It-Tnax-il Ħadd Matul is-Sena A
- 21 ta' Ġunju 2020 "Kull min jistqarr quddiem il-bnedmin li hu miegħi, jien ukoll
nistqarr li jiena miegħu quddiem Missieri li hu fis-smewwiet."
F'dan il-kliem tiegħu, Ġesu' ried jagħmel kuraġġ lid-dixxipli fil-missjoni
diffiċli li kien ser jagħtihom. Ġesu' kien jaf li bħalma hu kellu jħabbat
wiċċu ma' tant persekuzzjoni, hekk ukoll id-dixxipli. Imma Ġesu'
jurihom li l-biża' tagħhom ma kellhiex tkun minn dawk li setgħu
jwassluhom għall-mewt, imma min dawk li setgħu jifirduhom millimħabba tiegħu.
Ejjew niftħu għajnejna u l-ewwel naraw x'inhuma dawk l-affarijiet jew
min huma dawk il-persuni li jistgħu jeħdulna minn ħajjtina l-imħabba ta'
Ġesu'. U propju minn dawn li rridu nibżgħu!
Mulej Ġesu', begħedni minn dak kollu li jista' jifridni mill-imħabba
tiegħek.

Ħinijiet ġodda tal-quddiesa

Avviżi

Ċelebrazzjonijiet tal-Ewwel Tqarbina 2020
Din is-sena, l-Ewwel Tqarbina fil-parroċċa tagħna ser issir fi gruppi
iżgħar f'sitt ċelebrazzjonijiet tal-preċett fil-Knisja Parrokkjali,
imqassmin fuq tliet Ħdud filgħodu.
•

Il-Ħadd 5 ta’ Lulju 2020, fl-9:45am u fil-11:15am.

•

Il-Ħadd 12 ta’ Lulju 2020, fl-9:45am u fil-11:15am.

•

Il-Ħadd 19 ta’ Lulju 2020, fl-9:45am u fil-11:15am.

Laqgħa għall-Ġenituri tat-tfal tal-Praċett
Nhar it-Tlieta 23 ta’ Ġunju 2020, fis-7:30pm se ssir laqgħa ta’
informazzjoni fil-Knisja Parrokkjali għall-ġenituri li wliedhom ser
jirċievu l-Ewwel Tqarbina din is-sena,
Ser tingħata informazzjoni dwar kif se jimxu l-affarijiet dakinhar
skont id-direttivi tal-Awtoritajiet tas-Saħħa u tal-Knisja. Id-dettalji
kollha bħal: ritratti, fejn se jpoġġu t-tfal u proċeduri fil-knisja se
jingħataw dakinhar waqt il-laqgħa.

Ċelebrazzjonijiet tal-Griżma tal-Isqof 2020
Is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-parroċċa tagħna ser isir
f'dawn id-dati, skont kif telgħu fil-polza li saret fil-laqgħa tal-ġenituri
nhar it-Tlieta li għadda:
•

Il-Ġimgħa 28 ta’ Awwissu 2020 fis-7:00pm

•

Is-Sibt 29 ta’ Awwissu 2020 fis-7:00pm

•

Il-Ħadd 30 ta’ Awwissu 2020 fil-11:00am

Dati importanti bi tħejjija għall-Griżma tal-Isqof:
It-Tlieta 4 ta’ Awwissu fis-7pm:
Laqgħa għall-ġenituri u parrini fil-Knisja Parrokkjali
It-Tlieta 4 ta’ Awwissu fis-7pm (fl-istess ħin tal-laqgħa talġenituri):
Laqgħa għall-adolexxenti li ser jirċievu l-Griżma tal-Isqof, fis-Sala
Sant’Anna.
Il-Ħamis 27 t’Awwissu, mis-7pm-8:30pm:
Adorazzjoni u qrar fis-Sala Sant’Anna, għall-adolexxenti, ġenituri,
parrini u familjari.

Lezzjonijiet Online - MUSEUM Bniet
Ser jibdew lezzzjonijiet permezz ta' Zoom lill-addolexxenti bniet li
ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma. Dawn se jkunu nhar ta' Tnejn
fil-5.15pm u nhar ta' Tlieta fis-6.15pm. Inħeġġukom tikkuntattjaw
lill-katekisti tagħkom sabiex tagħżlu ġurnata minnhom.

Magħmudija Komunitarja
Il-Ħadd 21 ta’ Ġunju 2020 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda
fl-10:30am

Nirringrazzjaw lil Adrian Vella u lil Francois Psaila tas-servizz
tagħhom bħala soċji fil-qasam tal-Museum tal-Parroċċa
tagħna. Inwiegħduhom it-talb tagħna.

Liturġija tad-Dar fil-Familja

“Xejn la tibżgħu.”
It-Tnax-il-Ħadd Matul is-Sena A

Ħinijiet tal-Quddies f'Malta

Hawn tista' ssib il-ħinijiet tal-Quddies skont il-Parroċċa. Mur fissit https://quddies.knisja.mt/

Riżorsi għat-tfal

Qari tal-Quddiesa

Il-Qari bil-Malti
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