It-24 Ħadd Matul is-Sena A
- 13 ta' Settembru 2020 Għeżież,
Pietru resaq lejn Ġesù u qallu: “Mulej, xi kemm-il darba jrid
jonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa seba’ darbiet?”
Ġesu’ jirrakkonta kif wieħed sid ħafer dejn kbir lil wieħed qaddej li talbu
bil-ħniena. Minkejja ġest ġeneruż bħal dan, il-qaddej xejn m’apprezza
dik il-maħfra kbira li rċieva, u malli ltaqa' ma wieħed minn sħabu li kellu
dejn vera ċkejken miegħu “qabdu minn għonqu u beda jagħfsu.
«Ħallas dejnek,» qallu.[Mt:18:29]
Iebsa u umiljanti ħafna li titlob maħfra lill-bnedmin li jidinbu bħalek.
Allura kif immur b’daqshekk kunfidenza quddiem Alla li ma jidneb qatt?
Forsi għax drajt li Alla jaħfirli dejjem? Bin Sirak ipoġġiha mod ieħor flewwel qari: «Bniedem irawwem għadab għal ieħor, u mbagħad se
jfittex fejqan mingħand il-Mulej?»
Aħna naħfru għaliex l-ewwel ħafrilna Alla. Aħna nħobbu għaliex lewwel irċevejna mill-abbundanza tal-imħabba ta’ Alla. Il-maħfra ta’ Alla
tħalli impatt fuqna, tibdilna, u għalhekk permezz tagħna Alla jħalli limpatt tiegħu fuq l-oħrajn.
“Għeżież, jekk Alla ħabbna daqshekk, aħna wkoll għandna
nħobbu lil xulxin.” [1Ġw:4:11]

il-Mulej iberikna
fr Luke

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

Ejjew nitolbu flimkien id-dar permezz tal-Evanġelju tal-lum sabiex
inqaddsu l-jum tal-Ħadd, speċjalment jekk mhux possibbli li
nattendu il-knisja għall-quddies.
Mument ta' talb fid-dar

Reġistrazzjoni Online

Irreġistra lit-tfal għall-katekiżmu hawn:
http://marsaskalaparish.org/catechism-registration/

Ħinijiet tal-Quddies

Liturġija tad-Dar fil-Familja

Stramba imma vera.
L-24 Ħadd Matul is-Sena A

Ejjew nitolbu flimkien id-dar permezz tal-Evanġelju tal-lum sabiex
inqaddsu l-jum tal-Ħadd, speċjalment jekk mhux possibbli li nattendu ilknisja għall-quddies.

Website ġdida għat-tfal

Website għat-tfal u l-familja kollha. Hawn tista' ssib ħafna affarijiet bħal talb,
logħob, u ħafna iktar biex titgħallem dwar Ġesù u kif inħobbu iktar lil xulxin.

------

BeKids.mt is a collaboration between the Secretariat for Catechesis, Secretariat
for Catholic Education, Spiritual Development in Schools Unit and Diocesan
Commission for Children.
This new bekids.mt aims to offer an even more comprehensive catechetical
formation for children preparing to receive the sacraments.

Prosit lil Matthias Sciriha tal-kontribut tiegħek f'din il-website tat-tfal.
Matthias huwa minn Marsaskala u membru fil-Kummissjoni Djoċesana Tfal.

Ġimgħa ta’ Tagħlim

Mis-Soċjetà tal-Museum, bejn it-Tnejn 14 ta’ Settembru u l-Ġimgħa 18 ta’
Settembru 2020 fis-7:00pm. Segwi hawn b’mod
virtwali: https://www.youtube.com/c/Ejjewutaraw/

Avviżi
Fr Victor Agius
It-Tnejn 14 ta’ Settembru 2020 huwa l-Birthday ta’ Fr Victor Agius.
Nawgurawlu u nitolbu għalih.
Ġimgħa ta’ Tagħlim
Bejn it-Tnejn 14 ta’ Settembru u l-Ġimgħa 18 ta’ Settembru 2020
fis-7:00pm is-Soċjetà tal-Museum ser jorganizzaw Ġimgħa ta’
Tagħlim b’mod virtwali fuq il-Youtube channel Ejjew u Taraw. Illaqgħat jitmexxew mill-membri tal-Museum.

Registrazzjoni għall-katekiżmu tat-tfal li twieldu fl-2014 u 2015
Fetħet ir-reġistrazzjoni għall-katekiżmu tat-tfal li twieldu fl-2014 u
ser jirċievu s-Sagrament tal-Ewwel Tqarbina fis-sena 2021. Tfal li
twieldu fl-2015 jistgħu jiġu reġistrati ukoll għall-Pre-Preċett.
Ir-reġistrazzjoni tista’ ssir Online fuq www.marsaskalaparish.org
jew fuq il-Facebook tal-parroċċa, kif ukoll fl-Uffiċċju Parrrokkjali li
jkun miftuħ nhar ta’ Tnejn, Erbgħa u Ġimgħa bejn l-4:30pm u l5:30pm.
Infakkru li minħabba l-liġi tal-GDPR, importanti li kull
reġistrazzjoni, anke dik online, tiġi ffirmata miż-żewġ ġenituri fluffiċċju parrokkjali. Huma mitluba jġibu magħhom il-Karta talIdentità tagħhom kif ukoll iċ-ċertifikat tat-twelid u ċ-ċertifikat talMagħmudija tat-tifel/tifla, li jinġabar mill-Parroċċa fejn
tgħammdu. F’każ ta’ ġenitur wieħed, trid tiġi ppreżentata prova ta’
dan.
Il-ġenituri tat-tfal li diġà ġew irreġistrati fi snin oħra ser jiġu
kkuntattjati mill-katekisti tagħhom rigward il-lezzjonijiet.

Inħarsu s-saħħa tagħna u tal-oħrajn

Il Knisja f’Malta tfakkar fl importanza li jiġu osservati l miżuri ta’ prevenzjoni ta’
tixrid tal imxija tal COVID 19. Filwaqt li jibqgħu japplikaw il miżuri tad distanza
soċjali, kull min jattendi għall Quddies għandu r responsabbiltà li jilbes maskra
jew visor.
Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom.

