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SALTAN FUQNA

F’dan il-Ħadd li qegħdin fih
niċċelebraw is-Solennità ta’ Kristu
Sultan. Aħna min-natura tagħna
ma niħdux gost li jkun hemm min
jindaħlilna u jmexxina. Imma
fil-każ ta’ Ġesù nagħmlu l-iktar
ħaġa li ttina libertà meta nħallu
lilu jmexxina. Meta Kristu jsaltan
f’qalbna, meta nħallu lilu
jmexxina, niksbu l-ikbar ferħ għax
insiru iktar umani u Kristjani.
Il-Knisja tibda s-sena l-ġdida
tagħha nhar il-Ħadd li ġej, 29 ta’
Novembru, li huwa l-ewwel Ħadd
tal-Avvent. Għaddejna disa’ xhur
ta’ inċertezza u għadna ma
rajniex id-dawl f’tarf il-mina
mudlama. F’din is-sitwazzjoni
prekarja, fejn għadna f’nofs
il-pandemija li għadha mhix
kontrollata xorta waħda
għandna fuq min inserrħu.

Nitolbu għal dawk li qed jaħdmu
għal rimedju u nitolbu lil Ġesù biex
iħarisna.
Fil-ħdud tal-Avvent il-Kelma t’Alla
se tlaqqagħna ma’ Alla li jħabbar
il-miġja tas-Salvatur tal-bnedmin
kollha. L-Avvent huwa żmien
mill-isbaħ biex nagħmlu mixja u
biex nagħmlu spazju għal dak li
ġej, anke fil-qalb.
Nhar l-Erbgħa 25 ta’ Novembru,
wara l-quddiesa tal-4.00pm, se
nbierku l-możajċi li hemm
fid-daħla taċ-ċimiterju tal-Ħniena
Divina. Qabel it-tberik Dun
Reuben se jfisser kull mużajk. Minn
hawn inrodd ħajr lill-artista Maria
Portelli li ħadmet dan ix-xogħol li
għandu jservi għar-riflessjoni u
għat-talb ta’ min iżur dan il-post
qaddis.
L-Arċipriet

Nifirħulhom!
Nifirħu lis-Sorijiet Franġiskani li jinsabu fin-Nadur, għax din is-sena huma ngħataw
Ġieħ in-Nadur mill-Kunsill Lokali. Is-Sorijiet ilhom iktar minn mitt sena jservu
lill-komunità parrokkjali, bit-tagħlim, servizz liturġiku, talb u kull ħidma favur
il-Knisja u l-familji.

SENA ĊENTINARJA - 7:
Il-Leġjun ta’ Marija, f’għaqda mal-Knisja u l-parroċċa, għandu sejħa missjunarja li
tant qed nisimgħu dwarha, kemm f’apostolat f’postijiet oħra f’pajjiżna, is-safar, u
fuq kollox permezz ta’ żjajjar fil-familji, fi djar tal-anzjani jew morda.

AVVIŻI OĦRAJN
IĊ-ĊELEBRAZZJONI DJOĊESANA TA’ KRISTU RE: dan il-Ħadd, 22 ta’ Novembru,
fl-4:00pm. Se tkun f’forma ta’ Għasar mis-Santwarju Ta’ Pinu li fih l-Isqof
iwasslilna l-messaġġ tiegħu. Kulħadd huwa mħeġġeġ jipparteċipa permezz
tal-midja soċjali tad-Djoċesi jew fuq XEJK TV.
SALIB TAD-DEHEB U INĊIŻJONI: fit-23 ta’ Diċembru se ntellgħu salib tad-deheb
u inċiżjoni oriġinali. Akkwistaw biljett mill-Uffiċċju Parrokkjali jew kellmu lil
Maria Attard. Il-qligħ se jmur għall-ħtiġijiet tal-parroċċa.
GIVE THANKS
Attività spiritwali għall-adolexxenti u ż-żgħażagħ
Din l-attività se tkun maqsuma fi tliet partijiet, kull sessjoni se tkun tikkonsisti
f’introduzzjoni qasira fuq it-tema, spjegazzjoni ta’ kif dan il-mument ta’ talb
jista’ jintuża bl-aħjar mod imbagħad ikun hemm ħin biżżejjed sabiex
l-adolexxenti u ż-żgħażagħ jesperjenzaw il-prayer spaces. Matul dan il-mument
se jkun hemm ukoll numru ta’ qassisin disponibbli għall-qrar jew għal
konverżazzjonijiet spiritwali. ‘Give Thanks’ se tiġi ċċelebrata fil-knisja Bażilka
nhar l-Erbgħa 25 ta’ Novembru. Se jittieħdu l-miżuri neċessarji kollha.
Is-sessjonijiet se jkunu kif indikati hawn taħt:
7.30pm – 8.30pm: forms 2 & 3
8.30pm – 9.30pm: forms 4 & 5
9.30pm – 10.30pm: 6th form +

APPLE PIES, MINCE PIES U PONSJETTA GĦALL-BEJGĦ
Iż-żgħażagħ taċ-Ċentru se jorganizzaw fundraising nhar is-Sibt 28 ta’
Novembru bejn il-5pm u t-8pm u l-Ħadd 29 ta’ Novembru bejn it-8.30am u
n-12.30pm.
Ħin tal-Quddies

Ħdud u Festi: 5:30am; 6:30am; 8:30am; 9:45am; 11:00am; 5:00pm; 7.00pm
Matul il-Ġimgħa: 5:30am; 6:15am; 7:00am; 7:45am; 9:00am; 5:00pm; 6:30pm
Is-Sibt filgħaxija: 5:00pm; 6:30pm
KNISJA TAL-QALB TA’ ĠESÙ: matul il-ġimgħa: 11.00am
KAPPELLA TAS-SORIJIET: matul il-ġimgħa: 6.30am

il-Ħadd: 7.15am
il-Ħadd: 6.15am

KAPPELLA SANTA TEREŻA TA’ KALKUTTA: il-Ħadd: 7.30am

22 ta’ Novembru, 2020

PARROĊĊA TA’ SAN PIETRU U SAN PAWL  In-Nadur  Għawdex

