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

Il-Kelma tal-Kappillan

Pawlu li sema’ u mexa...
Il-Mulej kien ma’ San Pawl u tah il-missjoni li
jwassal il-Kelma Tiegħu lil tant popli bla biżà u
bla qtigħ ta’ qalb. Inħarsu lejn Missierna San
Pawl bħala l-bniedem missjunarju li ebda
maltempata u persekuzzjoni ma għalqitu fih
innifsu u joqgħod lura milli jxandar u jagħti
xhieda ta’ Kristu Ġesù.
Ħafna minna l-Maltin inġibu quddiem għajnejna
d-dehra ta’ San Pawl ħdejn il-ħuġġieġa wara li
ġie salvat mill-għarqa. Dakinhar tan-nawfraġju,
Pawlu ġie fostna biex ikebbes in-nar fil-qalb
tagħna l-Maltin ukoll. Dak in-nar tal-Ispirtu
s-Santu li għammidna bih u għamilna l-ġens
Malti għal qalb Alla. Il-missjoni ta’ Pawlu kienet
li dan in-nar ma jsaħħanx lilu biss imma jħeġġu
wkoll fin-nies li jiltaqa’ magħhom.
Dan in-nar li qabbad Pawlu meta ġie Malta,
għadu jaqbad illum? Għadu jaqbad f’qalbna biex

jimliena bil-ħeġġa għal Alla? Il-Mulej isejħilna u
jibgħatna kuljum biex inressqu persuni oħra qrib
tiegħu permezz tal-ħajja tagħna stess.
Waqt l-Assemblea Parrokkjali li kellna
f’Novembru li għadda, ilkoll flimkien ħassejna
l-bżonn li nkunu nsara tassew permezz
tal-missjoni li Alla qed jafdalna f’idejna.
Għalhekk fil-Parroċċa tagħna ħloqna inizjattiva
li biha ser ngħinu lil xulxin niffurmaw lilna
nfusna permezz tas-smiegħ tal-Kelma ta’ Alla.
Nhar il-Ħadd 24 ta’ Frar 2019 fl-4:00pm
nistedinkom sabiex ningħaqdu flimkien fis-Sala
Sant’Anna għal-laqgħa dwar il-Proġett ta’ Alla
għalina. Niltaqgħu biex nitkebbsu bin-nar ta’
Alla u ngħadduh lill-oħrajn!
Kunu mberkin
Dun Roderick Camilleri
Kappillan

“Imma l-Mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa
biex bis-saħħa tiegħi l-kelma tixxandar salaħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien
sfajt meħlus minn ħalq l-iljun.”
(2 Tim 4,17)

Żjara Franġiskana
fil-Parroċċa ta’ Wied il-Għajn
Patri Anton Farrugia ofm
Il-Papa Franġisku qiegħed kontinwament isejjaħ
lill-Knisja biex toħroġ il-barra mill-konfini tagħha u
tmur fil-periferiji tas-soċjetà u twassal l-Aħbar
it-Tajba.
Il-Franġiskani twieldu biex jevanġelizzaw. Franġisku
t’Assisi flimkien mal-ewwel patrijiet tiegħu, ġew
mibgħuta mill-Papa Innoċenz III biex jpprietkaw
l-Evanġelju. Din kienet xi ħaġa tassew rari għal dak
iż-żmien billi l-predikazzjoni kienet riservata biss
għall-Isqfijiet.
Ir-Regula u l-ħajja tal-Franġiskani hija li jgħixu
l-Evanġelju qalb in-nies. Din hija l-ewwel forma ta’
kif huma jevanġelizzaw, bil-ħajja tagħhom sempliċi
flimkien, anke fost dawk li ma jemmnux. It-tieni
forma hija mbagħad il-predikazzjoni popolari li
propju għaliex popolari mhix marbuta mal-binja
tal-knisja imma toħroġ il-barra, fil-pjazez u t-triqat,
fost il-poplu. Din it-tip ta’ predikazzjoni
ikkaratterizzat l-Ordni Franġiskan u għamlet
mill-Franġiskani, il-patrijiet tal-poplu filwaqt li tat
lill-Knisja, Qaddisin kbar bħal Sant’ Antinin ta’
Padova, San Bernardin minn Siena, San Leonardu
ta’ Porto Maurizio u ħafna oħrajn.

ġdida li talab mill-Knisja, l-Papa Franġisku. Aħna se
noħorġu mill-kunventi tagħna u ser niġu noqogħdu
fostkom. Billi l-Ordni Franġiskan mhuwiex magħmul
biss minn patrijiet, ser taraw ukoll sorijiet kif ukoll
lajċi, irġiel u nisa, anke miżżewġin, li bħalna għażlu
li jgħixu l-idejal ta’ San Franġisk mhux fil-kunvent,
imma fid-dar u fuq il-post tax-xogħol.
Ser inkunu nitolbu magħkom fil-knisja parrokkjali,
ser niġu nżurukom fl-għaqdiet u nħabbtulkom
il-bibien tad-djar. Aħna ċerti li ħa tilqgħuna b’idejkom
miftuħa. Ta’ dan nirringrazzjawkom minn issa u
sakemm niltaqgħu Il-Mulej jagħtikom is-Sliem!

Iż-Żjara Franġiskana li ser nagħmlu fil-Parroċċa ta’
Marsascala tagħmel parti minn din il-missjoni
popolari tal-Ordni Franġiskan u l-evanġelizzazzjoni
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San Pawl appostlu, ħabbar tal-ġnus, idħol għalina quddiem Alla li għażlek.

Mill-Iskola Primarja
ta’ Wied il-Għajn

Żjara lill-Grupp tal-anzjani

Żjara fil-Mother and Baby Club

Nhar it-Tnejn, 3 ta’ Diċembru 2018, aħna
l-istudenti tas-sitt sena tal-iskola Primarja ta’
Marsaskala, żorna grupp ta’ anzjani ġewwa
l-parroċċa tagħna bħala parti mill-assessjar
tas-suġġett tar-Reliġjon. Aħna kantajna xi innijiet
tal-Milied. L-anzjani bdew ikantaw u jċapċpu
magħna. Aħna ħadna gost ħafna li permezz
tal-kant tagħna ferraħna lil dawn l-anzjani.
Fl-aħħarnett aħna qassamnilhom xi frott.
Nirringrazzjaw lil kulħadd tal-opportunità li
tajtuna.

Nhar l-Erbgħa, 21 ta’ Novembru 2018, aħna
l-istudenti tas-sitt sena tal-iskola Primarja ta’
Marsaskala qattajna ftit sigħat ġewwa l-Mother
and Baby Club tar-raħal tagħna. Hemmhekk aħna
lgħabna u żfinna mat-tfal u għamilna wkoll xi
krafts marbuta ma’ żmien il-Milied. Din iż-żjara
kienet parti mill-proġett tar-Reliġjon, li jinkludi
xogħol fil-komunità. Din kienet esperjenza
sabiħa ħafna għalina għax tgħallimna li
għalkemm aħna għadna żgħar xorta waħda jista’
jkollna sehem attiv fil-parroċċa tagħna. Barra
minn hekk, konna sodisfatti ħafna li l-ġenituri
pparteċipaw fl-attivitajiet li ħejjejna għalihom.
Fl-aħħarnett nixtiequ nirringrazzjaw lill-kappillan
u lil kull min imexxi dan il-grupp li laqgħuna u
għenuna biex din l-esperjenza tkun suċċess.

Mexxini, Mulej, fis-sewwa tiegħek titlaqnix waħdi fi żmien il-bżonn.
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Mill-Ħajja tal-Parroċċa - Frar 2019
1

Il-Ġimgħa

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.
Fis-6:00pm quddiesa u wara adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija.

2

Is-Sibt

Jum il-Ħajja Ikkonsagrata / Il-Preżentazzjoni tal-Mulej, il-Kandlora.
Festa li tfakkarna li Ġesù hu d-dawl tal-ħajja tagħna. Qed nistiednu lit-tfal tal-parroċċa
tagħna li ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina din is-sena flimkien mal-familja tagħhom
għall-quddiesa tas-6:30pm. Kulħadd huwa mistieden iġib miegħu xemgħa bajda.

3
5
7
10

Il-Ħadd
It-Tlieta
Il-Ħamis
Il-Ħadd

11

It-Tnejn

Ir-4 Ħadd ta’ Matul is-Sena u Jum il-Ħajja.
Fl-4:30pm tberik tad-djar fi Triq Tal-Gardiel (min-naħa tax-Xatt).
Fis-7:00pm it-tieni laqgħa mill-kors dwar il-Mużika fil-Liturġija, fis-Sala S. Anna.
Is-Solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl Patrun ta’ Malta.
Il-Quddies fil-Knisja Parrokkjali jkun fis-6.30am, fit-8.00am, fid-9.15am,
fil-11.30am u 6.00pm. Fil-11.00am quddiesa bl-Ingliż fil-Kappella tar-Rużarju.
Il-Madonna ta’ Lourdes u Jum Dinji tal-Morda.
Fis-6:00pm Quddiesa tal-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes u namministraw
is-sagrament tal-Morda lill-anzjani preżenti.

12
16
17

It-Tlieta
Is-Sibt
Il-Ħadd

21
24

Il-Ħamis
Il-Ħadd

25

It-Tnejn

Il-Festa tal-Beata Maria Adeodata Pisani OSB.
Adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara l-quddiesa tas-6:00pm.
Fis-7:00pm laqgħa għall-ġenituri li wliedhom jattendu fiċ-Ċentri tad-Duttrina
tal-Munxar fis-Sala Sant’Anna.

26
27
28

It-Tlieta
L-Erbgħa
Il-Ħamis

Fl-4:30pm tberik tad-djar fi Triq l-Aħmar u Triq il-Kannella.
Festin tal-Karnival organizzat mill-Mother and Baby Club fis-Sala Sant’Anna.
Fis-7:00pm it-tielet laqgħa mill-kors dwar il-Mużika fil-Liturġija, fis-Sala S. Anna.

1-3

Marzu

6

Marzu

3 ijiem irtir tar-Randan għall-Adulti ġewwa l-Lunzjata r-Rabat, immexxi minn
Fr Mario Farrugia sj. Bookings mis-sagristija, jew l-uffiċċju parrokkjali.
Ras ir-Randan – Sawm u Astinenza
Il-quddies fil-Knisja Parrokkjali jkun fis-7.00am, fit-7.45am.
Fil-5.30pm niltaqgħu l-Museum tas-Subien fejn nibdew il-quddiesa b’pellegrinaġġ
bix-xbieha tas-salib sal-Knisja Parrokkjali. Mill-Mużew nimxu għal Triq il-Knisja,
Triq San Ġwakkin, Pjazza Dun Tarċis, Triq Dun Frans Bianco għall-Knisja.
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Fl-4:30pm tberik tad-djar fi Triq Tal-Gardiel (min-naħa ta’ San Tumas).
Fil-10:30am laqgħa ta’ Preparazzjoni għall-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali.
Is-6 Ħadd ta’ Matul is-Sena.
Fl-10:15am Quddiesa bis-Sagrament tal-Magħmudija.
Fit-3:00pm Afternoon tea u Tombla fis-Sala Sant’Anna sal-5:00pm.
Fil-5.00pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturġija fl-Uffiċċju Parrokkjali.
Is-7 Ħadd ta’ Matul is-Sena.
Fl-4:00pm laqgħa għal KULĦADD fis-Sala Sant’Anna bit-tema: Għalfejn nemmen?
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