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MILL-ĠDID GĦALL-ISKOLA

Il-Malti jgħid: “Malli ddeffes iċ-ċurkett tat-tieġ, lesti ruħek għal kulma
hu meħtieġ”. Hekk hu. Il-miżżewġin jibdew dik it-triq twila jew qasira,
sabiħa, bid-diffikultajiet tagħha biex flimkien iżommu u jsostnu livell
xieraq ta’ għajxien għalihom u eventwalment għal uliedhom.
L-edukazzjoni tat-tfal mhijiex biss dik akkademika, qisna qed indeffsu
arkivju ta’ tagħrif f’moħħhom. Fl-edukazzjoni sħiħa nieħdu ħsieb
il-moħħ u l-qalb, li jimxu flimkien. Ġesù stess jaf li aħna mhux dejjem
nagħmlu dak kollu li nafu li hu tajjeb għalina. Fil-fatt Ġesù qalilna,

“Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, henjin intom jekk
tagħmluhom.” (Ġwanni 13:17) Jiġifieri dak li nafu mbagħad irridu
nwettquh bl-azzjoni u l-qalb tagħna.
Nitolbu għat-tfal, l-adolexxenti u ż-żgħażagħ li se jkomplu l-istudji
tagħhom biex jikbru fil-moħħ u fil-qalb u dejjem ifittxu lil Alla
f’ħajjithom. Nagħlaq b’sentenza li qal San Franġisk t’Assisi propju ftit
qabel ma miet: “L-aħwa ejjew nibdew nagħmlu xi ħaġa

tajba, għaliex s’issa għadna għamilna ftit wisq.”

L-Arċipriet

IL-LAQGĦAT FL-NTYC: se jerġgħu jibdew mill-ewwel ġimgħa ta’ Ottubru.
Form 2: L-Erbgħa fis-6:00pm
Forms 3-5: L-Erbgħa fit-8:00pm
16plus: Il-Ħamis fit-8:00pm
18plus: It-Tlieta fit-8:00pm (Malta)
Il-Ġimgħa fit-8:00pm ikun hemm il-Prayer Group għall-istudenti minn 15-il sena ’l fuq.
Il-Ħadd, 2 t’Ottubru, quddiesa speċjali tal-ftuħ tas-sena animata minn John Cassar u l-band.

ĦINIJIET TAL-MUŻEW TAS-SUBIEN
Il-klassijiet il-ġodda fil-Museum tas-Subien ser jibdew nhar it-Tnejn 3 ta’ Ottubru.
Klassijiet tal-Primarja:
Years 1, 3 u 5 kull nhar ta’ Tnejn u Ħamis.
Years 2, 4 u 6 kull nhar ta’ Tlieta u Ġimgħa.
Il-grawnd jinfetaħ fil-5:30pm u
l-lezzjonijiet ikunu bejn is-6:00pm u
s-6:30pm.

Klassijiet tas-Sekondarja
(minn Year 7 sa Year 11 - Forms 1 sa 5)
Kull nhar ta’ Tnejn, Tlieta, Ħamis u Ġimgħa.
Il-grawnd jinfetaħ fis-6:30pm u l-lezzjonijiet
ikunu bejn is-7:00pm u s-7:30pm.
F’Novembru nibdew bil-passiġġati nhar ta’
Ħadd waranofsinhar.

Ser nerġgħu nibdew bis-servizz tal-vannijiet sabiex inwasslu lil uliedkom wara l-lezzjoni.

AVVIŻI:
HOSPICE MALTA: F’dan il-weekend
(24-25 ta’ Settembru) ser ikun hawn
voluntiera mill-Hospice Malta biex
jiġbru offerti għall-ħidma ta’ din
l-organizzazzjoni li taħdem ħafna
mal-persuni morda bil-kanċer u
mal-familjari tagħhom.
IL-MEMBRI TAL-MUŻEW TAL-BNIET:
javżaw li nhar il-Ħamis 29 ta’ Settembru,
festa ta’ San Mikiel Arkanġlu, ser tiġi
ċċelebrata quddiesa fil-Qasam tal-bniet
ad unur ta’ San Mikiel. Tibda fis-6:00pm.
Kulħadd huwa mistieden b’mod speċjali
d-devoti ta’ San Mikiel.
SIEGĦA ADORAZZJONI bi tpattija
lill-qalb bla tebgħa ta’ Marija u
għall-konverżjoni tal-midinbin: nhar
is-Sibt l-1 ta’ Ottubru fit-8:15am
fil-Knisja tal-Qalb ta’ Ġesù. Kulħadd
huwa mistieden.
PURĊISSJONI
TAR-RUŻARJU:
nhar
il-Ħadd 2’Ottubru fl-okkażjoni tal-Festa
tal-Madonna tar-Rużarju (7 t’Ottubru)
wara l-Quddiesa tal-5:00pm se ssir
il-purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna
tar-Rużarju. Inħeġġukom tieħdu sehem.

IL-KUMITAT TAL-BANDA: se jorganizza
ġita għall-Birgu Fest nhar is-Sibt 8 ta’
Ottubru. Il-karozza titlaq fl-3:45pm minn
quddiem il-Każin tal-Banda u twassalna
dirett il-Birgu. Il-biljetti jiswew €12 u
jistgħu jinkisbu mill-banka tal-lottu jew
mingħand xi membru tal-kumitat.
SUF BIEX JINĦADEM: min għandu u
jogħġbu joffri suf ħalli xi persuni
jaħdmuh f’oġġetti għall-missjoni jista’
jġibu l-Uffiċċju Parrokkjali. Grazzi.
MILL-PATRIMONJU NADURI: għadha
kemm ġiet ippubblikata l-10 kartolina
mill-kollezzjoni ‘Mill-Patrimonju Naduri’
li qed tfakkar il-mija u ħamsa u għoxrin
sena mill-wasla tal-orgni. Din tista’
tinkiseb mingħand il-Kan. Dun Reuben
Micallef matul dawn il-jiem.

TIBDIL FIL-ĦIN TAL-QUDDIESA TA’
FILGĦAXIJA: mill-1 ta’ Ottubru se
jinbidel il-ħin tal-Quddiesa ta’
filgħaxija mit-Tnejn sas-Sibt. Il-ħin
il-ġdid ser ikun fis-6:30pm minflok
fis-7:00pm.
L-aħħar
Quddiesa
tal-Ħadd tibqa’ fis-7:00pm.
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; 7:00pm
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; 10:15am (bl-Ingliż)
KAPPELLA SANTA TEREŻA TA’ KALKUTTA: il-Ħadd: 7.30am

25 ta’ Settembru, 2022

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

