
Bħala Parroċċa matul is-sena liturġika tal-knisja li 

ġejja ser nirriflettu fuq l-evanġelizzazzjoni, li hija 

l‑preżenza ta’ Ġesù fil‑komunità, li fiha huwa 

dejjem magħna. Bl-evanġelizzazzjoni qed nifhmu 

prinċipalment ix-xandir tal-Kelma ta’ Alla                        

bix-xhieda u bil-kelma biex l-oħrajn ikunu jistgħu 

jiltaqgħu ma’ Ġesù, fil-kuntest li fih aħna ngħixu.  

 

Fix-xahar ta’ Novembru qed naħdmu biex issir                  

l-Assemblea Parrokkjali li fiha mhux biss issir 

evalwazzjoni ta’ tant ħidma fil-Parroċċa, iżda 

nisimgħu lil xulxin fid-dawl tal-Evanġelju biex 

inkomplu nkunu Knisja li tilqa’, tisma’, takkumpanja 

u li toħroġ il-bżonnijiet li l-familja ta’ Alla qed 

tiltaqa’ magħhom illum. 

 

Mill-Assemblea Parrokkjali rridu naslu sabiex 

ikollna pjan pastorali li jagħtina direzzjoni u skop 

biex nevanġelizzaw u nkunu ta’ sapport għal kull 

min qed ifittex li jibni relazzjoni ta’ mħabba ma’ 

Ġesù. B’hekk inwasluh isib postu fil-familja tiegħu 

li hija l-Knisja mibnija fuq il-Kelma ta’ Alla u                      

s-Sagramenti.  

L-Assemblea Parrokkjali 2019 

 

Inħeġġiġkom sabiex nhar l-Erbgħa 6 u l-Ġimgħa 8 

ta’ Novembru 2019 wara l-quddiesa tas-6:00pm 

ninġabru flimkien biex inkomplu nippjanaw il-

ħajja tal-Parroċċa għal din is-sena li ġejja. 

Mistieden li jattendi kulħadd sabiex b’ħeġġa u 

b’kuraġġ niltaqgħu ma’ Ġesu fil-kuntest lokali 

tagħna. 

 

Nistedinkom sabiex nitolbu, ħalli b’ħeġġa nkomplu 

ninvolvu aktar lilna nfusna fil-pjan ta’ Alla għall-

parroċċa tagħna. Ejja nsibu enerġija ġdida, 

entużjażmu u sodisfazzjoni fl-għajnuna tagħna lill-

Knisja sabiex inġibu ‘l quddiem il-familja ta’ Alla 

f’Wied il-Għajn. L-entużjażmu tal-persuni kollha li 

jgħinu fil-parroċċa jrid ikun ta’ kuraġġ sabiex jikber 

is-sens ta’ komunità parrokkjali. B’hekk inkunu 

nsaħħu l-laqgħa tagħna ma’ Ġesù u bejnietna 

quddiem l-opportunitajiet ġodda li l-Ispirtu s-Santu 

jagħtina fil-missjoni tagħna. 

Il-Mulej iberikna 

Dun Roderick Camilleri 

 

Imsejħin sabiex ngħixu u 
nwasslu l-Evanġelju…  

Il-Kelma tal-Kappillan 

Maħruġ mill-Kunsill Pastorali Parrokkjali 

Parroċċa Sant’Anna, Wied il-Għajn 
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2 Il-Knisja trid tkun il-post tal-ħniena li tilqa’ lin-nies biex tlaqqagħhom ma’ Ġesù.   Papa Franġisku  2 

Kmieni din is-sena ġejt mistiedna biex immur                     

l-Amerika għal seba’ ġimgħat, fejn barra li tkun 

vaganza, stajt nagħmel xi xogħol volontarju. 

Hemmhekk kont ngħix ġo dar kbira fejn toqgħod 

soru, Sister Frances, li ma għadhiex tgħix il-kunvent 

u qed tieħu ħsieb żewġt irġiel li għandhom nuqqas 

ta’ saħħa intellettwali. Kont kuntenta ħafna u konna 

mmorru tajjeb ħafna flimkien. 

Darbtejn fil-ġimgħa kont immur ngħin                                 

fl-organizzazzjoni volontarja “Daily Bread”. 

Hawnhekk nies li m’għandhomx saqaf fuq rashom u 

nies fqar jew morda kienu jiġu biex jieklu xi ħaġa 

minn hemmhekk. Jien kont naħdem fil-laundry 

section, nitwi u nagħżel il-ħwejjeg skond is-size. 

Għamilt ftit żmien naħdem ukoll fil-food section. 

Hawnhekk kienet esperjenza qawwija ħafna għalija, 

għax stajt immiss b’idejja minn x’hiex kienu 

għaddejjin dawn in-nies. Ħassejtni tassew 

iffurtunata li jien ma jonqosni xejn. F’nofsinhar kont 

niekol magħhom. 

Filgħaxijiet spiss kont inkun mistiedna min-nies               

tal-parroċċa. Iltqajt ma’ nies li ġejjin minn diversi 

pajjiżi li issa qed jgħixu l-Amerika – Spanjoli, Taljani, 

Vjetnamiti, minn Hong Kong, minn Cuba, eċċ.                 

Fil-fatt nhar ta’ Sibt, meta konna ngħidu r-rużarju              

fil-parroċċa, konna ngħidu kull posta b’lingwa 

differenti. 

Inħoss li din l-esperjenza kienet ta’ ġid kbir għalija u 

għallmitni ħafna għax stajt niltaqa’ ma’ ħafna nies  

fil-bżonn u fejn stajt nagħmel ħbieb ġodda. 

L-esperjenza tiegħi                                     
ġewwa l-Amerika 
Elisabelle Grech 



3 Min jersaq lejn il-Knisja ma jsibx biss min jisimgħu u jilqgħu, imma wkoll min jakkumpanjah.   Papa Franġisku 

75 Sena Anniversarju Museum 
f’Marsaskala 

Għall-grazzja t’Alla l-qasam tal-Museum f’Wied                

il-Għajn qed jiċċelebra l-ħamsa u sebgħin 

anniversarju minn meta l-ewwel soċji minn                     

Ħaż-Żabbar niżlu biex jibdew il-Museum.  

Kif jgħid il-Malti, kull deni ħudu b’ ġid. Meta fis-snin 

40 f’Malta faqqgħet il-gwerra, kienu ħafna nies              

mill-Kottonera u l-inħawi tal-madwar li kellhom 

jiċċaqalqu minn fejn kienu joqogħdu b’sagrifiċċju 

kbir għalihom u niżlu bħala refuġjati ġewwa Wied              

il-Għajn. Fost dawn in-nies kien hemm ukoll soċji            

tal-Museum. F’dak iż-żmien it-tagħlim tal-katekiżmu 

lit-tfal kien isir minn xi nisa twajba.  

Meta l-gwerra għaddiet, is-Superjur Ġużeppi Lanzon, 

li kien minn Ħaż-Żabbar, imma li kien jgħix Wied          

il-Għajn fix-xhur tas-sajf, beda jaħseb kif jagħti bidu 

għat-tagħlim tad-duttrina mis-soċji tal-Museum             

f’ dan ir-raħal. Nhar it-23 ta’ Ġunju 1944, eżattament 

75 sena ilu, is-Superjur Ġenerali Ewġenju Borg ħatar 

lil Duminku Galea bħala Superjur Proviżorju             

tal-qasam ta’ Wied il-Għajn.  

Il-laqgħat kienu jsiru fil-kappella taċ-Ċintura fi Triq                    

iż-Żonqor, imma dan il-post kien żgħir wisq. 

Għalhekk nhar l-1 ta’ Awwissu 1944 krew il-post 21 

fi Triq La Sengle, li fi żmien il-gwerra kien iservi 

bħala skola tal-gvern. F’Novembru 1946, is-Superjur 

Galea ntbagħat f’qasam ieħor, għalhekk it-tmexxija 

tal-Qasam reġgħet ingħatat lis-Superjur Ġużeppi 

Lanzon. Maż-żmien il-popolazzjoni kompliet tiżdied 

u sas-sena 1948 bdew jinżlu kuljum 2 soċji Żabbarin; 

Wenzu Fabri u Toni Xuereb biex jgħinu fit-tagħlim 

tad-duttrina.  

Il-kappillan ta’ dak iż-żmien, Dun Tarcisio Agius 

fehem sew l-importanza tat-tagħlim mogħti                   

mis-soċji tal-Museum fil-parroċċa tiegħu. Għalhekk 

huwa għen u offra kull għajnuna possibbli.  

Minn dak iż-żmien ’l hawn, bil-grazzja t’Alla għaddew 

75 sena. Ħamsa u sebgħin sena ta’ tagħlim 

kontinwu. Min jaf kemm nies; tfal, żgħażagħ, kbar, 

anzjani, ġirien, ġenituri u soċji missew ma’ dan                  

il-Qasam! Min jaf kemm ġid kbir sar mingħajr ma 

nindunaw tul dawn is-snin kollha! Min jaf kemm 

vokazzjonijiet ixxettlu f’dan il-Qasam! Qassisin, 

patrijiet, missirijiet tajbin u fuq kollox soċji, membri 

tas-Soċjetà tal-Museum. U dan kollu bil-grazzja t’Alla 

li jmexxi kollox skont il-pjan tiegħu. Tassew 

għandna għax inkunu grati lejn Alla għal dak kollu li 

għamel mal-Qasam ta’ Wied il-Għajn tul dawn                 

il-75 sena!  

Adrian Vella | Superjur Museum Subien Wied il-Għajn 
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1 Il-Ġimgħa Solennità tal-Qaddisin Kollha. L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.     

  Fis-6:00pm quddiesa u wara adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija. 

2 Is-Sibt Tifkira Solenni tal-Mejtin Kollha.         

  Il-Quddies fil-Knisja Parrokkjali jkun fis-6:30am, 7:00am, 7:30am, 8:00am,   

  8:30am, 5:15pm, 6:30pm u fit-8:00pm.  

  Fl-10:30am laqgħa ta’ Preparazzjoni tal-Magħmudija fl-Uffiċċju Parrokkjali. 

3 Il-Ħadd Il-31 Ħadd ta’ Matul is-Sena. 

   Fl-10:15am Quddiesa bis-Sagrament tal-Magħmudija. 

   Fl-4:00pm Quddiesa fil-Kappella ta’ San Ġorġ Preca l-Blata l-Bajda, fl-okkażjoni tal-75  

  Sena Anniversarju tal-Museum tas-Subien f’Wied il-Għajn. 

4 It-Tnejn Fis-6:00pm quddiesa b’sufraġġju għall-erwieħ tas-saċerdoti mejtin. 

5 It-Tlieta Fl-4:30pm jibda t-tberik tad-djar fi Triq il-Gemmugħa, Triq iż-Żafran, Triq il-Buttiniera 

  u Triq is-Swejda. 

6 L-Erbgħa Assemblea Parrokkjali – 1 Jum – Fis-6:00pm Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali u wara  

  nkomplu fis-Sala Sant’Anna. Inħeġġu lil KULĦADD sabiex jattendi. 

8 Il-Ġimgħa Assemblea Parrokkjali – 2 Jum – Fis-6:00pm Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali u wara  

  nkomplu fis-Sala Sant’Anna bis-sehem ta’ Dr. Nadia Delicata, Delegat Episkopali  

  għall-Evanġelizzazzjoni. Inħeġġu lil KULĦADD sabiex jattendi. 

10 Il-Ħadd It-32 Ħadd ta’ Matul is-Sena.        

  Fid-9:15am quddiesa animata mit-tfal fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Martin.   

  Inħeġġu lit-tfal jattendu sabiex jiltaqgħu ma’ San Martin u ntellgħu xi boroż ta’ San Martin. 

  Fis-6:00pm quddiesa fil-Knisja Parrokkjali fl-okkażjoni tal-75 Sena Anniversarju  

  mill-Museum tas-Subien f’Wied il-Għajn. 

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

15-17 Il-Ġimgħa Irtir tal-Avvent għall-Adolexxenti u ż-Żgħażagħ ġewwa s-Seminarju tal-Arċisqof, ir-Rabat. 

17 Il-Ħadd It-33 Ħadd ta’ Matul is-Sena. 

21 Il-Ħamis Fis-7:15pm laqgħa għall-ġenituri li wliedhom ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma  

  tal-Isqof fil-Knisja Parrokkjali. 

23 Is-Sibt Bike hike filgħodu għal kulħadd. Nitilqu fis-7am minn quddiem Sala Sant’Anna sa 12pm. 

24 Il-Ħadd Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu – Fid-9:15am Quddiesa imexxija minn  

  Fr Raymond Scicluna OFM fi tmiem is-Sena Liturġika u li fiha bħala Parroċċa nuru  

  l-ġenerożità tagħna ma’ Dar Frate Jacoba permezz ta’ oġġetti tal-ikel.   

  Fit-3:00pm Afternoon tea u Tombla fis-Sala Sant’Anna sal-5:00pm. 

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

28 Il-Ħamis Fl-4:30pm jibda t-tberik tad-djar fi Qasam tal-Bujjar, Triq Ġebel Ħanxul,   

  Triq il-Ħabberxa u Triq il-Quċċata.        

  Fis-7:00pm laqgħa għall-ġenituri li wliedhom  fl-iskola qegħdin mit-3 Sena sas-6 Sena  

  fil-Knisja Parrokkjali. 

1 Diċembru Fid-9:15am quddiesa u tberik tal-Girlanda tal-Avvent għall-familjari u t-tfal li ser jirċievu 

  s-Sagrament tal-Ewwel Tqarbina. 

Mill-Ħajja tal-Parroċċa - Novembru 2019 


