
 

It-Tmintax-il Ħadd Matul is-Sena A 

 - 2 ta' Awwissu 2020 - 

  

Għeżież, 

 

Ġesù qalilhom: “Ma għandhomx għalfejn imorru; agħtuhom intom 

x’jieklu” 

 

F’din is-silta naraw ħafna l-aspett uman fil-karattru ta’ Ġesù, il-fatt li 

twarrab waħdu meta sama’ li Ġwanni l-Battista safa’ maqtul u 

imbagħad naraw lil Ġesù jitħassar lin-nies li kienu ġew warajh. 

Aħna  nemmnu li Ġesù huwa kemm bniedem kif ukoll Alla, nistgħu 

ngħidu li imqar Alla jaġixxi hekk. Alla li jitħassar li ħlejjaq kollha 

għalhekk anke l-bnedmin.  

 

Forsi xħin wieħed ikun għaddej minn mumenti diffiċli jista’ jiċħad dan 

kollu għax iħoss li Alla li mhux qed jisimgħu. Imma dan ma jkunx 

minnu! Fil-mumenti diffiċli Alla jkun irid jara aħna kif se nirrispondu għal 

dawn iċ-ċirkusranzi, jekk aħniex se ngħażlu li nimxu wara it-triq tal-

imħabba li hi l-istess triq li twassalna għal għand Alla jew inkella t-triq l-

oħra. Irridu dejjem inżommu quddiem għajnejna li Alla dejjem lest li 

jagħtina l-għajnuna tiegħu. Ix-xogħol tagħna hu li ninsistu miegħu biex 

nitolbuh l-għajnuna. 

 

Mulej Ġesù, kun dejjem miegħi speċjalment fil-mumenti diffiċli fil-

ħajja tiegħi. 

 



 

(Ħsieb mis-seminarista Marlon Bajada) 

 

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

 

 

Ħinijiet tal-Quddies 

  

https://marsaskalaparish.us20.list-manage.com/track/click?u=74dc425ceb228563903ea6714&id=5db66878ad&e=359c344ce8


 

 

Liturġija tad-Dar fil-Familja 

 

 

“Mar f'post imwarrab." 

It-Tmintax-il Ħadd Matul is-Sena A  

 

 

Riżorsi għat-tfal 

 

Website interessanti bil-Malti u bl-Ingliż b'ħafna riżorsi għat-tfal. 

https://www.bekidsmalta.com/  

https://marsaskalaparish.us20.list-manage.com/track/click?u=74dc425ceb228563903ea6714&id=77ccacf19b&e=359c344ce8
https://marsaskalaparish.us20.list-manage.com/track/click?u=74dc425ceb228563903ea6714&id=74548cc1a5&e=359c344ce8
https://marsaskalaparish.us20.list-manage.com/track/click?u=74dc425ceb228563903ea6714&id=0c613b6182&e=359c344ce8
https://marsaskalaparish.us20.list-manage.com/track/click?u=74dc425ceb228563903ea6714&id=c64d14ff0c&e=359c344ce8


 

 

 

 

Avviżi 

Ċirkolari mill-Kurja 

F’ċirkolari li rċevejna mill-Vigarju Ġenerali, aħna mħeġġin biex fil-

knejjes nibqgħu nosservaw id-direttivi għal kontra l-pandemija, 

jiġifieri li: nużaw is-sanitizer aħna u deħlin, tintlibes il-maskra jew 

il-visor u li tinżamm distanza ta’ żewġ metri bejn persuna u oħra 

ħlief għal dawk li jgħixu fl-istess dar.  Meta noħorġu mill-knisja 

nużaw it-tliet bibien.  Nitolbu l-koperazzjoni ta’ kulħadd. 

 

Magħmudija Komunitarja    

Is-Sibt 1 ta’ Awwissu 2020 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda 

fis-6.30pm. 

 

Laqgħa għall-Ġenituri u l-Parrini tal-adolexxenti li ser jirċievu 

l-Griżma tal-Isqof 

It-Tlieta 4 ta’ Awwissu 2020, fis-7.00pm se ssir laqgħa ta’ 

informazzjoni fil-Knisja Parrokkjali għall-ġenituri u parrini tal-

https://marsaskalaparish.us20.list-manage.com/track/click?u=74dc425ceb228563903ea6714&id=57bb4f31af&e=359c344ce8


 

adolexxenti li ser jirċievu l-Griżma tal-Isqof. Minħabba l-miżuri 

ġodda, l-laqgħa tistgħu segwuha wkoll permezz ta’ Zoom. Id-

dettalji u l-link tal-laqgħa ser tintbagħat lill-ġenituri permezz ta’ 

email. 

 

Fl-istess ħin tal-laqgħa tal-ġenituri ser issir laqgħa għall-

adolexxenti li ser jirċievu l-Griżma tal-Isqof, fis-Sala Sant’Anna. 

 

Għeluq is-Summer Club u Lejla Żgħażagħ 

Il-Ġimgħa 7 ta’ Awwissu 2020 fis-6.30pm ser tiġi ċċelebrata 

quddiesa animata miż-żgħażagħ tal-Parroċċa tagħna bħala għeluq 

tas-Summer Club, segwita minn serata ċkejkna għall-ġenituri 

tagħhom fuq iz-zuntier. Nirringrazzjaw lil-leaders taż-żgħażagħ 

għall-impenn li kellhom matul dan ix-xahar li għadda. 

 

Grazzi lil Frankie Borg 

Nirringrazzjaw lil Frankie Borg li għal dawn l-aħħar 10 snin ta’ 

servizz tiegħu bħala soċju fil-qasam tal-Museum fil-Parroċċa 

tagħna. Frankie Borg ntalab sabiex jibda jagħti servizz fil-Museum 

tal-Marsa. Nawgurawlu u nwiegħduh it-talb tagħna.  

 

 


