
 

IL-Ħmistax-il Ħadd Matul is-Sena  A 

 - 12 ta' Lulju 2020 - 

  

 

Għeżież, 

 

"Min għandu widnejh, ħa jisma'!" 

 

Aħna u nirriflettu fuq il-parabbola taż-żerriegħa nindunaw kemm 

tassew li l-Kelma ta' Alla hija bħal żerriegħe li fiha potenzjal kbir li tikber 

u tagħti l-ħajja u tiżviluppa f'xi ħaġa oħra, fi frott tajjeb u bnin. Imma ż-

żerriegħa weħidha jidher li mhijiex biżżejjed. Din trid issib art tajba 

sabiex tkun tista' tagħmel il-frott mixtieq kif turina din il-parabbola fejn 

iż-żerriegħa li ħareġ jiżra' l-bidwi waqgħet f'erba' tipi ta' art differenti. Il-

passaġġ kien il-post fejn l-għasafar, xbieha tax-xitan, naqqruha kollha 

b'mod illi ma ħallew xejn minnha. Hekk il-blat, iż-żerriegħa ma setgħetx 

ikollha għeruq b'saħħithom sabiex tikber. Hekk ix-xewk li ħanaq din iż-

żerriegħa. Imma fl-aħħar hemm ukoll il-ħamrija, l-art it-tajba li fiha ż-

żerriegħa għamlet frott bi kwantita' differenti. Jiena fejn ninsab f'dan 

kollu? 

 

Mulej Ġesu', agħmel li l-Kelma tiegħek isssib art tajba fil-ħajja 

tiegħi. 

 

 

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

 



 

Liturġija tad-Dar fil-Familja 

 

 

“Darba kien hemm bidwi." 

Il-Ħmistax-il Ħadd Matul is-Sena A  

 

 

Ħinijiet tal-Quddies ġewwa l-Knisja 

https://marsaskalaparish.us20.list-manage.com/track/click?u=74dc425ceb228563903ea6714&id=790476aced&e=359c344ce8
https://marsaskalaparish.us20.list-manage.com/track/click?u=74dc425ceb228563903ea6714&id=e4e654816f&e=359c344ce8
https://marsaskalaparish.us20.list-manage.com/track/click?u=74dc425ceb228563903ea6714&id=63ceb813da&e=359c344ce8


  

 

 

Riżorsi għat-tfal 



 

 

 

 

Avviżi 

 

Ċelebrazzjonijiet tal-Ewwel Tqarbina 2020 

Għada issir it-tieni 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 

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. 

 

Grupp tal-Armar 

https://marsaskalaparish.us20.list-manage.com/track/click?u=74dc425ceb228563903ea6714&id=231abd4593&e=359c344ce8


 

Is-Sibt 18 ta’ Lulju 2020 il-Grupp tal-Armar tal-Parroċċa ser 

jorganizza BBQ fuq is-Simenta. 

 

Għaqda Mużikali Sant’Anna 

Is-Sibt 25 ta’ Lulju 2020 l-Għaqda Mużikali Sant’Anna ser 

torganizza BBQ quddiem il-każin.  

 

 

Ċelebrazzjonijiet tal-Ewwel Tqarbina 2020 

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

iżgħar fil-Knisja Parrokkjali. Iċ-ċelebrazzjonijiet li jmiss huma 

dawn:  

• 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 

 

 

 


