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WARA L-EWWEL TQARBINA  

            U L-GRIŻMA 

Issa li ċċelebrajna l-Ewwel Tqarbina u l-Griżma, nirringrazzjaw lil             

Alla li kollox mar sewwa u t-tfal, il-ġenituri, il-katekisti u aħna lkoll 

għandna għal xiex nifirħu. 

Nifirħu l-iktar li kellna ftit inqas minn tmenin tifel u tifla, u                            

adolexxenti li ltaqgħu ma’ Kristu u l-Ispirtu tiegħu permezz ta’ 

dawn iż-żewġ sagramenti. Illum nixtieq inwassal messaġġ marbut 

ma’ dawn il-ġrajjiet: 

L-ewwel nett, nirringrazzjaw lil kull min ħadem matul is-sena u                 

fil-jiem taċ-ċelebrazzjonijiet biex tħejjew it-tfal u biex il-liturġija 

kienet iċċelebrata b’serjetà u bid-dinjità li tixraq. Kien hemm              

ħafna persuni li ħadmu minn wara l-kwinti u oħrajn li sebbħu                       

l-mument bil-qari, tiżjin, kant, tħejjija u tqassim tal-ilbies, servizz fuq     

l-artal, tindif. 

Ippermettuli ngħid kelma ta’ ringrazzjament lilkom katekisti u lilkom 

ġenituri għall-akkumpanjament kontinwu ta’ wliedkom. 

Issa li l-festi tal-Ewwel Tqarbina u l-Griżma “għaddew” ma ninsewx 

li l-festi tagħna l-Insara rridu ngħixuhom ħajjitna kollha. In-Nisrani 

kontinwament jagħmel il-laqgħa ma’ Kristu ħaj preżenti dejjem u li 

dejjem jistenniena. Għalfejn qed ngħidu dan? Biex niftakru li t-tfal 

irridu nħeġġuhom biex jibqgħu qrib s-sagramenti, qrib                                 

il-formazzjoni u attivi fil-ħajja tal-Vanġelu. 

Is-sigriet ta’ kollox fit-trasmissjoni tal-Fidi u l-ħajja hija li t-tfal jieħdu              

l-eżempju mill-kbar, speċjalment tal-ġenturi. 
 

L-Arċipriet Jimmy Xerri 
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AVVIŻI: 
BUKKETTI TA ’ FJURI GĦAL QUDDIEM L-ISTATWA TITULARI: 

bħal fis-snin l-imgħoddija, dis-sena wkoll se jsiru bukketti ta’ 
ward quddiem l-istatwa titulari. Dawk li jixtiequ joffru €30               

għall-ispejjeż tal-ward biex isiru l-bukketti huma mitluba jkellmu 
lil Mons. Salv Pace kmieni kemm jista’ jkun. Nirringrazzjaw lil 

kull min jikkollabora għall-festa. L-għeżież patruni tagħna 
San Pietru u San Pawl, iħarsukom. 
 

LAQGĦA TA’ TALB FUQ L-ISPIRITWALITÀ TA’ DUN MIKIEL 
ATTARD: nhar l-Erbgħa li ġej, 16 ta’ Ġunju, fil-Knisja Bażilika u 

tibda fis-6:15pm. Se titmexxa minn Mons. Daniel Xerri, Arċipriet tax-Xewkija. 
Kulħadd huwa mistieden. Din tkun imxandra diretta fuq mnarjalive wkoll. 
 

IL-MOBILE U S-SOCIAL MEDIA... GĦALINA JEW KONTRINA?: Laqgħa li l-Isqof 
Anton qed jistieden lill-koppji kollha li żżewġu tul dawn l-aħħar sentejn 
għaliha. Din se tkun onlajn miegħu u ma’ Dr Charlie Azzopardi (family 
therapist), nhar is-Sibt 19 ta’ Ġunju fis-7:30pm. Il-koppji li jixtiequ jattendu 
għal-laqgħa għandhom jibagħtu email fuq kdfgozo@gmail.com ħalli jirċievu             
l-link għal-laqgħa. 
 

CARER AVAILABLE: jekk hemm xi ħadd li għandu bżonn is-servizzi ta’ carer 
barranija li toqgħod hawhekk in-Nadur, jista’ jiġi jħalli ismu u n-numru                   
tat-telefon fl-Uffiċċju Parrokkjali, biex imbagħad tikkuntattjah il-persuna. Għal 
iktar informazzjoni kellmu lill-Arċipriet. 

Ħdud u Festi: 5:30am; 6:30am; 8:30am; 9:45am; 11:00am; 5:00pm; 7.00pm 

Mit-Tnejn sas-Sibt: 5:30am; 6:15am; 7:00am; 7:45am; 9:00am;  

                                5:00pm; 7:00pm 

SALA PARROKKJALI: Is-Sibt: fis-6:00pm (issir fil-bitħa tal-Mużew Marittimu) 

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 

Ħin tal-Quddies 

ROKNA EKOLOĠIKA: GASS MILL-GIN 
Il-Knisja Kattolika fl-Ingilterra u Wales xtrat seba’ miljun u nofs sterlina ta’ gas 
“aħdar” fi tnax-il xahar. Il-gass li xtrat huwa prodott sekondarju li jinkiseb                 
mill-produzzjoni tal-gin. B’hekk il-Knisja saret l-ikbar kontributur għall-green 
energy drive fl-Ingilterra. 


