżżejjed biex tkun qassis? Tħossok għandek bżonn 

li l-Mulej ifejjaq lilek il-ħin kollu, qabel permezz 

tiegħek, jista’ jfejjaq lil dawk li jlaqqgħek magħhom?  

Importanti li wieħed iħossu dgħajjef biex jibqa’ 

dejjem għodda f’idejn l-Imgħallem. Għandu jsib          

l-enerġija u s-sostenn dejjem fi Kristu u qatt fih 

innifsu. Fakkar ukoll li fl-uġiegħ u fid-diffikultajiet     

is-saċerdot verament jgħix l-Ewkaristija: ‘Dan hu 

ġismi li jingħata għalikom.’ 

Inħossni beżgħan mis-saċerdozju? Iva! L-unika don li 

ser inkun qed nieħu miegħi nhar l-Ordinazzjoni hi din 

id-djufija, flimkien mat-tama li l-Mulej ser ikun qed 

jgħini biex naqdi sew is-saċerdozju. 

Kif tistgħu timmaġinaw, kemm aħna li ser niġu 

ordnati, u l-qassisin ħutna, neħtieġu kontinwament 

is-sostenn tagħkom fit-talb. Itolbu għalina biex 

inkunu tassew ‘wounded healers,’ li permezz tagħna 

l-Mulej jista’ jdewwi l-feriti tal-ħajja.  

Nixtieq nieħu wkoll l-opportunità biex nistedinkom 

tingħaqdu magħna fit-talb nhar l-Ordinazzjoni.            

L-Arċisqof ta’ Malta Mons. Charles J. Scicluna ser 

ikun qed jordna lili flimkien ma’ tliet sħabi oħra 

qassisin, nhar is-Sibt 27 ta’ April fid-9:30am                

fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.  

Grazzi tat-talb. 

Dun Matthew Pulis, Djaknu 

Nhar l-Erbgħa 1 ta’ Mejju 2019  
Fit-8:30am Irtir għal KULĦADD bit-tema ‘Il-Ħajja: sejħa għall-Qdusija.’  

Kulħadd mistieden.  Irtir 

Nofstanhar 

It-Talb | 5 laqgħat | 5 kelliema | 5 esperjenzi  



It-tberik huwa mifrux tul sentejn minħabba l-kobor tal-lokalità. Toroq oħra li ma jinsabux f’din 

il-lista ġew imbierka diġà iktar kmieni din is-sena jew inkella jmisshom jitbierku s-sena                         

d-dieħla. Min jixtieq ibierek id-dar għaliex ilu ħafna ma jinzertana jista jinfurmana fuq 

parish.marsaskala@gmail.com. Grazzi. 

3 Mulej Ġesù, Int li ħriġt rebbieħ fuq il-mewt, agħtini l-qawwa li nkun dejjem xhud tiegħek.  

Triq ir-Riġnu It-Tnejn 29 ta’ April 

Triq is-Salvja It-Tnejn 29 ta’ April 

Triq is-Sdieri It-Tlieta 7 ta’ Mejju 

Triq iż-Żonqor Il-Ġimgħa 3 ta’ Mejju 

Triq l-Aħdar It-Tnejn 13 ta’ Mejju 

Triq Lampuka L-Erbgħa 8 ta’ Mejju 

Triq l-Artillieri It-Tlieta 23 ta’ April 

Triq l-Għaġuża It-Tlieta 7 ta’ Mejju 

Triq l-Għawwiema It-Tnejn 6 ta’ Mejju 

Triq l-Ikħal It-Tnejn 13 ta’ Mejju 

Triq l-Immakulata  L-Erbgħa 24 ta’ April 

Kunċizzjoni  

Triq Papa Ġwanni Pawlu II It-Tlieta 23 ta’ April 

Triq San Ġorġ Il-Ġimgħa 3 ta’ Mejju 

Triq San Ġużepp Il-Ħamis 25 ta’ April 

Triq San Luqa Il-Ħamis 25 ta’ April 

Triq San Nikola It-Tnejn 6 ta’ Mejju 

Triq Santa Marija It-Tnejn 6 ta’ Mejju 

Tberik tal-Familji fid-djar  
Żmien l-Għid 2019 

It-Tlieta 23 ta’ April 2019 ikompli t-tberik tal-familji. Hija okkażjoni li s-saċerdot jitlob 

flimkien mal-membri tal-familja għall-barka u għall-paċi ta’ Kristu Rxoxt.                                

It-tberik jibda fl-4:30pm. 

Triq Dun Frans Bianco It-Tlieta 23 ta’ April 

Triq Għar ix-Xama It-Tlieta 7 ta’ Mejju 

Triq Għaxqet l-Għajn Il-Ġimgħa 26 ta’ April 

Triq Hurd’s Bank L-Erbgħa 24 ta’ April 

Triq il-Bajda u s-Sewda It-Tlieta 7 ta’ Mejju 

Triq il-Bajja It-Tnejn 6 ta’ Mejju 

Triq il-Batterija taż-Żonqor It-Tlieta 23 ta’ April 

Triq il-Blajjiet L-Erbgħa 24 ta’ April 

Triq il-Blajjiet  It-Tlieta 7 ta’ Mejju 
(il-Parti t-isfel li tmiss  

ma’ Triq iż-Żonqor)  

Triq il-Ħabaq It-Tnejn 29 ta’ April 

Triq il-Kosbor It-Tnejn 29 ta’ April 

Triq il-Maħsel Il-Ġimgħa 10 ta’ Mejju 

Triq il-Merqtux Il-Ġimgħa 26 ta’ April 

Triq il-Qaliet  Il-Ġimgħa 10 ta’ Mejju 
(minn Villa Sant’ Anna  

sal-Bajja ta’ San Tumas)  

Triq il-Qawsalla L-Erbgħa 8 ta’ Mejju 

Triq in-Nagħniegħ Il-Ġimgħa 26 ta’ April 

Triq ir-Rand It-Tnejn 29 ta’ April 
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1 - 7    Żjara Franġiskana fil-Parroċċa tagħna. 

1 - 5    Fit-8:30am Eżerċizzi għal kulħadd immexxija minn Patri Martin Coleiro ofm. 

2 It-Tlieta  Fis-7:00pm laqgħa għall-ġenituri li wliedhom ser jirċievu l-Griżma tal-Isqof   
   fil-Knisja Parrokkjali. 

5 Il-Ġimgħa L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.          
   Fis-6:30pm quddiesa u wara adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija. 

6 Is-Sibt  Fl-10:30am laqgħa ta’ Preparazzjoni għall-Magħmudija fis-Sala Sant’Anna. 

7 Il-Ħadd  Il-5 Ħadd tar-Randan. 

8 - 12    Fis-7:15pm Eżerċizzi għall-koppji fil-Knisja Parrokkjali minn Fr Hayden Williams OFM Cap. 

11 Il-Ħamis Mit-8:30pm sal-10:00pm Velja ta’ Qrar u Adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. 

12 Il-Ġimgħa Festa ta’ Marija Addolorata.         
   Quddies fis-7:00am, 7.45am, 8:30am, 9:15am u 12:00pm.     
   Fil-5:00pm Via Matris, 5:30pm Quddiesa u fis-6:00pm Purċissjoni bl-istatwa tad-Duluri. 
   Fis-7:15pm Quddiesa mmexxija minn Fr Hayden Williams OFM Cap.    
   Fit-8:30pm il-membri tal-Museum ser imexxu mument qasir ta’ talb fuq Marija Addolorata. 

14 Il-Ħadd  Jum iż-Żgħażagħ / Ħadd il-Palm.         
   Fit-8.45am tberik taż-żebbuġ fil-Museum tas-Subien u Purċissjoni bit-tfal lebsin ta’ Lhud 
   lejn il-Knisja Parrokkjali għall-Quddiesa tad-9:15am.  

15 It-Tnejn  Fis-7:00pm Quddiesa fiċ-Ċentru tal-Katekiżmu tal-Munxar u Via Sagra fl-inħawi tal-Munxar.  

16 It-Tlieta  Fis-7:15pm Velja ta’ Talb fil-Kappella tal-Madonna tar-Rużarju fil-Villa Apap Bologna. 

17 L-Erbgħa Fis-6:15pm tluq minn quddiem is-Sala Sant’Anna għall-Via Sagra Djoċesana. 

18  Il-Ħamis Fid-9:15am Quddiesa tal-Griżma fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt. 

    Fl-4:30pm Quddiesa animata għat-tfal fil-Knisja Parrokkjali u fis-6:30pm Quddiesa ta’  
   Ħamis ix-Xirka. Fit-8:00pm Viżti għal kulħadd sa 12:00am. 

19 Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa l-Kbira. Jum ta’ sawm u astinenza. Fis-7:00am jkollna adorazzjoni u viżti.  
   Fit-8:00am jsir it-Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum. Il-Knisja tibqa’ miftuħa sa 12:00pm.   
   Fit-3:00pm jkollna t-Tifkira tal-Passjoni tal-Mulej. Qed nistiednu lil kulħadd biex għal din 
   il-funzjoni nġibu magħna fjura.  

20 Is-Sibt  Bejn is-6:30pm u s-7:30pm ikun hawn ħin għal qrar fil-Knisja Parrokkjali.   
   Fit-8:00pm tibda ċ-Ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid il-Kbir. 

21 Il-Ħadd  L-Għid il-Kbir.           
   Il-Ħadd fil-quddiesa tad-9:15am jitqassmu l-figolli lit-tfal u jsir it-tberik tagħhom. 

27 Is-Sibt  Jum l-Ordinazzjoni Saċerdotali ta’ Fr Matthew Pulis u sħabu.     
   Fid-9:30am flimkien mal-Knisja f’Malta nifirħu ma’ erba’ żgħażagħ li ser jiġu ordnati  
   saċerdoti fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt. Bħala Parroċċa ser norganizzaw  
   transport li jitlaq minn quddiem is-Sala Sant’Anna fit-8:00am. 

28 Il-Ħadd  It-2 Ħadd tal-Għid u l-Festa tal-Ħniena Divina.       
   Fid-9:15am Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lil Alla għad-don tas-Saċerdozju ta’ Fr Matthew  
   Pulis fil-Knisja Parrokkjali.          
   Fit-3:00pm Afternoon tea u Tombla fis-Sala Sant’Anna sal-5:00pm.    
   Fil-5:00pm Siegħa Adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali u fis-6:00pm quddiesa. 

1 Mejju  Il-Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem.         
   Fit-8:30am Irtir għal KULĦADD bit-tema ‘Il-Ħajja: sejħa għall-Qdusija.’    
   Fil-Quddiesa tas-6:30pm isir it-tberik tal-għodda. 

5 Mejju   Fis-6:00pm Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lil Alla għad-don tas-Saċerdozju ta’ Fr Matthew  
   Pulis fil-Bażilka ta’ Sant’Elena, Birkirkara. 

Mill-Ħajja tal-Parroċċa - April 2019 


