It-Tlettax-il Ħadd Matul is-Sena A
- 28 ta' Ġunju 2020 Fl-Evanġelju tat-13-il Ħadd ta' Matul is-Sena, Ġesu' ser ikellimna
dwar il-missjoni li d-dixxipli ser ikollhom.
Ġesu' juri li f'din il-missjoni l-persuna tiegħu tiġi qabel kollox u qabel
kulħadd, inklużi l-ġenituri ta' dawk li kienu sejrin ixandru. F'din ilmissjoni l-affarijiet ma kinux ser ikunu faċli, tant illi Ġesu' jitkellem missalib li d-dixxipli jridu jerfgħu sabiex tassew ikun jistħoqqilhom jissejħu
dixxipli tiegħu. Is-salib hu xi ħaġa li jfixkilna f'ħajjitna. Tant ċirkustanzi
tqal li xi drabi ngħaddu minnhom mingħajr ma nkunu qed
nistennewhom faċliment li jħawduna. Imma dawn huma l-waqtiet talprova li jikxfu tassew x'hemm fil-qalb tagħna.
Mulej Ġesu', għenni biex it-toqol tas-salib ma jgħaffiġnix taħtu.

Liturġija tad-Dar fil-Familja

“Min ...”: perspettiva ġdida fuq il-ħajja.
It-Tlettex-il-Ħadd Matul is-Sena A

Summer Club 2020

Għal darb'oħra iż-żgħażagħ tal-parroċċa tagħna Youths Marsaskala qed
jorganizzaw Summer Club għall-adolexxenti bejn it-12 u s-17-il sena bejn is-6
ta' Lulju u s-7 ta' Awwissu, fil-Villa Apap Bologna. Ser jittieħdu l-prekawzjonijiet

meħtieġa.

Tista' tapplika online hawn: https://forms.gle/34PrKt5R2zcqMKkM7

Riżorsi għat-tfal

Avviżi
Summer Club
Il-Parroċċa tagħna matul dan is-sajf qed torganizza Summer Club
għal adolexxenti u żgħażagħ bejn it-12 u 17-il sena (li twieldu bejn
2003 u 2008) fil-Youth Centre tal-Villa Apap Bologna, nhar ta’
Tnejn, Tlieta, Erbgħa u Ġimgħa fi gruppi żgħar, għax-xahar ta’
Lulju. Għall-applikazzjonijiet u għal aktar informazzjoni idħlu fissagristija jew kellmu lil-leaders tal-gruppi taż-żgħażagħ tagħna.

Anniversarji tal-Ordinazzjoni Saċerdotali
It-Tnejn 29 ta' Ġunju 2020, nifirħu u nitolbu għall-kappillan Fr
Roderick Camilleri f’għeluq it-tmien sena mill-Ordinazzjoni
Saċerdotali tiegħu.
L-Erbgħa 1 ta’ Lulju 2020, nifirħu u nitolbu għal Fr Luke Cutajar
f’għeluq is-sitt sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu.
Nirringrazzjaw 'l Alla tad-don tas-saċerdozju u nitolbu għalihom.
Magħmudija Komunitarja
Il-Ġimgħa 3 ta’ Lulju 2020 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda
fis-7:00pm.
Festa ta’ Sant’Anna 2020
Il-festa ta’ Sant’Anna din is-sena, skond id-Direttivi maħruġa millKurja tal-Arċisqof, din is-sena se jsir hekk: Fis-26 ta’ Lulju, fid9:15am issir il-quddiesa solenni u fis-7:00pm jibda l-pellegrinaġġ
bl-istatwa ta’ Sant’Anna akkumpanjata b’innijiet mill-Għaqda
Mużikali Sant’Anna.
Ħinijiet tal-Quddies
Mill-weekend li ġej ‘il quddiem il-quddies ġewwa l-Knisja
Parrokkjali ser isir f’dawn il-ħinijiet;
Is-Sibt fil-5:15pm, fis-6:30pm u fit-8:00pm
Il-Ħadd fis-6:30am, fit-8:00am u fid-9:00am. Fis-6:00pm u fis7:00pm bl-Ingliż.

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.

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.

