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JUM IL-KELMA T’ALLA

AVVIŻI:
Ministri Straordinarji

Għaqda Armar Diċembru 13: 25 sena

F'dan il-Ħadd qegħdin niċċelebraw JUM IL-KELMA T'ALLA. Papa
Franġisku daħħal dal-jum fil-kalendarju, f'Jannar
ta' kull sena. Mhux l-ewwel darba li l-Papa stieden
lin-nies biex iżommu kopja żgħira tal-erba’
Vanġeli fil-but jew fil-basket.

Nhar it-Tnejn 24 ta' Jannar se ssir laqgħa
ta' formazzjoni għall-ministri straordinarji
tat-tqarbin u għal dawk li jqarbnu
l-familjari tagħhom fis-Sala Parrokkjali ta'
Triq Xandriku fil-5:30pm.

Storja li dejjem impressjonatni hija dwar San
Ġwann tas-Salib li kien jgħix fis-Seklu 16. Darba
n-novizzi li tagħhom kien surmast qalulu li jixtiequ
jmorru jaraw raġel li kellu l-pjagi. Ħalliehom imorru
imma hu ma marx. Xħin ġew lura, qalulu b'li raw,
"Sewwa ħafna" qalilhom, "Jien xħin ma kontux
hawn qgħadt nippassiġġa ma' xatt il-baħar u
ltqajt ma’ Kristu nnifsu billi qgħadt naqra u nimmedita l-Vanġelu".

Nhar l-Erbgħa 26 ta' Jannar se ssir
laqgħa għall-ġenituri ta' dawk li ser
jagħmlu l-Ewwel Tqarbina u l-Griżma
tal-Isqof. Din il-laqgħa għandha sservi
sabiex ngħinu lill-familji jitħejjew aħjar
fil-mixja tat-tfal tagħhom hekk kif daqt
ser jirċievu dawn is-sagramenti. Se
jkollna lil Dun Simon Cachia sabiex
jaqsam magħna xi ħsibijiet fuq dan
is-suġġett.
Il-laqgħa
ssir
fis-Sala
Parrokkjali ta' Triq Xandriku fis-7:00pm.
Importanti li tattendu.

L-Għaqda Armar Diċembru 13 qed
tiċċelebra l-25 sena mit-twaqqif tagħha,
u fost l-avvenimenti li se tkun qed
tagħmel, se jkun hemm 5 programmi li se
jixxandru fuq Facebook. Kull 29 tax-xahar
se niltaqgħu ma’ diversi Nadurin li ġejjin
minn kull kategorija u nisimgħu
x'għandhom x'jgħidulna dwar San Pietru
u San Pawl, id-devozzjoni lejhom
fin-Nadur, il-kolleġġjata bażilika tagħna,
l-Imnarja u l-25 sena tal-Għaqda. Flewwel programm minn din is-sensiela, se
nittrattaw it-tema: San Pietru u San Pawl
u l-kult tagħhom ġewwa n-Nadur.
Segwuna nhar il-Ġimgħa li ġej fuq
Facebook - Għaqda Armar Diċembru 13 Nadur.

Il-Kelma t'Alla hi bħax-xita li tkabbar, bħad-dawl li jurina fejn
immiddu riġlejna u bħal żerriegħa li tikber.
L-Arċipriet Jimmy Xerri
Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm
dejjem għaddej b’ħidma mingħajr waqfien biex il-pazjenti ġol-isptarijiet ta’
Malta u Għawdex dejjem ikollhom demm disponibbli għalihom mingħajr
stennija. Naturalment l-istennija ma jieħu gost biha ħadd, lanqas id-donaturi
tad-demm. Għaldaqstant, is-Servizz jixtieq jerġa’ jfakkar lil kull min jixtieq
jagħti d-demm li jeżisti servizz ta’ appuntament minn qabel wieħed jersaq biex
jagħti d-demm. Dan għandu l-għan ewlieni li joffri servizz aħjar lid-donatur,
iżda fuq kollox jgħin lis-Servizz jippjana b’mod iktar ekwu l-kollezzjoni
tad-demm fil-jiem ta’ matul il-ġimgħa. Għaldaqstant, is-Servizz jistieden lil kull
min jixtieq jagħti d-demm biex jagħmel appuntament billi jċempel 80074313
jew jersaq mingħajr appuntament fil-Berġa tax-Xewkija li nhar it-Tlieta 25 ta’
Jannar ser tkun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mis-1:00pm
sal-5:00pm.
Inħeġġukom jekk tistgħu tagħmlu dan l-att ta’ karità.

Ġenituri Tqarbina u Griżma

Televiżjonijiet

Programmi dwar Dun Mikiel Attard Nirringrazzjaw lil dawk kollha li qed iġibu
eluf u eluf ta' bottijiet tal-aluminju u ram
fuq Radju Luminaria
Nhar ta' Tlieta fl-10.30am u nhar ta' u bronz. Fl-istess ħin navżawkom biex ma
Ġimgħa fis-6.30pm fuq Radju Luminaria ġġibux televiżjonijiet għax dawn ma
qed jixxandru programmi dwar il-Qaddej għadniex niġbruhom.
t'Alla Dun Mikiel Attard ippreżentati
minn Francesco Pio Attard. Inħeġġukom
issegwuhom.

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

23 ta’ Jannar, 2022

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

