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

Il-Kelma tal-Kappillan

Muturi ta’ Tama u Mħabba
Matul ix-xahar t’Awwissu kellna l-grazzja li
nilqgħu fostna x-xbieha awtentikà tal-liżar ta’
Kristu fil-knisja tagħna. Quddiemu stajna
nagħmlu riflessjoni mhux biss tat-tbatija ta’
Sidna Ġesù Kristu, iżda wkoll kemm ir-Ragħaj
it-Tajjeb tagħna kien viċin ta’ tant persuni li
qed ibatu. Meta nħarsu lejn il-figura ta’ Ġesù
fuq il-liżar, naraw kif din l-istess persuna
għaddiet mill-piż tal-mard u t-tbatija bħalna.
B’hekk meta Ġesù jiġi wiċċ imb’wiċċ quddiem
it-tbatija tal-bniedem, tiġih ħniena.
Il-qalb ta’ Ġesù hi ħanina u kemm-il darba
fil-Vanġeli narawh viċin fejn hemm raġel jew
mara li qed ibatu u jkun irid il-fejqan tagħhom,
il-ħelsien tagħhom, il-ħajja sħiħa tagħhom.
Familji li qed jagħtu ħajjithom
Magħna wkoll f’Awwissu, kellna żewġ koppji
li flimkien ma’ wliedhom kienu qed joqogħdu
fostna sabiex bl-esperjenzi tagħhom jgħinuna
nifhmu aktar l-imħabba u l-ħniena ta’ Alla.
Bħal Ġesù huma ħarsu lejna bil-qalb ta’ Alla,
jiġifieri b’qalb mimlija tama u fiduċja f’Alla.
Flimkien esperjenzajna lil Ġesù li jara dejjem
fina l-possibiltà ta’ qawmien fil-ħajja tagħna,
anke jekk għamilna għażliet żbaljati. L-aħwa,
Ġesù jinsab dejjem hemm għalina, b’qalbu
miftuħa beraħ mimlija ħniena għalina, aħna li
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aħna l-familja ta’ Alla. Huwa dejjem lest li
jaħfrilna, jgħannaqna, jifhimna, jersaq qrib
tagħna u jkompli jagħti ħajtu għalina permezz
ta’ tant persuni li jridulna l-ġid bħalma kienu
dawn iż-żewġ familji.

Aħna familji li ftaħna beraħ dirgħajna
Nirringrazzja mill-qalb lil tant persuni u familji
li wrew il-ġenerożità tagħhom ma’ dawn
il-familji. F’isimhom nirringrazzjakom ta’
kemm ġid għamilna magħhom b’modi
differenti. Ġesù jbierek il-ġenerożità tagħna.
Ħuti, ejjew inkomplu noffru lil xulxin ħajja
mmarkata b’imħabba reċiproka. Din hi
l-missjoni li qed jagħtina Alla, biex b’hekk
inkunu muturi ta’ tama u mħabba.
Kunu mberkin
Dun Roderick Camilleri
Kappillan

Nilħqu l-potenzjal sħiħ ta’ kulħadd
Sur Ethelbert Fenech — Surmast tal-Iskola Primarja, Wied il-Għajn

L

-Iskola Primarja ta’
Marsaskala fi ħdan
il-Kulleġġ
San
Tumas More laħqet popolazzjoni ta’ 770 student
li kull wieħed minnhom joffri numru kbir ta'
opportunitajiet u sfidi ġodda. L-istaff tal-iskola
qed jagħmel ħiltu biex joffri l-aħjar esperjenza
edukattiva għal dawn l-istudenti tagħna.
Matul is-sena skolastika 2016-2017 ħdimna
biex nikkonsolidaw il-proċeduri tagħna u bdejna
naħdmu fuq viżjoni fit-tul immirata biex
tipprovdi lill-istudenti b'ħiliet u valuri tas-Seklu
21, prinċipalment dik tal-kollaborazzjoni,
il-ħsieb kritiku, il-preżentazzjoni, l-onestà,
l-integrità, l-inklużjoni, ir-rispett u kondiviżjoni
mal-oħrajn. Din l-edukazzjoni hija mibnija fuq
l-istrateġija tad-dokument Education for A ll li
tħejji l-istudenti biex jgħixu f'soċjetà li qed
tevolvi u li fiha jistgħu jilħqu l-potenzjal sħiħ
tagħhom.
Il-programmi edukattivi matul is-sena skolasitka
2017-2018 se jkollhom strateġiji fejn permezz
tagħhom inqegħdu lill-istudent fiċ-ċentru
tat-tagħlim permezz tal-Assessjar għat-Tagħlim

li jipprovdi lill-istudent il-ħiliet li għandu
bżonn biex juri l-potenzjal tiegħu.
Barraminnhekk,
irridu
nużaw
il-ħin
għat-tagħlim bl-aħjar mod billi nintegraw
flimkien
oqsma
kurrikulari
differenti.
Identifikajna l-Matematika bħala opportunità
biex ninkludu l-ħiliet tal-litteriżmu permezz ta'
kitbiet fejn l-istudenti jkunu jistgħu jidentifikaw
aspetti tal-matematika fil-kitba mogħtija.
Id-diversità hija element ewlieni fis-suċċess
tal-iskola tagħna. Qegħdin nipprovdu esperjenza
pożittiva ta' tagħlim lill-istudenti kollha
permezz tal-multikulturaliżmu, l-involviment
tal-istudenti bi bżonnijiet speċjali u billi
niċċelebraw id-differenzi tal-individwi fi ħdan
il-komunità skolastika.
L-implimentazzjoni tal-viżjoni tagħna se ssir
permezz ta' laqgħat u billi nużaw is-sessjonijiet
ta' żvilupp professjonali biex inżidu l-għarfien
fost l-għalliema u b’hekk nagħtuhom it-taħriġ li
għandhom bżonn. Huwa wkoll l-għan tagħna li
nkomplu naħdmu mal-komunità għall-ġid
tal-istudenti tagħna.
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Mulej, kompli bierek u ħu ħsieb lit-tfal tagħna u ħarishom minn kull għawġ.

Il-Wasla
Carmen Scicluna Genovese

K

ien proprju is-6 ta’ Settembru 1947
meta l-poplu kollu ta’ Wied il-Għajn
flimkien mall-kappillan, Dun Tarċis
Agius, inġabru max-xatt jistennew li tixref
għall-ewwel darba dik li kellha tkun l-istatwa
tal-patruna tant maħbuba Sant’Anna.
Sebgħin sena ilu Wied il-Għajn kien villaġġ
ċkejken ta’ madwar 600 ruħ. Issa se jkollhom
l-istatwa tagħhom huma wkoll.
Naħseb f’dawk iż-żmenijiet u l-emozzjonijiet
li
ħassew
missirijietna.
Nitkellem
mal-familjari li għexu dak iż-żmien u nħoss li
għalkemm kienu għadhom żgħar ħassew li fir
-raħal tagħna kienet qed tiġri xi ħaġa kbira, xi
ħaġa tant sabiħa.

Naħseb fin-nanniet li dak iż-żmien kienu
adulti allura setgħu jifhmu aħjar x’kien qed
jiġri u xi ġrajja kbira kienet, li fl-aħħar dik li
tant ħabbew setgħu jkollhom statwa tagħha
huma wkoll.
Naħseb fil-parruċċani ta’ dak iż-żmien u
nipprova ngħix l-emozzjonijiet li ħassew
x’ħin raw l-istatwa ta’ Sant’Anna tixref
għall-ewwel darba mill-ponta taż-Żonqor fuq
il-barkun. Naħseb fin-nannu Wiġi li kellu

l-privileġġ li jgħabbi l-istatwa fuq il-vann
tiegħu biex twasslet sal-knisja.
Imma min kienet din Sant’Anna biex in-nies
ħabbewha tant u għadna nħobbuha sallum?
Anna kienet mara sempliċi miżżewġa lil
Ġwakkin, tgħix fil-belt ta’ Nazaret. Anna li
rabbiet lil bintha Marija f’tant għożża. Anna li
għaddiet li bintha valuri sodi u fidi f’dak li
għalkemm qatt ma rat emmnet li Hu l-ħallieq.
L-imħabba u l-eżempji li għaddiet Anna lil
bintha wasslu biex fis-siegħa ta’ prova Marija
wieġbet għas-sejħa li kien qed jagħmillha
l-Mulej. Għalkemm kienet għadha żagħżugħa
ma beżgħetx tgħid ‘Iva, jkun minni skont
kelmtek’.
Marija ma beżgħetx minn dak kollu li kellha
tgħaddi minnu wara dik l’iva’ għax hi fuq
l-eżempju t’ommha Anna emmnet li Hu
l-ħallieq.
Imbagħad nieqaf u naħseb fuqi. Jien qed
ngħix fuq l-istess eżempji ta’ Sant’Anna?
Għandi fidi u nemmen li l-Mulej hu vera
l-ħallieq? Jien qed ngħaddi l-istess valuri lil
uliedi, valuri sodi li meta jaslu għas-siegħa ta’
prova ma jibżgħux iwieġbu għas-sejħa
tagħhom? Jien qed inkun ta’ eżempju tajjeb
fuq il-post tax-xogħol, qed nagħti xhieda ta’
dak li nemmen fih?
Għeżież parruċċani ejjew ma nħallux
l-anniversarju
tas-70
sena
mill-wasla
tal-istatwa ta’ Sant’Anna fostna jgħaddi bla
ma nieqfu naħsbu fuq dak li Sant’Anna
kienet, fuq dak li Sant’Anna emmnet fih, fuq
dak li Sant’Anna għaddiet lil bintha. Inħarsu
lejn Sant’Anna u b’ħafna fidi nitolbuha
tgħinna biex aħna wkoll ngħixu fuq l-eżempji
tagħha.
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Mulej Ġesù, għinni biex kuljum nerġa’ ndur lejk u nagħrfek b’Mulej u Sid ta’ ħajti.

Mill-Ħajja tal-Parroċċa - Settembru 2017
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Is-Sibt
Il-Ħadd
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It-Tnejn

Fis-7:30pm jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-Sala Sant’Anna.
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It-Tlieta

Fid-9:00am tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija fis-Sala Sant’Anna
għal-laqgħa ma’ Andrè Bonello, Head of Community Outreach –
Caritas Malta.
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L-Erbgħa
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Il-Ħamis

Jum il-wasla tal-istatwa ta’ Sant’Anna f’Wied il-Għajn, 70 Sena ilu
Fis-6:30pm Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lil Alla segwita b’Lejla
Maltija fuq is-Simenta. Biljetti mill-Uffiċċju Parrokkjali jew
mis-Sagristija.
Fis-6:30pm Quddiesa bis-Sagrament taż-Żwieġ Nisrani.
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Il-Ġimgħa

1 ta’ Ottubru
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L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Wara l-quddiesa tas-6:30pm jkollna
l-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija.
Fis-6:30pm Quddiesa bis-Sagrament tal-Magħmudija.
It-22 Ħadd ta’ Matul is-Sena. — Jum Wied il-Għajn
Fid-9:15am Quddiesa u wara tberik tal-annimali fuq iz-zuntier.

It-Twelid tal-Verġni Mbierka Marija.
Il-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ xogħol u nħeġġukom sabiex tattendu u
nitolbu flimkien.
It-23 Ħadd ta’ Matul is-Sena.
Billi matul din is-sena qed infakkru l-100 Sena mid-dehriet tal-Madonna
ġewwa Fatima, wara l-quddiesa tas-7:00am nitolbu flimkien it-talba
tar-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija.
L-24 Ħadd ta’ Matul is-Sena.
Il-25 Ħadd ta’ Matul is-Sena.
Fl-10:15am Quddiesa u l-Barka fuq l-Omm u t-Tarbija fil-ġuf
tagħha bl-interċessjoni ta’ Sant’Anna.
Adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara l-quddiesa tas-6:30pm.
Fis-7.00pm ikollna l-Lectio Divina fis-Sala Sant’Anna u nispiċċaw
fit-8.00pm. Inħeġġiġkom sabiex iġġibu magħkom il-Bibbja.
Fis-7:00pm Seminar għall-Operaturi Pastorali jiġifieri
għall-persuni kollha involuti fil-Parroċċċa tagħna.
Jekk jogħġobkom idħlu fis-sagristija u ħudu karta ta’ applikazzjoni.
Is-26 Ħadd ta’ Matul is-Sena.
Fid-9:15am Quddiesa bit-tberik tal-basktijiet tal-iskola.
Il-ġenituri huma mħeġġa jġibu lil uliedhom għal din il-quddiesa li fiha
ser jitbierku l-basktijiet tal-iskola fil-bidu tas-sena skolastika l-ġdida.
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