
Nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Marzu 2019, il-Parroċċa 

tagħna tfakkar is-70 sena minn meta Mons. 

Arċisqof Mikiel Gonzi ippubblika d-digriet li bih 

Wied il-Għajn sar parroċċa indipendenti minn 

Ħaż-Żabbar.  

Il-parroċċa hija d-dar tal-Poplu ta’ Alla bil-bibien 

miftuħa għal kulħadd biex ikunu membri           

fil-familja ta’ Alla li hija l-Knisja. Meta nħarsu 

lejn l-imgħoddi, fil-Parroċċa tagħna niftakru 

f’ħafna persuni li ħadmu qatigħ għall-ġid ta’ 

Wied il-Għajn. 

Fejn sejra din il-parroċċa?  

Għall-grazzja t’Alla għandna ħafna persuni li qed 

jagħtu ħajjithom għall-Knisja fid-diversi oqsma u 

attivitajiet tal-parroċċa. Għandna nuru                  

l-apprezzament tagħna lill-membri                      

tal-Kummissjonijiet u l-Gruppi fi ħdan il-Parroċċa 

tagħna għax huma jgħinuha tkun waħda ħajja u 

li twassal il-messaġġ tal-Kelma ta’ Alla b’fidi u 

konvinzjoni.  

Iżda ma nistgħux nibqgħu fejn aħna u 

nikkuntentaw ruħna b’dak li qed nagħmlu issa. 

Quddiem ir-realtà tal-lum irridu noħorġu minn 

qoxritna u nersqu lejn ħutna l-bnedmin li ma 

għandhomx l-istess twemmin, kulur, valuri u 

prinċipji tagħna sabiex ngħixu flimkien bi 

mħabba u niskopru dak li jgħaqadna bejnietna. 

Għandna nkunu aħna l-muturi li flimkien imexxu 

‘l quddiem ix-xewqa ta’ Alla għal Wied il-Għajn. 

Dik li l-parroċċa toħloq sens ta’ kreattività, ta’ 

referenza u serħan il-qalb biex twettaq                

il-missjoni tal-Knisja li tkompli tifforma dixxipli 

missjunarji li ma jibżgħux ifittxu l-verità li hija 

Ġesù. 

Quddiem is-70 sena mit-twaqqif tal-Parroċċa 

tagħna l-awgurju huwa li flimkien u 

b’responsabbiltà nkomplu nimpenjaw ruħna biex 

insaħħu l-familja t’Alla fit-talb u fix-xhieda li 

nagħtu lil xulxin. Nemmen li dan jista’ jsir           

bl-għajnuna ta’ Sant’Anna li tieħu ħsieb u tbierek 

il-poplu ta’ Wied il-Għajn fil-mixja tagħna wara 

Ġesù. 

Kunu mberkin 
Dun Roderick Camilleri 

Kappillan 

70 Sena Parroċċa 
Il-Kelma tal-Kappillan 

Maħruġ mill-Kunsill Pastorali Parrokkjali 

Parroċċa Sant’Anna, Wied il-Għajn 
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2 Mulej Ġesù, int taf kollox, int taf li jiena nħobbok. 

Lettorat 

Waħda mill-aktar affarijiet importanti għall-Knisja hi  

l-Kelma ta’ Alla. Nistgħu ngħidu li f’kull sagrament li 

aħna nipparteċipaw fih dejjem ikun hemm qari           

mill-Iskrittura Mqaddsa. Aħna nemmnu li l-Bibbja ġiet 

miktuba minn diversi awturi li kienu spirati                     

mill-Ispirtu s-Santu, u allura l-Kelma ta’ Alla hija dik li 

permezz tagħha Hu jrid ikellem lili u lilek fil-ħajja li 

qed ngħixu illum.  

Il-Lettorat huwa pass ieħor importanti fil-mixja lejn  

is-saċerdozju u li proprju jinvolvi b’mod dirett                       

il-Kelma ta’ Alla. Fih, l-Isqof iħeġġeġ lis-seminaristi 

sabiex jibnu dejjem aktar ħajjithom fuq din il-Kelma, 

jaraw li jitolbu biha u li jgħixuha ta’ kuljum 

f’ħajjithom. Fuq livell prattiku, il-letturi għandhom 

ukoll id-dmir li jxandru l-Kelma ta’ Alla waqt                          

il-Liturġija; iħabirku biex ikabbru lill-oħrajn fil-fidi; 

jgħinuhom iħejju ruħhom aħjar biex jirċievu                          

s-sagramenti u jxandru l-messaġġ tas-salvazzjoni lil 

min ma jafx bih. 

Nhar l-4 ta’ Marzu 2019, waqt Quddiesa ġewwa                    

s-Seminarju, l-Arċisqof ta’ Malta Mons. Charles J. 

Scicluna ser jistitwixxi lili u żewġ seminaristi oħra 

bħala letturi. Filwaqt li nirringrazzjakom ħafna                    

tas-sapport tagħkom tul il-ġranet li nkun fil-parroċċa, 

nitlobkom ħafna sabiex tkomplu żżommuna fit-talb 

tagħkom.  

Jean-Claude Schembri 
Seminarista 

Fil-ġranet li għaddew, l-Iskola Primarja M'Skala San 

Ġwakkin, fi ħdan il-kulleġġ San Tumas More, laqgħet   

l-ewwel studenti tagħha. F'din l-iskola qed jattendu ftit 

iktar minn tliet mitt student fi klassijiet minn Kinder 1 

sa Year 5.  

Nawguraw il-ħidma t-tajba lis-Sinjura Isabella Cachia, 

il-Kap tal-iskola, u lit-tim ta' edukaturi u ħaddiema li se 

jkunu qed jaħdmu għall-ġid tal-istudenti ta' din            

il-komunità. 



3 Salvatur tagħna, ħenn għalina fil-miżerji tagħna. 

“Morru fid-dinja kollha, xandru l-Bxara t-tajba lill-ħolqien kollu”. (Mk 16: 15-18) 

Dan hu il-kliem, jew aħjar kmand, li Ġesù ta            

lill-Appostli qabel it-tlugħ tiegħu fis-sema. Dan hu li 

se nwasslu lilkom ukoll għeżież parruċċani ta’ 

Marsaskala. Hemm bżonn li il-Kelma ta’ Alla 

titwassal sat-truf kollha tal-art. Aħna ġejjin fostkom 

u se ngħaddu ġimgħa flimkien fejn fiha apparti li se 

niltaqgħu magħkom, sejrin ukoll nagħmlu 

esperjenza ta’ fidi nisranija b’differenza.  

Aħna il-patrijiet Franġiskani flimkien mas-sorijiet u 

lajċi Franġiskani qed inħarsu l-quddiem 

b’entużjażmu għal din il-gimgħa speċjali. Kif tafu se 

nkunu qegħdin fiż-żmien qaddis tar-Randan, u 

għalhekk din l-esperjenza flimkien se tgħinna iżjed 

nidħlu f’dan l-ispirtu ta’ ġabra u riflessjoni. Huwa 

żmien fejn nippreparaw irwieħna spiritwalment 

sabiex niċċelebraw it-tifkira tat-tbatija, il-mewt u      

l-qawmien ta’ Sidna Ġesù Kristu. San Franġisk kellu 

devozzjoni speċjali lejn żmien ir-Randan . Hu riedna 

nimitawh f’din id-devozzjoni, fl-evanġelizazzjoni u         

l-għajnuna lil bnedmin kollha.  

Fid-dinja tal-llum jinħass il-bżonn ta’ din l-evanġelizazzjoni. 

Qegħdin ngħixu f’dinja li aktar ma qed jgħaddi         

ż-żmien donnha aktar qed titlef it-tama f’Alla u 

tinħass ċertu bruda spiritwali. Propju għalhekk din 

il-ġimgħa isservi biex inkunu strumenti żgħar f’idejn 

Alla u nkunu nistgħu inxandru l-imħabba, il-ħniena u 

l-maħfra Tiegħu.  

Apparti li nwasslu lilkom il-ferħ tal-ħajja nisranija, 

din il-ġimgħa sservi wkoll ta’ għajnuna għalina. Dan 

għaliex aħna nagħtu ftit, iżda nirċievu ħafna wkoll, 

grazzi għal koperazzjoni li se nsibu mingħandkom. 

Ċerti li l-entużjażmu u l-ferħ li dejjem sibna                    

fil-parroċċi li s’issa fihom għamilna din iż-żjara 

Franġiskana, ser insibu wkoll dan kollu fil-parroċċa 

ta’ Marsaskala.  

Ejjew naħdmu lkoll flimkien sabiex Sidna Ġesù 

Kristu jkun aktar magħruf u mxandar bħala dak li 

Hu, jiġifieri s-Salvatur tagħna. J’Alla din il-ġimgħa li 

se nkunu magħkom tkun ġimgħa ta’ grazzji kemm 

għalikom u kemm għalina.  

Paċi u Ġid!  

Patri Clive Camilleri ofm 

Impenji taż-Żjara Franġiskana fil-Parroċċa — April 2019 
1 -  5 April Fit-8.30am Eżerċizzi għal kulħadd immexxija minn Patri Martin Coleiro ofm. 

Il-Ħadd 31 It-Tnejn 1 It-Tlieta 2 L-Erbgħa 3 Il-Ħamis 4 Il-Gimgħa 5 Il-Ħadd 7 

9:15am  
Quddiesa tal-ftuħ 

taż-Żjara 
Franġiskana fil-

Parroċċa tagħna  
 

6:00pm 
Quddiesa u Via 
Sagra fl-inħawi 
ta’ Bellavista 

immexxija               
mill-Patrijiet 
Franġiskani 

Minuri 

8:15am  
Tqarbin tal-morda 

 
4:30pm  

żjajjar fil-familji  
mill-Patrijiet 
Franġiskani 

Minuri  
fi Triq is-Silla  

 
7:00pm  

laqgħa mal-
Għaqda Mużikali 
San’Anna, Grupp 

Armar u Nar 

9:00am  
laqgħa mat-tfal 

tal-Iskola 
Primarja San 

Ġwakkin                  
mis-Sorijiet 
Franġiskani 

 
4:30pm  

żjajjar fil-familji  
fi Triq id-Dolmen 

10:00am  
żjara lill-Mother & 
Baby club fis-Sala 

Sant’Anna  
4:30pm  

żjajjar fil-familji  
fi Triq l-Arzell u 

Triq it-Tiben 
 

5:30pm  
Ċentru  Katekiżmu                        

tal-Munxar 
7:00pm  

laqgħa mal-
adolexxenti fil-Villa 

Apap Bologna  

8:15am  
Tqarbin tal-morda 

 
4:30pm  

żjajjar fil-familji  
fi Triq il-Ħut u Triq 

il-Kavetti 
 

5:30pm  
Sorijiet Franġiskani 

fiċ-Ċentru                      
tal-Katekiżmu                  
tal-Munxar.  

4:30pm  
żjajjar fil-familji  

fi Triq iċ-Ċervjola 
u Triq il-Baħrija 

 
7:00pm  

laqgħa għall-
ġenituri tat-tfal li 

jattendu                  
l-Museum Bniet  

9:15am  
Quddiesa minn 
Patri Richard S. 

Grech ofm fi 
Tmiem taż-Żjara 
Franġiskana fil-

Parroċċa tagħna  
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1 Il-Ġimgħa L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Wara l-quddiesa tas-6:00pm jkollna l-adorazzjoni   
   quddiem Ġesù Ewkaristija.  

1-3 3 ijiem irtir tar-Randan għall-Adulti ġewwa l-Lunzjata r-Rabat, immexxi minn Fr Mario Farrugia SJ. 

3 Il-Ħadd  It-8 Ħadd ta’ Matul is-Sena. 

5 It-Tlieta  Fl-4:30pm tberik tad-djar fi Triq Vittorio Cassar u l-Lay Lay Complex. 

6 L-Erbgħa Ras ir-Randan – Sawm u Astinenza        
   Il-quddies fil-Knisja Parrokkjali jkun fis-7.00am, fit-7.45am.     
   Fil-5.30pm niltaqgħu l-Museum tas-Subien fejn nibdew il-quddiesa b’pellegrinaġġ  
   bix-xbieha tas-salib sal-Knisja Parrokkjali. Mill-Mużew nimxu għal Triq il-Knisja,  
   Triq San Ġwakkin, Pjazza Dun Tarċis, Triq Dun Frans Bianco għall-Knisja. 

8 Il-Ġimgħa Fl-okkażjoni ta’ Ħadd in-Nies, ser issir quddiesa fil-Knisja Parrokkjali fit-8.00pm u  
   wara tibda mixja sas-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja Ħaż-Żabbar.    
   Mal-wasla fis-Santwarju, ssir ċelebrazzjoni Marjana. 

10 Il-Ħadd  L-1 Ħadd tar-Randan. 

11 It-Tnejn  Fis-7:00pm jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali. 

14 Il-Ħamis Fis-6.45pm laqgħa għall-ġenituri li wliedhom ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali. 

15 Il-Ġimgħa Fis-6:00pm quddiesa fil-Knisja Parrokkjali li fiha nirringrazzjaw lil Alla għas-70 Sena Parroċċa.  

17 Il-Ħadd  It-2 Ħadd tar-Randan.          
   Fl-10:15am Quddiesa bis-Sagrament tal-Magħmudija.      
   Fit-3:00pm Afternoon tea u Tombla fis-Sala Sant’Anna sal-5:00pm. 

19 It-Tlieta  Solennità ta’ San Ġużepp. Anniversarju tal-Ħatra tal-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku.  
   Fil-Quddiesa tas-6.00pm niċċelebraw l-20 Sena mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja   
   Parrokkjali minn Mons. Ġużeppi Mercieca. 

21 Il-Ħamis Anniversarju tal-Ingress Solenni tal-Arċisqof Mons. Charles J. Scicluna. 

23 Is-Sibt  Fit-8:00pm Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali li fiha Mons. Renzo Cilia jiċċelebra   
   l-50 Sena Anniversarju mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu. 

24 Il-Ħadd  It-3 Ħadd tar-Randan.          
   Fl-10:15am quddiesa fis-Sala Sant’Anna għall-koppji u l-familjari tagħhom fi tmiem  
   tal-Kors ta’ Kana 2019.  

    Fl-4:00pm laqgħa għal KULĦADD fis-Sala Sant’Anna bit-tema: Il-Ħajja: taqbida jew taqtigħa? 

25 It-Tnejn  Fl-4.30pm l-Ewwel Qrara fil-Knisja Parrokkjali għat-tfal li ser jirċievu l-Ewwel   
   Tqarbina u jattendu d-Duttrina nhar ta’ Tnejn il-Museum.      
   Adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara l-quddiesa tas-6:00pm. 

26 It-Tlieta  Fl-4.30pm l-Ewwel Qrara fil-Knisja Parrokkjali għat-tfal li ser jirċievu l-Ewwel   
   Tqarbina u jattendu d-Duttrina nhar ta’ Tlieta il-Musuem. 

27 L-Erbgħa Fid-9:00am Quddiesa u Mument ta’ Talb u Riflessjoni sa 12:00pm immexxi   
   mill-Mothers Prayer fil-Villa Apap Bologna. 

    Fl-4.30pm l-Ewwel Qrara fil-Knisja Parrokkjali għat-tfal li ser jirċievu l-Ewwel   
   Tqarbina u jattendu fiċ-Ċentru tal-Katekiżmu, il-Munxar. 

29 Il-Ġimgħa Fis-7:00pm Seminar fis-Sala Sant’Anna għall-GĦARAJJES bi tħejjija mill-qrib   
   għaż-Żwieġ għal dawk li ser jiżżewġu bejn Lulju u Diċembru 2019. 

30 Is-Sibt  Bejn il-5:00pm u t-8:30pm Qrar fil-Knisja Parrokkjali mill-Patrijiet Franġiskani. 

31 Il-Ħadd  Ir-4 Ħadd tar-Randan. Fid-9:15am Quddiesa tal-ftuħ taż-Żjara Franġiskana fil-Parroċċa tagħna.  
   Fl-10:15am Quddiesa u Barka fuq l-Omm u t-Tarbija fil-ġuf tagħha.    
   Fis-6:00pm Quddiesa u wara Via Sagra fl-inħawi ta’ Bellavista immexxija mill-Patrijiet  
   Franġiskani Minuri.  

Mill-Ħajja tal-Parroċċa - Marzu 2019 


