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

Inti katekist ukoll!
Lejn l-aħħar ta’ dan ix-xahar tibda sena skolastika
ġdida. Huma ħafna l-ġenituri u kuraturi li jibdew
iħeġġu lil uliedhom sabiex jibbenefikaw mill-aħjar
edukazzjoni offruta ħalli b’hekk jikbru mhux biss
mill-aspett uman imma wkoll minn dak intelletwali.
Fil-Parroċċa tagħna, mal-iskejjel, jiftħu wkoll
il-bibien tagħhom l-oqsma tal-Museum u taċ-Ċentri
tad-Duttrina. Hemm isibu s-soċji u l-katekisti
tagħna li b’tant imħabba u sagrifiċċji jlaqqgħu ‘l
uliedna mal-persuna ta’ Ġesù.
Iżda, rridu niftakru li aħna bħala insara, imsejħin
minn Ġesù sabiex inkunu katekisti tiegħu. Dan
ifisser li fil-missjoni tagħna, nkunu aħna l-ewwel
qrib ta’ Ġesù u bl-eżempju ta’ ħajjitna nwassluh
għand il-persuni kollha li niltaqgħu magħhom.
Il-Papa Franġisku għandu xewqa kbira li jara lilna
l-insara nieħdu l-edukazzjoni tagħna fil-fidi
nisranija wkoll. Mela nitolbu lil Alla sabiex jgħinna
nsaħħu l-fidi tagħna. Veru li għandna ħafna
x’nagħmlu, ma nlaħħqux ma’ dak li jitolbu minna
wliedna u għandna ċertu mistoqsijiet u dubji dwar
it-twemmin tagħna f’Ġesù u fil-Knisja tiegħu
minħabba xi esperjenza li għaddejna minna. Iżda
bi ftit impenn ejjew inkunu nsara ta’ veru quddiem
is-sejħa li qed jagħmlilna Alla.
Silvio Pellico li huwa awtur Taljan jgħid; “Min
jgħallem il-katekiżmu hu l-akbar ħabib t’Alla u
l-ikbar benefattur tal-pajjiż.”. Ejjew nagħmlu kuraġġ

lil xulxin u bis-saħħa tal-Kelma ta’ Alla u tal-Knisja
inkomplu nkunu ta’ gwida, ta’ xhieda u benefatturi
għal xulxin quddiem dak kollu li huwa ta’ Alla.
Inħeġġiġkom biex nitolbu għal xulxin ħalli
bil-għajnuna ta’ Marija nkomplu ngħidu “Iva” lil Alla
u bħalha nkunu ħbieb tal-Kelma Tiegħu u ngħixuha
skont il-Qalb ta’ Binha Ġesù. Bil-għajnuna ta’ Alla,
ejjew ma nibżgħux inkunu katekisti biex Kristu jkun
maħbub u magħruf fil-familji u fis-soċjetà tagħna.
Kunu mberkin
Dun Roderick Camilleri
Kappillan

Esperjenza ġewwa l-parroċċa ta’ Sant’Anna
f’Marsaskala.
Mhix ħaġa faċli li tidħol f’parroċċa biex
tagħmel esperjenza għal ftit ġimgħat, aktar u
aktar meta dwar din l-istess parroċċa ftit li xejn
tkun taf. Nistqarr magħkom li din
is-sensazzjoni ma tantx damet ma telqet. Millewwel
ġurnata
wrejtu
miegħi
sens
ta’ akkoljenza, sens li għinni nidħol aktar
malajr fil-ħajja tal-parroċċa. Din l-esperjenza
ġewwa Wied il-Għajn nista’ ngħid li kienet
maqsuma fi tnejn, is-Summer Club u l-festa.
Kienu dawn iż-żewġ esperjenzi li għinuni
nifhem aktar il-ministeru tad-djakonat; dak li
naqdi u nservi lil ħaddieħor.
Minn din l-esperjenza li għamilt ġewwa dan
ir-raħal ta’ Wied il-Għajn ma nistax ngħid li tajt
daqskemm qlajt għax tgħallimt affarijiet ħafna
milli ħsibt. Grazzi kbira tmur fost l-oħrajn
għall-kappillan Fr Roderick Camilleri flimkien
mal-viċi Fr Luke Cutajar u mal-animaturi
tal-parroċċa għaliex sibthom ta’għajnuna kbira
f’dawn il-ġimgħat li qattajt hawn. Żgur li din
l-esperjenza ser tibqa’ mnaqqxa f’qalbi għal
żmien twil.
Dun Mario Mercieca
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Mhux biżżejjed li tagħmilha ta’ katekist. L-importanti li tkun katekist. – Papa Benedittu XVI

Summer Club 2019
Matul ix-xahar ta’ Lulju kont parteċipanta
fis-Summer Club li jiġi organizzat lill-adolexxenti
fil-Villa Apap Bologna. Din is-sena kelli l-irwol ta’
leader; esperjenza sabiħa ferm! B’mod sempliċi
konna ninġabru kmieni filgħodu u ngħaddu l-ġurnata
billi nitolbu, nieklu, nilgħabu u niżfnu flimkien. Id f’id
mal-leaders u l-helpers l-oħra ridna naraw li t-tfal
ikunu kuntenti u komdi. Meta konna nilħqu dawn
l-għanijiet, kont inħossni tassew sodisfatta, u kburija
biż-żgħażagħ li għandna
f’Wied il-Għajn.

Matul is-Summer Club, apparti
tisjir
u
l-arti,
ridna
nippreparaw żifna li tiġi
mtellgħa fil-ftuħ tal-Lejla
Żgħażagħ fil-ġimgħa tal-festa
ta’
Sant’Anna.
Kienet
esperjenza li ħalliet impatt
fuqi, mhux biss bħala tagħlim,
imma wkoll ħbiberiji u fehmiet
ġodda.

Julia Pace

“Aħna l-katekisti, ngħinu u niggwidaw lill-oħrajn lejn Ġesù bi kliemna u ħajjitna; bix-xhieda tagħna.” – Papa Franġisku
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It-22 Ħadd ta’ Matul is-Sena.
Jum Wied il-Għajn – fid-9:15am Quddiesa u wara tberik tal-annimali
fil-Ġnien ta’ quddiem il-Knisja Parrokkjali.
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.
Wara l-quddiesa tas-6:30pm ikollna l-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija.
Fil-5:15pm Quddiesa bis-Sagrament tal-Magħmudija.
It-Twelid tal-Verġni Mbierka Marija.
Fl-10:15am Quddiesa u l-Barka fuq l-Omm u t-Tarbija fil-ġuf tagħha
bl-interċessjoni ta’ Sant’Anna.
L-24 Ħadd ta’ Matul is-Sena.
Il-25 Ħadd ta’ Matul is-Sena.
Adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara l-quddiesa tas-6:30pm.
Fid-9.30am Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna.
Fit-8:30pm AGM tal-Youths Marsaskala fis-Sala Sant’Anna.
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.

Kap ġdida tal-Iskola Primarja Sant’Anna
Huwa ta’ unur kbir għalija li nikteb dawn il-kelmtejn
bħala l-kap il-ġdida tal-Iskola Primarja Sant’Anna.
Kull bidla ġġib magħha kemm tiġdid kif ukoll sfidi.
Nemmen bis-sħiħ li meta nibnu sisien sodi, bbażati
fuq ir-rispett reċiproku u komunikazzjoni onesta,
nistgħu nilħqu l-għan tagħna: dak li noffru
esperjenza edukattiva b’saħħitha liż-żgħar tagħna u
ngħaddulhom valuri u ħiliet li jgħinuhom fil-mixja
tagħhom tal-ħajja.
Bħala komunità ġewwa l-iskola primarja Sant’Anna
kommessi li nieħdu ħsieb u ngħożżu lil kull student
u studenta għax nemmnu fl-impatt li x-xogħol
tagħna bħala edukaturi jħalli fuq it-tfal. Ċerta li se
tkun sena eċitanti immens għall-iskola tagħna.
Nistedinkom taqsmu magħna l-ideat, it-tħassib u
l-ferħ tagħkom biex b’hekk inkunu nistgħu nibnu
tassew pont b’saħħtu bejnietna.

Nawguraw il-ħidma t-tajba lis-Sinjura Ritienne Borg
Saliba, il-Kap tal-Iskola Primarja Sant’Anna
Marsaskala, li se tkun qed taħdem għall-ġid
tal-istudenti ta’ din il-komunità.

Ritienne Borg Saliba
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