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SANT ANTON ABBATI

AVVIŻI:
LAQGĦA TA’ TALB FUQ L-ISPIRITWALITÀ TA’ DUN MIKIEL ATTARD: nhar l-Erbgħa
Nhar it-Tnejn 17 ta’ Jannar il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta’ Sant Anton 19 ta’ Jannar, fis-5:45pm fil-Knisja Bażilika. Fiha Dun Eddie Vella se jaqsam magħna
Abbati. Dan Anton kien Eġizzjan li għex sa meta kellu ’l fuq minn l-konoxxenza tiegħu ta’ Dun Mikiel. Kulħadd huwa mistieden. Tkun imxandra wkoll
diretta fuq Mnarjalive.

100 sena. Għalkemm miet fis-sena 357 wara Kristu, nafu xi
dettalji ta’ ħajtu li kiteb Sant Atanasju. Għadda bosta
snin jgħix fid-deżert wara li kien qassam ġidu għall-karità.
Darba minnhom wieħed mar jitolbu parir dwar kif
għandu jgħix il-Vanġelu. Il-qaddis tagħna wieġbu:
“Dejjem żomm lil Alla quddiem għajnejk u għożż
l-Iskrittura Mqaddsa u oqgħod bla ma titħarrek,
f’post wieħed”.

ĠABRA GĦALL-ARTAL U T-TABERNAKLU TAL-PRAYER ROOM TAĊ-ĊENTRU: waqt
il-quddies kollu ta’ dan il-weekend il-ferta se tmur għall-ispejjeż tal-artal u
t-tabernaklu l-ġdid li ser isiru fil-prayer room taċ-Ċentru Parrokkjali. Nirringrazzjaw lil
dawk kollha li s’issa ġabu l-envelopes bid-donazzjoni tagħhom.

CD - “L-imħabba__”
Iż-żgħażagħ taċ-Ċentru ħarġu CD bl-isem “L-imħabba__” u fiha kanzunetti sbieħ ta’
tifħir lil Alla. Jekk tixtieq takkwista kopja tista’ tagħmel dan miċ-Ċentru taż-żgħażagħ
stess. Iż-żgħażagħ jirringrazzjaw lil dawk kollha li għenuhom sabiex dan il-proġett
Alla quddiem għajnejk: tgħix fil-preżenza ta’ Alla. seta’ jkun possibbli.

Jekk tassew inkunu konxji li Alla huwa magħna u
jarana, ma noffenduHx, ma nidgħux bih. Jekk
inkunu konxji li Alla huwa hawn, nimxi fuq dak li
jgħidli fil-fond ta’ qalbi, dik li nsejħulha l-kuxjenza.

Għożż l-Iskrittura Mqaddsa: kemm għandna xorti
kbira li nistgħu naqraw u ngħixu l-Kelma ta’ Alla,
il-Bibbja. Propju nhar il-Ħadd li ġej se niċċelebraw
Jum il-Kelma t’Alla. Qegħdin fil-bidu ta’ sena
ġdida. Nippruvaw li kuljum inħallu mument
għall-qari tal-Kelma fil-familja.
Oqgħod f’post wieħed: ma fhimtx eżatt xi jrid
jgħid biha Sant Anton. Forsi ried jgħidilna biex ma ngħixux imferfxin,
qisna turisti bla destinazzjoni. Forsi Anton iridna nagħmlu t-tajjeb
fejn qegħdin bla ma ninsew li aħna “mexjin” lejn is-sema pajjiżna.
Forsi jridna nwaħħlu saqajna fl-art, ninnamraw mal-istat tal-ħajja
tagħna u nagħmlu d-deċiżjonijiet il-kbar favur il-vokazzjoni tagħna.
L-Arċipriet Jimmy Xerri

RINGRAZZJAMENTI:
Id-Dar tal-Providenza, l-OASI, l-FSWS Gozo, id-Djakonija t’Għawdex u l-Caritas
tal-parroċċa tagħna jirringrazzjaw lil kull min ta sehmu fir-rigali tas-siġra tal-karità.
Grazzi mill-qalb.
L-EWWEL TQARBINA U L-GRIŻMA
Dawk il-ġenituri li wliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina u
l-Griżma din is-sena, huma mitlubin jiġu l-Uffiċċju Parrokkjali
nhar it-Tnejn 17 ta’ Jannar, bejn il-5:00pm u s-6:30pm sabiex
jimlew u jiffirmaw il-formola li nagħtuhom. Se jkun hemm
is-seminarista Matthew jistenniekom għal dan.

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

16 ta’ Jannar, 2022

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

