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

Kristu jgħix
“Kristu jgħix. Hu t-tama tagħna u l-isbaħ
żgħożija ta’ din id-dinja. Dak kollu li jmiss isir
żagħżugħ, jiġġedded, ifur bil-ħajja. Għalhekk,
l-ewwel kelmiet li nixtieq inlissen lil kull
żagħżugħ Nisrani huma: Hu jgħix u jridek ħaj!”
Hekk
tiftaħ
l-Eżortazzjoni
appostolika
postsinodali Christus vivit tal-Papa Franġisku,
indirizzata “liż-żgħażagħ u lill-poplu kollu ta’
Alla”.
Il-Papa jkompli jgħidilna x’tgħid il-Kelma ta’ Alla
dwar iż-żgħażagħ li “fi żmien fejn iż-żgħażagħ
ftit li xejn kienu jiswew, xi kitbiet juruna kif Alla
jħares lejhom b’għajnejn differenti” u
jippreżenta fil-qosor figuri ta’ żgħażagħ
mit-Testment il-Qadim bħal Samwel, is-Sultan
David, Salamun u ż-żagħżugħa Rut. Imbagħad
jgħaddi għat-Testment il-Ġdid fejn il-Papa
jfakkarna li “Ġesù, l-eternament żagħżugħ, irid
jagħtina qalb dejjem żagħżugħa”.
Matul dan ix-xahar, aħna u nifirħu ma’
Fr Matthew f’jum l-Ordinazzjoni Saċerdotali
tiegħu, qalbna ddur lejn Alla sabiex
nirringrazzjawh li għadu jsejjaħ żgħażagħ sabiex
ikunu saċerdoti skond il-qalb ta’ Ibnu Ġesù.
Imma mhux biss, irridu wkoll nitolbu u noħolqu
ambjent biex fostna jkollna aktar żgħażagħ li
jwieġbu “iva” lil Alla għal dak li jixtieq minnhom.

Iż-żgħożija tagħtik viżjoni. Għall-grazzja t’Alla
għandna fostna żgħażagħ li joħolmu għall-ġid
tal-komunità. Jekk aħna nifhmu dan il-ħolm
iż-żgħażagħ ituna direzzjoni ta’ kif nistgħu
nikbru flimkien u nilqgħu l-isfidi tal-ħajja.
Ejjew inħallu lir-Ragħaj it-Tajjeb jimottivana
sabiex fil-ħajja nisranija tagħna jgħinna nimxu
flimkien quddiem it-tfittxija tal-verità f’ħajjitna.
Kemm hu sewwa li nitolbu għall-familji tagħna
sabiex ikollna żgħażagħ mimlijin imħabba lejn
Alla, lejn il-familjari tagħhom u ma’ dawk
il-persuni li jiltaqgħu magħhom.
Aħna u niċċelebraw Jum l-Omm, ejjew induru
lejn l-Omm tagħna tas-sema u nitolbu l-għajnuna
tagħha sabiex tgħinna ngħixu tajjeb dan
iż-żmien tal-Għid il-Kbir. Nistedinkom biex nhar
il-Ġimgħa 24 ta’ Mejju 2019 fis-7:00pm tkunu
magħna fil-Knisja Parrokkjali u flimkien nimxu u
nitolbu ma’ Marija f’pellegrinaġġ lejn il-Kappella
tal-Madonna tad-Dawl, il-Bidni.
Kunu mberkin
Dun Roderick Camilleri
Kappillan

Nagħtu l-ħajja lit-tfal, lill-adolexxenti
u liż-żgħażagħ tagħna.
Adrian Vella | Superjur Museum Subien Wied il-Għajn
Ġieli nkun għadni lanqas wasalt il-Museum u wara
l-bieb insib grupp ta’ tfal u ġenituri jistennew sabiex
ħerqana jidħlu fil-qasam. Hekk kif il-bieb
tal-Museum jitbexxaq u jitlissen il-kliem “il-Paċi
Magħkom”, it-tfal bħal żiemel sfrattat jidħlu jiġru
b’ferħ u entużjażmu. Tista’ mhux tgħidilhom biex ma
jiġrux għax xorta waħda ħadd ma jżommhom. Xi
ġenituri jgħidulek: “Imma x’tagħmlulhom?...Ġenn
ikollhom biex jiġu l-Mużew!” Xejn speċjali fil-verità.
Lit-tfal nilqgħuhom bil-ferħ, nilgħabu magħhom,
insiru ħbieb tagħhom biex hekk inwasslulhom
il-kelma t’Alla. Hekk kien jagħmel Ġesù u hekk
nippruvaw nagħmlu aħna. Naturalment mhux bilfors
dejjem jirnexxielna u jkun hemm min jista’ jkollu
esperjenza differenti minn din.
Il-kelma t’Alla hija messaġġ ta’ ferħ u tagħti l-ħajja lil
min jaċċettaha. Għall-grazzja t’Alla fil-qasam
tal-Museum f’Marsaskala bosta persuni daqu minn
dak li ħalla b’wirt San Ġorġ Preca. Din is-sena
l-Museum f’Wied il-Għajn qed jiċċelebra l-ħamsa u
sebgħin anniversarju minn meta l-ewwel soċji minn
Ħaż-Żabbar niżlu biex jibdew il-Museum f’Wied
il-Għajn. Għalhekk il-Festa ta’ San Ġorġ Preca li se
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niċċelebraw fid-9 ta’ Mejju għandha wkoll tifsira
speċjali għax tfakkarna fil-viżjoni li kellu dan
is-saċerdot Malti qaddis. Hu xtaq li Kristu jkun
magħruf u maħbub minn kulħadd.
Għalhekk nirringrazzja lill-Mulej li tana lil dan
il-qaddis li bil-ħajja tiegħu jispirana sabiex inkomplu
mixjin ’il quddiem fil-ħajja Nisranija tagħna u sabiex
fuq l-eżempju ta’ San Ġorġ Preca nkomplu nagħtu
l-ħajja lit-tfal, liż-żgħażagħ u lill-familji ta’ Wied
il-Għajn. Nirringrazzja wkoll lil tant ħbieb,
benefatturi, saċerdoti u ġenituri li matul is-snin
apprezzaw u ssapportjaw il-ħidma tal-Museum.
Grazzi speċjali lill-kappillan u lill-parroċċa tagħna li
għandha tassew għal qalbha l-katekeżi tat-tfal u
l-adolexxenti.
Nagħlaq billi nħeġġiġkom titolbu għalina sabiex
inkunu katekisti għal qalb il-Mulej kif xtaq
il-Fundatur tagħna Dun Ġorġ u minn issa
nistedinkom sabiex tiċċelebraw magħna l-festa ta’
San Ġorġ Preca, nhar il-Ħamis 9 ta’ Mejju kif ukoll
il-75 anniversarju nhar il-Ħadd 10 ta’ Novembru
2019.

“Min jagħraf lil Alla, il-qalb tiegħu tgħum f’baħar ta’ paċi.” San Ġorġ Preca

Il-Bibbja:
il-manwal, il-boxxla, il-mappa
Maryanne Vella | Superjura Museum Bniet Wied il-Għajn
''Il-Knisja dejjem tat qima lill-Iskrittura Mqaddsa kif
tat lill-istess Ġisem tal-Mulej billi qatt ma naqset,
l-aktar fil-Liturġija Mqaddsa, li tieħu l-għajxien
bil-ħobz tal-ħajja mill-mejda tal-kelma ta' Alla u
tal-Ġisem ta' Kristu, u tagħtih lill-Fidili''.
(Dei Verbum Kap 6).

San Ġorġ Preca għalkemm għex qabel il-Konċilju
Vatikan II, kellu fih l-għarfien ta' fejn kellha timraħ ilKnisja. Għal San Ġorġ il-Kelma t'Alla, il-Bibbja kienet
il-manwal, il-boxxla, il-mappa li wettaq f'ubbidjenza
totali bħalha iben il-Knisja. Dan kollu jidher f' San
Ġorġ sew f'dak li għamel, għallem u kiteb.
Il-Paci Magħkom

Tħobb meta tagħti każ u tiddedika
ħin għall-bżonnijiet tal-oħrajn.
Frida Vento | Ċentru tal-Katekiżmu tal-Munxar
Fiż-żmien tal-lum il-kelma mħabba hija nterpretata
f’diversi forom. Jekk nirriflettu fuq l-imħabba tagħna
lejn Alla din tiġbor fiha l-aspetti kollha tal-ħajja ta’ kif
ngħixu magħna nfusna, ma’ dawk ta’ madwarna u
mas-soċjeta’ kollha. L-mħabba tfisser sagrifiċċju u
rispett lejn xulxin, rispett lejn l-ambjent u l-ħolqien.
Tħobb meta tagħti każ u tiddedika ħin fejn hu
possibbli għall-bżonnijiet tal-oħrajn.

Insibu diversi siltiet fil-Bibbja fejn Ġesu’ jgħallimna
kif għandna nħobbu. Dan it-tagħlim huwa d-dover
tagħna li ngħadduh lil uliedna bl-eżempju tagħna ta’
ħajja nisranija. Għalhekk huwa ferm importanti li ttfal jattendu regolarment għal-lezzjonijiet tatkatekizmu fejn jingħataw tagħlim u preparazzjoni
għas-sagramenti li jkunu ser jirċievu. Dan it-tagħlim
ser iservihom tul ħajjithom kollha u hu ċ-ċavetta ta’
soċjetà tajba kif iridha Alla.

STEDINA GĦAT-TFAL KOLLHA!
Ejjew niċċelebraw kif jixraq il-qdusija ta’ San Ġorġ Preca
nhar il-Ħamis 9 ta’ Mejju 2019.
6:00pm niltaqgħu l-Museum tas-Subien
6:30pm Quddiesa animata għat-tfal u l-familji
7:30pm attività għal kulħadd fuq iz-zuntier tal-knisja

Nhar ta’ Tnejn, Erbgħa u Ġimgħa bejn l-4:30pm u l-5:30pm
UFFIĊĊJU
PARROKKJALI Tel: 21636704 E-mail: parrocca.marsaskala@maltadiocese.org
“Ġid lil kulħadd, deni lil ħadd.” San Ġorġ Preca
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Mill-Ħajja tal-Parroċċa - Mejju 2019
1

L-Erbgħa

Il-Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem.
Mit-8:30am sas-2:00pm Irtir għal KULĦADD il-Kunvent tal-Kappuċini, il-Kalkara bit-tema
‘Il-Ħajja: sejħa għall-Qdusija.’
Fil-Quddiesa tas-6:30pm isir it-tberik tal-għodda.
3 Il-Ġimgħa L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.
Wara l-quddiesa tas-6.30pm ikollna l-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija.
5 Il-Ħadd
It-3 Ħadd tal-Għid.
Fis-6:00pm Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lil Alla għad-don tas-Saċerdozju ta’ Fr Matthew Pulis
fil-Bażilka ta’ Sant’Elena, Birkirkara.
7 It-Tlieta
Fis-6.30pm il-Kummissjoni Djakonija qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni fis-Sala
Sant’Anna flimkien mar-Richmond Foundation dwar il-Mental Health.
9 Il-Ħamis San Ġorġ Preca Saċerdot u Fundatur tal-Museum.
Fid-9.30am Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm.
Fis-6.00pm niltaqgħu l-Museum tas-Subien u flimkien nimxu lejn il-knisja
għall-quddiesa tas-6.30pm. Fis-7:30pm attività għal kulħadd fuq iz-zuntier tal-knisja.
9 — 12
Fis-Sala San Ġwakkin jittella’ l-Bazaar tal-Parroċċa li fih ser issir ukoll bejgħ ta’ pjanti
fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm.
12 Il-Ħadd
Ir-4 Ħadd tal-Għid.
Fil-quddiesa tad-9:15am niċċelebraw Jum l-Omm. Nistiednu lit-tfal iġibu magħhom fjura biex
ipoġġuha f’riġlejn ix-xbieha ta’ Marija. F’din il-quddiesa jsir ukoll l-inkurunazzjoni
tal-Madonna mit-tfal u nistiednu wkoll ‘l-ommijiet biex iġibu bukkett fjuri lill-Madonna.
18 Is-Sibt
Mit-8:30pm ‘il quddiem ser norganizzaw Eurovision Pasta Night fis-Sala Sant’Anna.
Biljetti mill-Uffiċċju Parrokkjali jew mingħand il-Voluntiera tal-Parroċċa.
19 Il-Ħadd
Il-5 Ħadd tal-Għid. Fl-10.15am Quddiesa bis-Sagrament tal-Magħmudija.
21 It-Tlieta
Fis-7:00pm jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fl-Uffiċċju Parrokkjali.
22 L-Erbgħa Fil-quddiesa tas-6:30pm niċċelebraw il-festa ta’ Santa Rita ta’ Cascia.
24 Il-Ġimgħa Pellegrinaġġ Marjan mill-Knisja Parrokkjali sal-Kappella tal-Madonna tad-Dawl, il-Bidni.
Fis-7:00pm nibdew il-pellegrinaġġ bit-talba tar-Rużarju. Meta naslu fejn it-tabella tal-Bidni
għal dawk li ma jixtiqux jitilgħu t-telgħa se jkun hemm trasport li jtellagħhom sal-kappella.
Fit-8:00pm niċċelebraw il-quddiesa u wara se nieklu biċċa timpana flimkien.
26 Il-Ħadd
Is-6 Ħadd tal-Għid.
27 It-Tnejn
Adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara l-Quddiesa tas-6.30pm.
28 It-Tlieta
Fis-6.30pm Quddiesa u Tiġdid tal-Konsagrazzjoni lill-Qalb ta’ Marija mill-Grupp Anzjani
tal-Ispiritwalità.
30 Il-Ħamis Fil-5:00pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturġija fl-Uffiċċju Parrokkjali.
31 Il-Ġimgħa Il-Festa taż-Żjara tal-Verġni Marija lil Eliżabetta.
Nagħtu bidu għan-novena tal-Ispirtu s-Santu li twassalna biex niċċelebraw Għid il-Ħamsin.
Matul il-Ġimgħa n-novena tibda wara l-quddiesa tas-7:00am u l-Ħadd wara l-quddiesa
tas-6:30am fejn ikollna mument ta’ talb quddiem Ġesù Ewkaristija.
Fis-6.00pm Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija u quddiesa fis-6.30pm f’għeluq ix-xahar ta’
Mejju li jfakkarna fl-Omm għażiża tagħna Marija.
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