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Ħolqa Bejnietna
Parroċċa Sant’Anna, Wied il-Għajn
Maħruġ mill-Kunsill Pastorali Parrokkjali

Il-Kelma tal-Kappillan

Il-gost tal-Qrar
Għaliex inqerr?
Forsi nafu l-istorja fil-Vanġelu ta’
Bartimew l-għama, li meta jisma’ li Ġesu’
kien għaddej qrib tiegħu jibda jgħajjat
“Ġesu’ Bin David, ikollok ħniena minni”
Kien għama kif inkunu aħna kull meta
nintiflu fid-dnub. Id-dnub jagħlqilna
għajnejna u qalbna u la nibqgħu naraw
it-triq li twassalna għand Alla u anqas
il-ħtiġijiet tal-proxxmu. Id-dnub ifixkilna
dwar l-iskop tagħna fil-ħajja u jagħmilna
indifferenti għal xulxin.
Imma Alla jrid jaqlagħna mid-dnub,
jeħlisna mill-ġdid u jagħtina l-fejqan.
Fil-Qrar insibu lil Alla li dejjem jilqagħna
lura d-dar, li jridna ngħixu s-sejħa vera
tagħna, li nkunu uliedu. Il-Qrar mhux
Sagrament li jbeżżgħana jew li għandna
nbeżżgħu bih. Anzi huwa laqgħa sabiħa
mal-Missier, post fejn issib is-saħħa biex
tgħix il-ħajja vera tiegħek. Qiegħdin
fis-sena tal-ħniena. Ejjew nilqgħu l-isfida li
jagħmlilna Alla, nagħmlu kuraġġ u ma
nibżgħux inqumu mill-ġdid fuq riġlejna,
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nagħtu ċans lil Alla jaħfrilna u jilqagħna
f’daru mill-ġdid.
Ma ninsewx li Alla kollox jaħfer , u Alla
dejjem jaħfer. Ma negħjewx nitolbu maħfra.
Ejjew inkomplu nafdaw din is-Sena f’idejn
l-Omm tal-Ħniena, biex tixħet ħarsitha
fuqna u tħares il-mixja tagħna: il-mixja
penitenzjali tagħna, il-mixja tagħna b’qalb
miftuħa, sabiex matul din is-sena, nirċievu
l-maħfra ta’ Alla, biex nirċievu l-ħniena
tiegħu li timla’ lill-qalb tagħna bil-veru ferħ
li huwa Ġesù.
Kuraġġ u tibżax tersaq lejn is-Sagrament
tal-Qrar.
Kunu mberkin
Dun Roderick Camilleri

Il-Bniedem fiċ-ċentru
Alla ried jitħallat mal-bniedem u
jsir bħalu biex
il-bniedem ma
jħossux qed ibati waħdu. Ried
ukoll jagħtih dinjita’ li tixraqlu
biex jgħix ħajja tajba fl-aqwa
tagħha. F’dan is-sajf kelli x-xorti li nagħmel
esperjenza ma’ grupp ta’ żgħażagħ f’kamp
tar-refuġjati f’Calais fi Franza. Hemm tisma’
ħafna stejjer ta’ nies b’kuraġġ kbir li minħabba
sitwazzjonijiet koroh f’pajjiżhom jissugraw iħallu
kollox u jaħarbu. Kull bniedem storja differenti,
storja individwali, storja ta’ ħajja mħarbta
mill-ħarba. Irġiel u nisa, żgħar u kbar, ommijiet bit
-trabi, koppji miżżewġa, Insara u mhumiex, uċuħ
inkwetati, ġieli min jibki, imma xi tbissima ma
tonqosx.

Dun Luke Cutajar - Viċi Parroku

għalihom u f’isimhom, ħaġa Nisranija li nagħmluha
bl-ikbar sens ta’ dover.

Il-bniedem għandu jibqa’ jitpoġġa fiċ-ċentru ta’
kull deċiżjoni soċjali u politika biex titħares
id-dinjità tiegħu u ta’ dawk ta’ madwaru. Din
l-esperjenza mill-qrib man-nies tgħinna nħossu
magħhom it-tbatija li tkun bla dar, barra minn
pajjiżek, imma ukoll tqanqalna biex nitkellmu

…ilqa’ lill-barranin
“U l-Verb sar bniedem u għammar
fostna”, “Ġie f’daru u niesu ma
laqgħuhx. Imma lil dawk li
laqgħuh tahom is-setgħa li jsiru
wlied Alla”(Ġw. 1: 14, 11). San Pawl, fl-innu
sabiħ dwar l-umiltà ta’ Kristu jgħid hekk: “għad li
kellu n-natura ta’ Alla ma qgħadx ifittex tiegħu li
hu daqs Alla, imma xejjen lilu nnifsu billi ħa
n-natura ta’ lsir; sar jixbah lill-bnedmin u deher
minn barra bħala bniedem” (Fil2:6-7).
Ġesù huwa l-mudell ta’ immigrant, li ħalla s-sema
biex ġie fostna. Kien hemm min laqghu, imma
kien hemm ukoll ħafna (u għad hemm ħafna) li ma
laqgħuhx.
Ta ftit xhur, mal-familja tiegħu kellhom jaħarbu
lejn l-Egittu. Il-familja tiegħu saret familja ta’
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Dun Victor Agius

immigranti. Fil-ġudizzju universali, Ġesù se
jgħidilna: “Kont barrani u lqajtuni /ma lqajtunix.
Tilqa’ l-barrani hu mod kif tgħix il-karità mannies li ħafna drabi jkunu għaddejjin minn tbatija
kbira kawżata minn gwerrer, moħqrija,
persekuzzjoni politika jew reliġjuza, faqar estrem,
nuqqas ta xogħol, ripressjoni. Tilqa’ lill-barranin
tfisser ukoll li toffrilhom futur b’dinjità.

“... għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir." (Lq:1:38)

Viva Viva, s-Sajf tat-Tfal! Kitba ta’ Gylan Camilleri, Seminarista
Il-Missjunarji tal-Karità (jew aħjar is-Sorijiet ta’ Madre Tereża) kuljum u kull ħin jagħtuna
eżempju kbir u ħaj ta’ kif wieħed iħobb bi mħabba li ma tistenna xejn lura, bħal Ġesù u f’isem
Ġesù, b’sempliċità, umiltà, qdusija u fuq
kollox imħabba.
Kull Sajf fix-xahar ta’ Lulju s-sorijiet
ikomplu jwettqu dan kollu mat-tfal
f’Summer Camp organizzat ma’ grupp ta’
żgħażagħ li minn rajhom jiġu jgħixu taħt
saqaf wieħed bħala komunità li Alla għażel
sabiex jgħixu bħall-aħwa f’ismu. F’ismu
wkoll ixerrdu l-imħabba li tiġi biss minn
qalb fqira u spirtu fqir sabiex tiġi mogħnija
bil-Mulej permezz tat-tfal u tal-ħidma mattfal li huma l-ifqar fost il-fqar u li l-Mulej
għatxan għall-imħabbithom.
Aħna nistgħu nkomplu nkunu dawl ta’
mħabba f’dinja muġugħa bil-ħażen.
Nibdew bl-imħabba bejnietna u fil-familji u
anki b’dik it-tbissima ġenwina, li kif tgħid
il-qaddisa Santa Tereża ta’ Kalkutta, hija lbidu tal-imħabba.
“Let us always meet each other with smile,
for smile is the beginning of love.”
St. Teresa of Calcutta
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“L-Isem ta’ Alla huwa Ħniena” (Il-Papa Franġisku)

Mill-Ħajja tal-Parroċċa - Settembru 2016
1 ta’ Settembru

25 ta’ Settembru

Fid-9:30am Quddiesa u Adorazzjoni
tal-Ewwel Ħamis tax-Xahar fis-Seminarju
tal-Arċisqof ir-Rabat. Inħeġġu lil kulħadd
sabiex nattendu u flimkien nitolbu għal
aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi.

Is-26 Ħadd ta’ Matul is-Sena

Tluq minn quddiem is-Sala Sant’Anna
fit-8:15am.
4 Settembru
It-23 Ħadd ta’ Matul is-Sena
Jum Wied il-Għajn
Fid-9:15am Quddiesa u wara tberik
tal-annimali fuq iz-zuntier.
Il-Kanoniżżazjoni ta’ Madre Teresa ta’
Kalkutta ġewwa Ruma fil-Vatikan.
8 ta’ Settembru

Fl-10:15am Quddiesa bis-Sagrament
tal-Magħmudija.
26 ta’ Settembru
Adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara
l-quddiesa tas-6:30pm.
28 ta’ Settembru
Fis-7:00pm laqgħa għall-Ministri
Straordinarji tat-Tqarbin fis-Sala
Sant’Anna.
30 ta’ Settembru
Fis-6:30pm Seminar għall-Operaturi
Pastorali fil-Kappella tal-Madonna tas-Silġ
Marsaxlokk.

It-Twelied tal-Verġni Mbierka Marija
Quddies bħal nhar ta’ xogħol.
11 ta’ Settembru
L-24 Ħadd ta’ Matul is-Sena

1 t’Ottubru
Fis-6:30pm Seminar fis-Sala Sant’Anna
għall-GĦARAJJES bi tħejjija mill-qrib
għaż-Żwieġ għal dawk li ser jiżżewġu bejn
Jannar u Ġunju 2017.

18 ta’ Settembru
Il-25 Ħadd ta’ Matul is-Sena
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