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Parroċċa Sant’Anna, Wied il-Għajn
Maħruġ mill-Kunsill Pastorali Parrokkjali
Il-Kelma tal-Kappillan

Aħna nies ta’ madwar Ġesù
Kristu huwa ħaj! Il-Qawmien Tiegħu mill-mewt
huwa xhieda li qiegħed magħna, jgħix fina u ma
jridx iħallina weħidna. Huwa f’kull ħin ta’ ħajjitna
jsejħilna biex nersqu lejh u dejjem qiegħed
hemm jistenniena. Post partikulari għal din
il-grazzja hija l-Kappella tal-Adorazzjoni li tinsab
fil-Parroċċa tagħna.
Nhar l-Erbgħa 10 ta’ Ġunju 2019, il-Kappella
tal-Adorazzjoni fi Triq iż-Żonqor tagħlaq 10 snin
mill-ftuħ tagħha. Hija għemil il-Mulej, opra
tal-ħniena tiegħu quddiem il-barka ta’ tant
voluntiera li tul dawn is-snin urew impenn biex
jiftħu, jippreparaw, inaddfu u jagħlqu l-Kappella
għas-servizz tagħna. F’isem il-komunità
parrokkjali nirringrazzjawkom mill-qalb.
Huma ħafna l-persuni li jsibu l-faraġ u l-kenn
quddiem il-preżenza tal-Ewkaristija. Ilkoll
ngħaddu mill-prova tal-umiljazzjoni, tat-tbatija u
ta’ qtigħ ta’ qalb. Illum ngħidu grazzi lill-Missier
li f’Ibnu Ġesù sar ħobż maqsum għalina u minn
kappella hekk ċkejkna jsawwab fuqna l-ħniena,
il-maħfra u l-imħabba kollha tiegħu.
Qatt ma nistgħu rroddu ħajr biżżejjed lill-Mulej
għar-rigal tal-Ewkaristija! Inħeġġiġkom biex

kuljum inżuru lil Ġesù Ewkaristija, u nidħlu
quddiemu bit-talb umli tagħna. Bl-Ewkaristija,
ejjew inħossu li aħna nagħmlu parti mill-Knisja,
mill-Poplu ta’ Alla, mill-Ġisem ta’ Alla, minn Ġesù
Kristu. Ejjew nibqgħu nies ta’ madwar Ġesù li
mit-talb fis-skiet fil-kappella tal-Adorazjoni naslu
biex flimkien immorru għall-Quddiesa ta’ nhar ta’
Ħadd, għax dan hu l-jum propju tal-Qawmien
tal-Mulej mill-imwiet.
Bħala komunità ejjew nirringrazzjaw lil Alla
flimkien u nitolbu biex il-preżenza tiegħu tkun
ħajja fina, fil-Knisja u fil-komunitajiet tagħna flimħabba, fil-karità u fil-komunjoni, skont il-qalb
tal-Missier.
Nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Ġunju 2019 niċċelebraw
il-festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Fis-6:30pm
nistiednek sabiex flimkien ninġabru l-Knisja
Parrokkjali għall-quddiesa u għall-purċissjoni
wara Ġesù Ewkaristija li hija l-laqgħa tagħna
ma’ Alla li huwa ħaj.
Kunu mberkin
Dun Roderick Camilleri
Kappillan

Ser Nagħmel il-Griżma tal-Isqof!
Rysten Azzopardi | 12-il sena

Fil-ħajja ta' kull Nisrani is-sagrament tal-Griżma
tal-Isqof huwa parti mill-mixja ta' ħajjitna fuq
din l-art. Waqt li jiena qed nikber u nimmatura
qed infittex l-għajnuna t'Alla fil-Griżma sabiex

ikolli l-qawwa li nista’ niġġieled il-ħażen. Insir
suldat ta' KRISTU. Mhux biex niġġieled sider
ma’ sider f’ xi gwerra iżda niġġieled il-qawwiet u
s-setgħat tad-dlamijiet. Iż-żejt tal-Griżma
jikkonsagrani għal-Kristu u nieħu mill-istess
Spirtu qaddis tiegħu. Hu mhux il-bogħod minni
iżda hu miegħi dejjem sal-aħħar taż-żmien. Din
hi l-fidi tiegħi li Kristu hu ħaj u mhux mejjet.
Anzi nemmen li qed jgħix fija.
"Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti u Missieri
jħobbu u aħna niġu u ngħammru għandu."
Ġwanni 14:23. Hu dan il-kliem għalina li juri li
l-Ispirtu s-Santu hu l-akbar rigal għal bniedem.
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Jien nadurak bil-qima, Alla li tinsab moħbi hawn quddiemi taħt dawn ix-xbihat.

“It-tifla tagħna ser tirċievi l-Ewwel Tqarbina...
... u tinsab eċitata mmens.”
Julian u Sue Vella | Ġenituri
Fi ftit ġimgħat oħra t-tifla tagħna ser tirċievi
l-Ewwel Tqarbina u bħal ħafna tfal oħra tinsab
eċitata mmens. Fis-sempliċità tal-familja tagħna,
aktar mill-preparamenti ta’ festini, ħwejjeġ u tiżjin,
nagħtu kas akbar għall-preparazjoni spiritwali ta’
din il-ġurnata daqshekk speċjali fil-ħajja tat-tifla
tagħna.
Dawn
it-tip
ta’
preparamenti ma
jinvolvux biss li
t-tifla
tmur
il-katekiżmu
għalkemm huwa
importanti ħafna.
Dan
mhux
biżżejjed. Aħna
bħala
ġenituri
nħossu
li
għandna nattendu
għall-Quddiesa
tal-Ħadd bħala familja u nipparteċipaw
fl-Ewkaristija sabiex inrawmu fit-tifla tagħna
s-sens li l-Ewkaristija mhux ta’ darba. Ta’ spiss
nitkellmu fuq kif tista’ tagħmel qrara tajba u kif
tagħraf bejn it-tajjeb u l-ħazin. Ikun hemm ħin li

ngħidu xi talba flimkien u saħansitra ġieli
ngħidulha biex tmexxi t-talb hi. Ma nippretendux li
tkun taf it-talb kollu bl-amment pero’ huwa sabieħ
li tifhem dak li tkun qed tgħid. Fiż-żmien tal-Għid
il-Parroċċa tagħna organiżżat bosta attivitajiet
fejn it-tfal kienu l-protagonisti. Bis-saħħa
tal-parteċipazzjoni
għal
dawn
l-attivitajiet it-tifla
setgħet
tifhem
aħjar minn fejn
ġejja l-Ewkaristija.
Qegħdin naqsmu
dan
kollu
magħkom
biex
nuru li m’hemmx
bżonn
ta’
Teoloġija
biex
nippreparaw
lil
u l i e d n a
għall-Ewwel Tqarbina. Kull m’għandna bżonn
huwa kliem sempliċi u nuruhom kif inħobbu l’Alla
u l-proxxmu ta’ madwarna; u ma jistax jonqos li
bħalma jgħid il-Malti: ‘il-kelma tqanqal imma
l-eżempju jkaxkar.’

UFFIĊĊJU
PARROKKJALI

Nhar ta’ Tnejn, Erbgħa u Ġimgħa bejn l-4:30pm u l-5:30pm

Matul il-Ġimgħa | Weekdays

The Chapel of Our Lady of the Rosary.

07:00 – 07.45 – 18:00 Xitwa (Winter)
07:00 – 07.45 – 18:30 Sajf (Summer)
Is-Sibt / Saturday
07:45 – 17:15 – 18:30 – 20:00

Entrance at the end of Saint Anne Street, Marsaskala.

Ħdud u Festi

Tel: 21636704 E-mail: parrocca.marsaskala@maltadiocese.org

| Sundays and Feast days

06:30 – 8:00 – 09:15 – 11:30 – 18:00

Mass in English every Sunday at 11:00
Mass in Italian every Sunday at 19:00

ĦINIJIET
TAL-QUDDIES
HOLY MASS TIMES

F’idejk jien nerħi ruħi; int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa (Salm 31:6).
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Mill-Ħajja tal-Parroċċa - Ġunju 2019
2

Il-Ħadd

Tlugħ fis-Sema tal-Mulej (Lapsi).

4

It-Tlieta

Fis-7.15pm laqgħa fil-Knisja Parrokkjali għall-ġenituri tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina li jattendu
l-Museum tas-Subien.

5

L-Erbgħa

Fis-7.15pm laqgħa fil-Knisja Parrokkjali għall-ġenituri tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina li jattendu
ċ-Ċentru tal-Munxar.

6
7

Il-Ħamis
Il-Ġimgħa

Fid-9.30am Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna.
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.
Wara l-quddiesa tas-6.30pm ikollna adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija.

9

Il-Ħadd

Għid il-Ħamsin.
Fil-Quddiesa tad-9.15am mistiedna l-adolexxenti flimkien mal-familji tagħhom li ser jagħmlu
l-Griżma tal-Isqof fis-26 u fis-27 ta’ Ottubru 2019.
Fit-3:00pm jibda Afternoon Tea u Tombla fis-Sala Sant’Anna.
Festa ta’ Marija Omm il-Knisja. Fis-6.30pm Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.
Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Fl-10:00am ssir Quddiesa fil-Kappella ta’ Sant’Antnin
fil-Family Park. Issir il-Quddiesa tal-Festa fis-7:00pm fl-istess Kappella.

10 It-Tnejn
13 Il-Ħamis
15 Is-Sibt

Fil-5:15pm Quddiesa bis-Sagrament tal-Magħmudija.

16 Il-Ħadd

It-Trinità Qaddisa. Jum il-Missier.

19 L-Erbgħa

10 Snin mill-ftuħ tal-Kappella tal-Adorazzjoni.

22 Is-Sibt

Fis-6:15pm Quddiesa tal-Ewwel Tqarbina.

23 Il-Ħadd

Festa tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes tal-Mulej.
Fl-10:15am Quddiesa tal-Ewwel Tqarbina.
Fis-6:30pm Quddiesa tal-Ewwel Tqarbina.

24 It-Tnejn
26 L-Erbgħa

It-Twelid ta’ Ġwanni l-Battista. Adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara l-Quddiesa tas-6:30pm.
Fl-10:00am quddiesa animata mill-Grupp tal-Mothers Prayers fil-Kappella tal-Madonna
tar-Rużarju fil-Villa Apap Bologna.
27 Il-Ħamis
Lejlet il-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Fis-6:30pm quddiesa u wara siegħa adorazzjoni
bejn is-7:00pm u t-8:00pm.
28 Il-Ġimgħa Festa tal-Qalb ta’ Ġesù.
Fl-4:30pm jibda ħin ta’ adorazzjoni fis-skiet quddiem Ġesù Ewkaristija.
Fis-6:30pm Quddiesa u wara purċissjoni bis-Sagrament bis-sehem tat-tfal tal-Ewwel
Tqarbina. Fid-dħul issir Konsagrazzjoni tal-Parroċċa lill-Qalb ta’ Ġesù u barka Sagramentali.
29

Is-Sibt

Solennità tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl – L-Imnarja – Festa Pubblika.
Xieraq li nqaddsu dan il-jum bis-smigħ tal-quddies.

Fl-okkażjoni ta’ xahar qabel il-festa titulari ta’ Sant’Anna fit-8:00pm ssir attività soċjali fuq
is-Simenta. Kulħadd huwa mistieden. Biljetti mill-Uffiċċju Parrokkjali jew mis-Sagristija.
30 Il-Ħadd

It-13 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Fl-10:15am Quddiesa u Barka fuq l-Omm u t-Tarbija fil-ġuf.

1-5 Lulju

Fis-7:30pm Ġimgħa ta’ Tagħlim organizzata mis-Soċjetà tal-Museum fuq is-Simenta.
Il-laqgħat jitmexxew mill-membri tal-Museum.
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