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IL-KOMUNITÀ LI TISMA’

Dan il-Ħadd nibdew il-mixja tal-Avvent bi preparazzjoni għall-festa tat-Twelid ta’
Sidna Ġesù Kristu. Kull parroċċa hija msejħa biex din il-mixja ssir ukoll id f’id
mal-Pjan Pastorali ta’ din is-sena. Fil-fażi tal-Avvent ġejna mitluba biex
il-membri tal-gruppi jiltaqgħu, jitolbu u jirriflettu flimkien fuq ħsibijiet ippreparati
mid-Djoċesi stess. Dawn il-laqgħat ser isiru matul dan l-Avvent – hemm gruppi li
ser jirriflettu fuq dawn il-ħsibijiet waqt il-laqgħat li jsiru regolarment u hemm
oħrajn li ser jitħejjew laqgħat għalihom. Wieħed għandu jsegwi l-avviżi biex ikun
jista’ jipparteċipa f’dik il-kategorija li tagħha hu/hi jagħmel parti. Min ma jkunx
jista’ jattendi f’dik id-data partikolari tal-kategorija tiegħu jista’ anke jingħaqad
ma’ kategoriji oħra. Persuni li huma involuti f’iktar minn kategorija waħda jieħdu
sehem darba biss.
Fit-30 ta’ Novembru 2021, fil-17.30 fil-Knisja Parrokkjali ser issir stedina għal dawn
il-gruppi/għaqdiet: Membri fil-grupp tal-Liturġija, Ministri tat-Tqarbin, Letturi u
Animaturi, membri fil-kor, Kanturi/organisti, dawk li jħejju l-ward għall-knisja,
dawk li jieħdu ħsieb it-tindif fil-knisja u anke dawk il-persuni li jiftħu u jagħlqu
l-prayer room.
Fl-1 ta’ Diċembru 2021, fil-17.30 fil-Knisja Parrokkjali ser issir il-laqgħa għal:
Fratellanzi, sagristani u dawk li jgħinu fl-armar u għajnuna oħra ġewwa l-knisja.
Fis-7 ta’ Diċembru 2021, fis-19:00 fil-Knisja Parrokkjali mistiedna għal-laqgħa:
Il-membri kollha fil-Kumitat Festi Esterni, il-membri kollha tal-Armar, Nar,
Kummissjoni Żgħażagħ Mnarja u l-kumitat u membri tal-Banda Mnarja.
Fl-10 ta’ Diċembru 2021, fis-19:00 fil-Knisja Parrokkjali: Membri fil-grupp
tal-Fundraising tal-Parroċċa, Servizz Turisti (Mużew Marittimu), membri fil-Kumitat
Parrokkjali għall-finanzi u Manutenzjoni tal-Patrimonju.
Fit-13 ta’ Diċembru 2021, fis-19:00 fil-Knisja Parrokkjali: Membri tal-Kumitat
Kulturali Reliġjuż, membri fil-Għaqda Ħbieb tal-Presepju u Membri fil-Kumitat
tal-Ġimgħa l-Kbira u anke persuni li jieħdu sehem fil-purċissjoni.
Fl-14 ta’ Diċembru 2021, fil-17.30 fil-Knisja Parrokkjali: Membri fil-Kunsill Parrokkjali,
membri fil-grupp tal-Caritas, persuni li jgħinu fil-produzzjoni u fid-distribuzzjoni
tal-Bullettini, Persuni li huma involuti fuq Radju Luminaria, fil-website u
fil-Facebook page tal-parroċċa, il-Bord Editorjali tar-Rivista “Luminaria”,
Voluntiera fl-uffiċċju parrokkjali u anke membri fil-Konfraternità ta’ San Pietru u
San Pawl.
Dati oħrajn għall-kategoriji oħra jiġu ppubblikati fuq il-bullettin tal-ġimgħa
d-dieħla.
Nieħdu gost bl-attendenza tagħkom sabiex inkomplu nimxu flimkien bħala
komunità.
L-Arċipriet Jimmy Xerri

AVVIŻI:
QUDDIESA F’TA KENUNA: nhar it-Tnejn, 29 ta’ Novembru fis-6:00pm, fil-kappella ta’ Santa
Tereża ta’ Kalkutta, għall-membri mejtin tal-Partit Laburista.
IS-SIEGĦA TAL-ĦNIENA DIVINA: nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Diċembru, fl-ewwel Ġimgħa tax-xahar.
Tkun filgħaxija wara l-quddiesa tal-5:00pm, fil-knisja. Kulħadd huwa mistieden.
L-GĦAQDA DUN FRANĠISK GRIMA: tavża li nhar il-Ħamis 2 ta’ Diċembru se tmur Ħondoq.
Nieqfu fil-kappella tal-Kunċizzjoni u l-kappella tal-Blat. Nieħdu kafè flimkien. Ċemplu lil Tonina
fuq 21553041/79923153.
IL-KUMITAT TAL-BANDA: se jorganizza tombla kbira fil-Każin tal-Banda nhar it-Tlieta 30 ta’
Novembru. Ħin fis-7:00pm. Trasport provdut minn kullimkien.
L-GĦAQDA ARMAR DIĊEMBRU 13: tavża li se torganizza l-Ikla tal-Ħbieb tal-Milied fil-lukanda
Grand Hotel, l-Imġarr, nhar is-Sibt 11 ta’ Diċembru fis-7:30pm. Biljetti mingħand il-membri
tal-kumitat jew ċemplu fuq 99101957. Ingħaqdu magħna ħa nibdew il-jiem sbieħ tal-Milied
flimkien.
IL-KALENDARJU 2022: nitolbu liż-żelaturi tal-Kwaranturi sabiex jiġu jiġbru l-kalendarji ħalli
jgħinuna nqassmuhom fil-jiem li ġejjin. Naturalment dan l-avviż ma jgħoddx għal min diġà
ġabar il-kalendarji. Xi wħud talbuna huwiex possibbli li jakkwistaw kopji extra għall-ħbieb
barra mill-parroċċa. Iva, tistgħu tiġbru l-kopja mill-Uffiċċju Parrokkjali. Dawk li ma kinux id-dar
meta għaddew iż-żelatriċi jqassmuh, jistgħu jiġu jiġbru kopja mill-Uffiċċju Parrokkjali wkoll.
Nibżgħu għall-karti! Biex tipproduċi tunnellata ta’ karti madwar 15-il siġra u eluf ta’ litri ta’
ilma. Għalhekk jekk nirriċiklaw u ma naħlux karti għalxejn, inkunu ngħinu l-ambjent. 54%
tal-karti li nużaw imorru fir-wrapping u l-packaging.
NIFIRĦULU!

Saviour Portelli huwa wieħed mill-abbatini tagħna li jservi regolarment u
b’assidwità fil-Knisja Parrokkjali. Dan l-aħħar huwa għamel l-eżami biex imur
iservi fil-knisja ta’ San Pietru ġewwa Ruma. Nifirħulu doppjament għax
intgħażel biex imur u wkoll għax irnexxielu jiġi fl-ewwel post. Prosit!

Ħin tal-Quddies
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; 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

28 ta’ Novembru, 2021

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

