
 

L-Erbatax-il Ħadd Matul is-Sena  A 

 - 5 ta' Lulju 2020 - 

  

 

Għeżież, 

 

 

Aħna u niċċelebraw l-14-il Ħadd tas-Sena, Ġesu' ser jgħidilna "Ħudu 

fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta' qalb 

ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-

madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif." 

 

Xi drabi jiġru sitwazzjonijiet fil-ħajja fejn ma nkunux nafu fejn ser 

naqbdu mmorru sabiex nitkellmuhom jew biex inserrħu l-qalb tagħna 

minn dak li jkun qiegħed tant itaqqalna. 

 

Illum Ġesu' qed jistedinna sabiex immorru għandu għaliex huwa ta' 

qalb ħelwa u umli, u għaliex għandu nistgħu nsibu l-mistrieħ għal 

ruħna. Tassew li l-Mulej tagħna huwa s-soluzzjoni ta' tant taħbit u 

nkwiet li jinqala' fil-ħajja. Huwa jaf x'ifisser tkun bniedem, jaf x'ifisser 

uġigħ mentali u fiżiku, jaf x'ifisser tradiment, abbandun. Hu jista' 

jifhimna! 

 

Mulej Ġesu', grazzi ta' dak kollu li tagħmel miegħi bla ma 

jistħoqqli. 

 

 

Aqra l-Avviżi ta' din il-ġimgħa aktar l-isfel....   



 

 

Liturġija tad-Dar fil-Familja 

 

 

“Issibu mistrieħ għal ruħkom." 

L-Erbatax-il Ħadd Matul is-Sena A  

 

 

Ħinijiet tal-Quddies ġewwa l-Knisja 

https://marsaskalaparish.us20.list-manage.com/track/click?u=74dc425ceb228563903ea6714&id=8ae70f83ec&e=359c344ce8
https://marsaskalaparish.us20.list-manage.com/track/click?u=74dc425ceb228563903ea6714&id=27f1e3a993&e=359c344ce8
https://marsaskalaparish.us20.list-manage.com/track/click?u=74dc425ceb228563903ea6714&id=88ec367d41&e=359c344ce8


  

 

 

Summer Club 2020 



 

Għal darb'oħra iż-żgħażagħ tal-parroċċa tagħna Youths Marsaskala qed 

jorganizzaw Summer Club għall-adolexxenti bejn it-12 u s-17-il sena bejn is-6 

ta' Lulju u s-7 ta' Awwissu, fil-Villa Apap Bologna. Ser jittieħdu l-prekawzjonijiet 

https://marsaskalaparish.us20.list-manage.com/track/click?u=74dc425ceb228563903ea6714&id=3d1a6f32bf&e=359c344ce8


 

meħtieġa. 

   

Tista' tapplika online hawn: https://forms.gle/34PrKt5R2zcqMKkM7 

 

 

Riżorsi għat-tfal 

 

 

 

 

Avviżi 

 

Ċelebrazzjonijiet tal-Ewwel Tqarbina 2020 

Għada issir l-ewwel ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina fil-Parroċċa 

tagħna, fil-quddies li jibda fl-9.45am u fil-11.15am. Nawguraw u 

nitolbu għalihom u għall-familji tagħhom biex ikunu dejjem viċin ta’ 

Ġesù.  

 

Summer Club 

Il-Parroċċa tagħna matul dan is-sajf qed torganizza Summer Club 

https://marsaskalaparish.us20.list-manage.com/track/click?u=74dc425ceb228563903ea6714&id=c86f14f04d&e=359c344ce8
https://marsaskalaparish.us20.list-manage.com/track/click?u=74dc425ceb228563903ea6714&id=6f0408d2d6&e=359c344ce8


 

għal adolexxenti u żgħażagħ bejn it-12 u 17-il sena (li twieldu bejn 

2003 u 2008) fil-Youth Centre tal-Villa Apap Bologna, nhar ta’ 

Tnejn, Tlieta, Erbgħa u Ġimgħa fi gruppi żgħar, għax-xahar ta’ 

Lulju. Għall-applikazzjonijiet u għal aktar informazzjoni idħlu fis-

sagristija jew kellmu lil-leaders tal-gruppi taż-żgħażagħ tagħna. 

  

Fuljett ‘Flimkien’ 

Fuq il-paġna tal-Facebook Marsaskala Parish, tistgħu taqraw 

b’mod online il-magażin FLIMKIEN għax-xahar ta’ Lulju 2020. 

 

Ħinijiet tal-Quddies 

Mill-weekend li ġej ‘il quddiem il-quddies ġewwa l-Knisja 

Parrokkjali ser isir f’dawn il-ħinijiet; 

Is-Sibt fil-5:15pm, fis-6:30pm u fit-8:00pm 

Il-Ħadd fis-6:30am, fit-8:00am u fid-9:00am. Fis-6:00pm u fis-

7:00pm bl-Ingliż.  

 

 

Ċelebrazzjonijiet tal-Ewwel Tqarbina 2020 

Din is-sena, l-Ewwel Tqarbina fil-parroċċa tagħna ser issir fi gruppi 

iżgħar f'sitt ċelebrazzjonijiet           tal-preċett fil-Knisja Parrokkjali, 

imqassmin fuq tliet Ħdud filgħodu.  

• Il-Ħadd 5 ta’ Lulju 2020, fl-9:45am u fil-11:15am. 

• Il-Ħadd 12 ta’ Lulju 2020, fl-9:45am u fil-11:15am. 

• Il-Ħadd 19 ta’ Lulju 2020, fl-9:45am u fil-11:15am. 

 



 

Ċelebrazzjonijiet tal-Griżma tal-Isqof 2020 

Is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-parroċċa tagħna ser isir 

f'dawn id-dati, skont kif telgħu fil-polza li saret fil-laqgħa tal-ġenituri 

nhar it-Tlieta li għadda:  

• Il-Ġimgħa 28 ta’ Awwissu 2020 fis-7:00pm 

• Is-Sibt 29 ta’ Awwissu 2020 fis-7:00pm 

• Il-Ħadd 30 ta’ Awwissu 2020 fil-11:00am 

 

 


