Is-Sittax-il Ħadd Matul is-Sena A
- 19 ta' Lulju 2020 Għeżież,
“Iżda xħin in-nies kienu reqdin, ġie l-għadu tiegħu, żara’ s-sikrana
qalb il-qamħ u telaq.”
F’din il-parabbola Ġesu’ qed titkellem dwar il-kunflitt li jkollu l-bniedem
bejn dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. F’din it-taqbida, li niltagħu
magħha ta’ kulljum, irrid noqodu attenti ftit minna. Ma rridux nintelqu
mal-kurrent għax jekk nagħmlu hekk nispiċċaw biex niżbaljaw. Aktar
huwa faċli li wieħed jagħmel il-ħażin milli dak li hu tajjeb. L-għadu ma
rridux inħalluh jimlina bil-biża’ jew bir-rabja’ imma rridu neħduħ b’sens
ta’ fidi billi narawh bħala għajnuna għalina fil-fidi tagħna ma’ Alla.
Tgħiduli, dan kif jista’ ikun? Dan għaliex jekk aħna f’dawn issitwazzjonijiet naġixxu skont kif irid Alla, fit-tbatija li nħossu nkunu qed
nagħtu qima lil Alla u fl-istess ħin nuru l-imħabba tagħna lejh. Mhux
faċli, imma possibbli. Metodi ta’ kif wieħed jista’ jikkonfronta dan huwa
billi jitlob l-għajnuna ta’ Alla.
Għinni Mulej, biex il-kunflitt tal-ħażen ikun ta’ għodda għalija biex
jien aktar nersaq lejk.
(Ħsieb mis-seminarista Marlon Bajada)

Aqra l-Avviżi ta' din il-ġimgħa aktar l-isfel....

Jum il-Festa ta' Sant'Anna

Liturġija tad-Dar fil-Familja

“Ħwejjeġ moħbija..."
Is-Sittax-il Ħadd Matul is-Sena A

Riżorsi għat-tfal
Website interessanti bil-Malti u bl-Ingliż b'ħafna riżorsi għat-tfal.
https://www.bekidsmalta.com/

Lejla Żgħażagħ

Nhar il-Ġimgħa 7 ta' Awwissu, quddiesa fis-6:30pm u serata wara imtellgħa
miż-żgħażagħ.

Griżma tal-Isqof

Laqgħa tħejjija mill-Qrib għall-Għarajjes

Avviżi
Ċelebrazzjonijiet tal-Ewwel Tqarbina 2020
Għada issir it-tielet ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina fil-Parroċċa
tagħna, fil-quddies li jibda fl-9.45am u fil-11.15am. Nawguraw u
nitolbu għalihom u għall-familji tagħhom biex ikunu dejjem viċin ta’
Ġesù.

Fr Victor Agius
It-Tnejn 20 ta’ Lulju 2020 nifirħu u nitolbu għal Fr Victor Agius
f’għeluq is-46 sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu.
Għaqda Mużikali Sant’Anna
Is-Sibt 25 ta’ Lulju 2020 l-Għaqda Mużikali Sant’Anna ser

torganizza BBQ quddiem il-każin.

Jum il-FESTA ta’ SANT’ANNA
F’jum il-Festa il-quddies fil-Parroċċa tagħna jkun hekk:

Is-Sibt fil-5:15pm, fis-6:30pm u fit-8:00pm
Il-Ħadd fis-6:30am, fit-8:00am, fid-9:15am, fil-11.30am u fis6:00pm.
Il-Quddiesa bl-ingliż issir fil-11.00am fil-Kappella tal-Madonna
tar-Rużarju ġewwa l-Villa Apap Bologna.

Fil-quddiesa tad-9:15am ser iqaddes Dun Mario Mercieca li ssena l-oħra għamel esperjenza fostna bħala djaknu.
Fis-7:00pm jibda ħiereġ il-pellegrinaġġ bl-istatwa ta’ Sant’Anna.
Nitolbukom tħallu r-rotta tal-purċissjoni aċċessibbli u mingħajr
karozzi. Fil-bidu tal-pellegrinaġġ ser nitolbu t-talba tar-Rużarju.
Mistiedna wkoll in-nanniet, l-ommijiet bit-trabi fil-ġuf u l-familji li
jixtiequ jkollhom it-tfal bl-interċessjoni ta’ Sant’Anna.
Fid-8.45pm ninġabru fuq iz-zuntier għall-mument ta’ talb qabel listatwa ta’ Sant’Anna tidħol fil-knisja parrokkjali.

Laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib għall-għarajjes
Il-Ġimgħa 31 ta’ Lulju 2020 fis-7.30pm fis-Sala Sant’Anna ser issir
laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib għall-għarajjes li ser jiżżewġu bejn
Settembru u Jannar 2021. Bookings mill-Uffiċċju Parrokkjali.
Lejla Żgħażagħ
Il-Ġimgħa 7 ta’ Awwissu 2020 fis-6.30pm quddiesa animata miżżgħażagħ tal-Parroċċa tagħna u wara nkomplu bis-serata
imtellgħa minnhom stess fuq iz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali.
Ikla lill-familji fil-bżonn għal żmien il-Festa ta’ Sant’Anna
Illum id-donazzjonijiet tagħna ser immorru sabiex nhar il-Ħamis li
ġej fl-okkażjoni tal-festa ta’ Sant’Anna nagħtu ikla lil 88 familji filbżonn, li l-Parroċċa tagħna tgħin bis-saħħa tal-Kummissjoni
Djakonija. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom.

Is-Seminarista Marlon Bajada
Nagħtu merħba fostna lis-Seminarista Marlon Bajada millParroċċa ta’ Kerċem Għawdex, li matul dan is-sajf se jkun qed
jagħmel esperjenza pastorali fil-Parroċċa tagħna. Nawgurawlu u
nitolbu għalih.

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

