
 

 

PARROĊĊA TA’ SAN PIETRU U SAN PAWL  In-Nadur  Għawdex  
Uffiċċju: 21551649 • Dar Parrokkjali: 21560501 • www.nadurparish.com 

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      il-Ħadd: 7.15am 

KAPPELLA TAS-SORIJIET: matul il-ġimgħa: 6.30am           il-Ħadd: 6.15am 

KAPPELLA SANTA TEREŻA TA’ KALKUTTA: il-Ħadd: 7.30am 
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AVVIŻI OĦRA: 
IL-QRARA TAT-TFAL TAL-EWWEL TQARBINA: għat-tfal subien se ssir l-Erbgħa 3 ta’ 
Marzu fil-5:30pm filwaqt li għat-tfal bniet se tkun il-Ħamis 4 ta’ Marzu fil-5:30pm. 
Niskużaw ruħna għat-tibdil li kellna nagħmlu. 
 

IS-SIEGĦA TAL-ĦNIENA DIVINA: nhar il-Ġimgħa fl-ewwel ġimgħa tax-xahar. Tkun 
filgħaxija wara l-quddiesa tal-5:00pm. Fiha ser ikun hemm il-Via Sagra meditata. 
 

CARITAS DJOĊESANA: qiegħda tagħmel talba għal kutri u preserves biex jitqassmu lil 
familji u individwi fil-bżonn. Kull min jista’ jgħin għandu jħalli l-materjal fl-Uffiċċju 
Parrokkjali, it-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa filgħodu mid-9:00am sal-11:00am. 
 

L-GĦAQDA ARMAR TRIQ SAN ĠWANN: tixtieq tavża li l-istatwi tal-Ġimgħa l-Kbira 
ntrebħu hekk: Lorraine Galea, Christine Borg, Rose Grech, Toni Sammut, Ġemma 
Muscat, Mary Camilleri. 

 

LINEF TAL-BRONŻ: nirringrazzjaw lil dawk il-persuni li dan l-aħħar irregalaw linef 
qodma għall-fundraising tal-knisja. Min għandu xi linfa qadima li jrid jiddisponi 
minnha, jista’ jħalliha fl-Uffiċċju Parrokkjali fil-jiem u l-ħinijiet li dan jiftaħ. 

SENA ĊENTINARJA - 20: Għal snin twal xi membri tal-Leġjun ta’ Marija kienu jżuru l-familji       
tal-parroċċa bix-xbieha tal-Madonna minn ġimgħa għall-oħra. Sa qabel il-pandemija kienu 6            
il-praesidia li jwettqu dan l-appostolat Marjan b’messaġġ addattat. 

Ħin tal-Quddies 

ROKNA EKOLOĠIKA: 
It-Talmud, li qisu ktieb għad-duttrina tal-Lhud, jirrakkonta kif jgħaddi ġurnata xogħol                 
il-Missier Etern. Fost l-oħrajn jgħaddi ħin jgħallem il-Liġi, jiġġudika, juri ħniena                         
mal-bnedmin, jilgħab mal-baleni tal-baħar, jipprovdi l-meħtieġ għall-barrin bil-qrun u jgħin 
lill-flieles li jkunu se joħorġu mill-bajda. 
Aħna l-bnedmin għandna bżonn nitgħallmu nġibu ruħna bħal Alla. Ejjew ngħinu l-fellus 
joħroġ mill-bajda. Ejjew inħallu kull ħajja tara d-dawl tax-xemx. 

Waqfa... biex tagħti sens 
F’waħda mill-istejjer ħelwin ta’ Winne the Pooh, insibu lil Pooh 

jirrifletti u qal: “There’s nothing better than doing nothing.” Dan 

mhux sewwa jekk l-istedina ta’ Winnie the Pooh tifhimha bħala 

stedina biex tiskarta x-xogħol. Imma l-istqarrija ta’ Winnie the 

Pooh tista’ tkun pożittiva. Xi darba meta tieqaf u ma tagħmel 

xejn, ma tinfexx fl-attiviżmu li jnessi imma tħalli mumenti ta’ ġabra, 

fejn tibda tisma’ l-ħsejjes ta’ madwarek tibda 

tintebaħ b’ħafna affarijiet madwarek. U 

tintebaħ ukoll bil-vuċijiet li jkunu ġejjin                

mill-fond tal-qalb tiegħek. 

 F’dan ir-Randan ejjew inħallu ħin                   

għad-”doing nothing”. Inħallu l-attiviżmu u 

nħallu iktar ħin għal Alla li jrid ikellimna; 

inħallu iktar ħin biex inkellmuH; inħallu iktar 

ħin għall-Kelma proklamata fil-Knisja u                  

għall-Kelma li nimmeditaw id-dar tagħna stess; inħallu iktar ħin 

biex nisimgħu l-kuxjenza tagħna twissina u tmexxina. 

 Il-qaddis jgħix bħal xitla b’għeruqha mniżżlin f’ħamrija 

maħduma u msoqqija. Il-qaddis jgħix fil-preżenza t’Alla                  

fit-talb. Il-profeta Ġoel ifakkarna li Alla jridna “[t]erġgħu lura 

għandi b’qalbkom kollha.” Ir-Randan ma jiġix biss biex tagħmel 

sagrifiċċji żgħar. Ir-Randan jiġi wkoll biex int tara qalbek lejn fejn 

qed tmexxik. 

L-Arċipriet 

DĦUL FL-ISKEJJEL TAL-KNISJA 
Dawk il-ġenituri li wliedhom jattendu fi skola primarja tal-Istat, u jixtiequ jirreġistraw 
lil uliedhom għad-dħul fil-Kinder 1 u Form 1 fl-iskejjel tal-Knisja f’Għawdex, (sakemm 
ma jaqgħux taħt il-kriterji ta’ dawk li kellhom japplikaw qabel il-15 ta’ Frar), 
għandhom japplikaw onlajn bejn it-Tnejn l-1 ta’ Marzu u t-Tnejn 8 ta’ Marzu fuq             
is-sit elettroniku: https://church.mt/gozoapplications 


