
Wasalna fix-xahar ta’ Awwissu, li fih niċċelebraw il-festa ta’ Santa 

Marija.  

Fl-età taż-żogħżija tagħha, Marija semgħet aħbar mingħand l-anġlu 

Gabriel li qanqlitilha ċertu mistoqsijiet. Marija kien se jkollha missjoni 

iebsa x’taqdi, imma d-diffikultajiet ma kinux raġuni biex hi tgħid ‘le’. 

Għalhekk b’qalb miftuħa wieġbet: “Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej”. 

Marija qagħdet għal dak li daħlet għalih, u bil-ħeġġa li ħoloq fiha            

l-Ispirtu s-Santu uriet ix-xewqa li taqdi u tpoġġi fil-ġenb id-dubji u                 

l-problemi li kellhom jiġu. 

Il-Papa Franġisku dwar Marija jgħidilna: “Il-qawwa tal-‘iva’ ta’ Marija, 

żagħżugħa, dejjem timpressjona. Il-qawwa ta’ dik il-kelma ‘jkun minni 

dak li trid int’ li qalet lill-Anġlu kienet xi ħaġa differenti minn sempliċi 

aċċettazzjoni passiva jew rassenjata. Marija kienet deċiża, fehmet u 

qalet ‘iva’ mingħajr tidwir ta’ kliem. Kienet ‘iva’ ta’ min irid jinvolvi ruħu 

u jirriskja, ta’ min irid iċedi kollox.” 

It-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija jimlina bit-tama u bil-kuraġġ biex aħna 

wkoll bħalha nkunu qaddejja ta’ Alla u ta’ xulxin. Ejjew niskopru min 

aħna fid-dawl ta’ Alla. Fil-vokazzjoni li kull wieħed u waħda minna 

għandu, irid joħroġ l-aħjar minnu nnifsu biex jagħti glorja lil Alla                    

għall-ġid tal-oħrajn. Dan hu li jagħmilna qaddisin meta niftakru li aħna 

pajżana tas-sema pajjiżna. 

Marija Santissima tkompli tieħu ħsiebna bħala Ommna. Bħalma hi 

staqsiet il-mistoqsijiet tagħha u ħabbtet wiċċha mad-diffikultajiet               

fil-ħajja tagħha; hekk issa hi tgħinna fil-mixja tal-ħajja għax ibqgħu ċerti 

li hi m’hu ser tiċħad qatt it-talb tagħna. Ejjew nersqu lejn Marija ħalli 

ġġedded iż-żgħożija tagħna fil-Knisja ta’ Binha Ġesù u fil-familji tagħna.  

Kunu mberkin 
Dun Roderick Camilleri 

Kappillan 

Kienet lesta biex titlaq mixja  
Il-Kelma tal-Kappillan 
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2 Taħt għajnejn l-Omm hemm post biss għas-skiet mimli tama. Papa Franġisku  

Żagħżugħa mill-Parroċċa tagħna tiltaqa’          
mal-Papa Franġisku 

Grazzja kbira… din hija l-aħjar mod kif nista’ 

niddeskrivi l-opportunità li kelli biex niltaqa’ 

mal-Papa nhar l-Erbgħa 26 ta’ Ġunju 2019.          

Il-verità hi li ppruvajt ħafna niddeskrivi din               

l-esperjenza, imma l-ebda kliem ma jista’ 

verament ifisser dak li ħassejt meta ltqajt           

mal-Papa.  

Kelli ħafna ħsibijiet li xtaqt ngħidlu, imma kif 

rajt il-Qdusija Tiegħu riesaq lejja, kont diġà 

nfqajt nibki. Kienet mewġa ta’ biki ta’ ferħ, talb, 

ringrazzjament, fidi, paċi, serħan u 

rijassigurazzjoni. Ħassejtni verament ċkejkna, 

onorata u grata. Hu u riesaq lejja, ħassejt li           

l-Papa Franġisku kien diġà nduna bija u rani 

nibki.  

Meta wasal ħdejja, waqaf quddiemi. Minflok 

bdejt inkellmu, komplejt nibki u fiċ-ċokon 

tiegħi, qbadt idejn il-Qdusija Tiegħu u bistlu 

jdejh. Lanqas biss stajt nemmen x’kien qed 

jiġri. Il-Papa żammli jdejja u baqa’ jħares lejja 

jiena u nibki. Naf li għalkemm ma għidtlu xejn 

bil-kliem, hu ra, sema’ u ħass il-bikja tiegħi.  

Meta ħares f’għajnejja, kien fehem u sema’ dak 

kollu li ridt infissirlu. Ħassejt ukoll li għalkemm 

hu ma tkellimx, hu wkoll kien qalli ħafna u               

fil-ħarsa ta’ tjieba u qdusija f’għajnejh, rajt u 

ħassejt li kien weġibni. Tassew kienet tinħass 

il-preżenza qawwija tal-Mulej u tal-Ispirtu                  

s-Santu fostna. Imbagħad, il-Papa tani l-barka 

tiegħu u talab fuqi.  

Ma stajtx nieqaf nibki hekk kif ħassejt                     

in-nixxiegħa tal-grazzji kollha tal-Mulej neżlin 

fuqi. Bqajt nibki anki wara li lesta mit-talba. 

Inħossni verament grata li qlajt din il-grazzja 

kbira u li kelli din l-esperjenza tant sagra. 

2 

Maria Cutajar hija żagħżugħa li tgħix Wied il-Għajn u li għaddiet minn żmien diffiċli f’saħħitha. Għandha 
fidi qawwija f’Ġesù li qed jakkumpanjha f’dawn il-mumenti u li għall-grazzja t’Alla issa tinsab tajba.  



3 Marija baqgħet f’nofs id-dixxipli fit-talb jistennew lill-Ispirtu s-Santu biex iwelldu dinja ġdida. Papa Franġisku  

Għeluq ta’ Esperjenza ta’ Tagħlim  

Għeluq din is-sena skolastika hija esperjenza 

speċjali għalija minħabba li se nibda nagħti s-servizz 

tiegħi f’lokalità oħra fil-ġranet li jmiss. Matul dawn          

l-aħħar erba’ snin immexxi l-Iskola Primarja ta’ 

Marsaskala nħossni kbirt ħafna professjonalment u 

kienet esperjenza kbira ta’ tagħlim għalija. 

Għalkemm l-irwol tagħna l-Edukaturi huwa dak li 

nwasslu lill-istudenti għat-tagħlim tagħhom, huwa 

anke l-Edukatur li jikber fit-tagħlim tiegħu matul         

l-esperjenzi li jgħaddi minnhom flimkien mal-istudenti 

u l-kumplament tal-komunità skolastika.  

Flimkien mal-kollegi tiegħi fl-iskola, inħoss li 

rnexxielna nagħmlu pass importanti matul l-aħħar 

xhur, fejn fassalna u mplimentajna pjan ta’ ħidma 

sabiex fil-lokalità ta’ Marsaskala jibdew joperaw 

żewġ skejjel primarji. L-iskejjel ta’ Sant’Anna u ta’ 

San Ġwakkin illum huma realtà u l-istudenti issa qed 

jiġu provduti b’servizz aħjar, b’iktar spazji u b’iktar 

opportunitajiet ta’ tagħlim.  

Bħala edukaturi, dejjem nibqgħu nimxu fuq                       

ir-rakkomandazzjonijiet ipprovduti mill-istrateġija 

Edukazzjoni għal Kulħadd, li tħejji lill-istudenti biex 

jgħixu f'soċjetà li qed tevolvi. Fil-pjanijiet li ħdimna 

bi projezzjoni għas-sena skolastika 2019-2020             

għall-Iskola Primarja 

Marsaskala Sant’Anna  

fi ħdan il-Kulleġġ              

San Tumas More,                 

se nkomplu naħdmu                  

bl-istrateġiji tal-Assessjar                     

għat-Tagħlim u anke 

dawk multisensorjali 

biex ngħinu lill-istudenti bid-dyslexia jkunu 

f’pożizzjoni aħjar li jifhmu u jitgħallmu. Ma jonqosx 

ukoll li nieħdu ħsieb lill-Edukaturi u l-istudenti kollha 

permezz t’attivitajiet immirati għall-wellbeing                  

tal-komunità skolastika, biex ikollna ambjent aħjar u 

iktar san. 

Nirringrazzja lil dawk kollha li ħadmu miegħi matul 

din l-esperjenza f’Marsaskala u li b’xi mod jew ieħor 

għenuni nagħti l-aħjar servizz lit-tfal tal-lokalità. 

Flimkien irnexxilna nagħmlu d-differenza billi tajna 

lit-tfal it-tieni dar tagħhom fejn sabu nies jilqugħhom 

u jħobbuhom. It-tagħlim jibda biss meta l-moħħ ikun 

seren, komdu u kunfidenti biex jesplora esperjenzi 

ġodda.  

Grazzi lil kulħadd 

Ethelbert Fenech 
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2 Il-Ġimgħa L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.          

   Wara l-quddiesa tas-6:30pm ikollna l-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija. 

4 Il-Ħadd  It-18-il Ħadd ta’ Matul is-Sena.         

   Fid-9:15am Quddiesa ta’ Ringrazzjament lil Alla tal-ġid li wettaq magħna fil-jiem  

   tal-Festa u wara jsir id-dħul tal-Istatwa ta’ Sant’Anna fin-niċċa. 

6 It-Tlieta It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej.  

7 L-Erbgħa Fid-9:00am Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali. 

9 Il-Ġimgħa Fis-6:30pm Quddiesa animata mill-Grupp Legion of Mary u wara purċissjoni   

   ix-xbieha tal-Madonna max-xatt. Matul il-purċissjoni nitolbu t-talba tar-Rużarju. 

10 Is-Sibt  Fil-5:15pm Quddiesa bis-Sagrament tal-Magħmudija. 

11 Il-Ħadd  Id-19-il Ħadd ta’ Matul is-Sena.  

14 L-Erbgħa Fid-9:00am Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali. Billi jaħbat lejlet il-festa ta’    

   Santa Marija, il-quddies ikun fis-6:30pm u fit-8:00pm. 

15 Il-Ħamis It-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija Verġni.        

   Il-quddies fil-knisja jkun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd:       

   fis-6:30am, 8:00am, 9:15am, 11:30am u fis-6:00pm. 

   Fil- 11:00am quddiesa bl-Ingliż fil-Kappella tar-Rużarju, fil-Villa Apap Bologna. 

18 Il-Ħadd  L-20 Ħadd ta’ Matul is-Sena. 

21 L-Erbgħa Fid-9:00am Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali. 

25 Il-Ħadd  Il-21 Ħadd ta’ Matul is-Sena. 

26 It-Tnejn Fl-10:30am laqgħa tal-Kummissjoni Djakonija fl-Uffiċċju Missjunarju l-Belt Valletta.  

   Fis-6:30pm Quddiesa fil-knisja u wara l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina.    

   Fis-7:30pm jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fil-Villa Apap Bologna. 

28 L-Erbgħa Fid-9:00am Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali. 

29 Il-Ħamis Il-Martirju ta’ San Ġwann Battista. 

Mill-Ħajja tal-Parroċċa - Awwissu 2019 

Thursday 15th August—Solemnity of the Assumption of Mary 
11:00am —  Holy Mass in English at the Rosary Chapel, Villa Apap Bologna. 

Nawguraw lil grupp ta’ 34 persuna, li sejrin mixja pellegrinaġġ bi skop 
spiritwali fi Spanja, bejn il-31 ta’ Lulju u l-10 ta’ Awwissu 2019.  

Din il-mixja hi waħda mill-eqdem pellegrinaġġi li jsiru kull sena u li twassal            
sal-Katidral ta’ San Ġakbu l-Kbir f’Santiago fi Spanja. Kull sena jieħdu sehem 

mijiet ta’ persuni ta’ kull età minn kull naħa tad-dinja.   






