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IL-MULEJ ĠEJ. INĦEJJU GĦALIH
Xi ħaġa importanti fil-ħajja tħejji tajjeb għaliha. Xi ħaġa li hija
għal qalbek taħseb dwarha. Meta tkun se tiltaqa’ ma’ persuna li
tħobb, tidħol fid-dettalji dwar kif se
tkun il-laqgħa magħha.
Meta nibdew u nimxu l-mixja talAvvent, f’moħħna u f’qalbna
jkollna mis-sentimenti li għadni kif
semmejt.
L-Avvent huwa
t-tħejjija li nagħmlu biex niltaqgħu
ma’ Ġesù.
In-Nisrani jrid jagħmel minn kollox
biex jgħix f’komunjoni ma’ Ġesù
għax hekk biss ikun jista’ jagħmel il-frott ta’ opri tajba.
Ippermettuli nippreżentalkom żewġ sentenzi tal-qaddis John
Henry Newman dwar kif għandhom ifittxu jgħixu l-lajċi maturi.
Kliemu jista’ jservina għar-riflessjoni tagħna f’dan l-Avvent:
“I want a laity, not arrogant, ...nor disputatious, but men who
know their religion, who enter into it, who know where they
stand. I want men who know what they hold...who can give an
account of their faith...who feel and mean what they say they
feel and mean”.
L-Arċipriet

AVVIŻ DWAR ATTIVITAJIET TA’ FUNDRAISING
Dawk kollha li jixtiequ jinfurmaw lill-parruċċani dwar attivitajiet ta’
fundraising għandhom il-possibbiltà li jagħmlu dan fil-Gazzetta tan-Nadur, li
toħroġ kull xahar. Kulma għandkom tagħmlu hu li tibagħtu r-reklam
direttament lill-istamperija Gozo Press fuq l-email: design@gozopress.com.

AVVIŻI:
L-GĦAQDA TAN-NAR 29 TA’ ĠUNJU: tixtieq tavża li se ssir quddiesa f’suffraġju għall-membri
u benefatturi mejtin tal-Għaqda nhar is-Sibt 26 ta’ Novembru fis-6:00pm (mhux kif kien avżat
qabel). Din se tkun fil-kappella Santa Tereża ta’ Kalkutta fiċ-ċimiterju ta’ Kenuna. Kulħadd
huwa mistieden.
GRUPP TA’ PATRI PIJU: il-laqgħa ta’ talb se ssir nhar it-Tnejn 28 ta’ Novembru fil-5:30pm
bl-Adorazzjoni u r-Rużarju u wara l-Quddiesa. Inżommu l-appuntament biex nitolbu
għall-morda u l-vokazzjonijiet fil-parroċċa tagħna.
IL-KUMITAT TAL-PARTIT LABURISTA TAN-NADUR: javża li nhar it-Tnejn 28 ta’ Novembru se
ssir quddiesa fil-kappella Santa Tereża ta’ Kalkutta, fiċ-ċimiterju ta’ Kenuna fis-6:30pm. Tkun
b’suffraġju tal-membri u benefatturi mejtin. Kulħadd huwa mistieden.
IS-SIEGĦA TAL-ĦNIENA DIVINA: nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Diċembru fl-ewwel Ġimgħa tax-xahar.
Tkun filgħaxija wara l-quddiesa tal-5:00pm. Nistiednu lil kulħadd għal din l-okkażjoni bi tħejjija
għall-miġja ta’ Ġesù fostna fil-Milied.
SIEGĦA ADORAZZJONI: bi tpattija lill-Qalb bla tebgħa ta’ Marija u għall-konverżjoni
tal-midinbin. Nhar is-Sibt 3 ta’ Diċembru fit-8:15am fil-knisja tal-Qalb ta’ Ġesù.
IL-LAQGĦA TAL-GRUPP TAL-ISTILEL: se tkun nhar it-Tlieta 6 ta’ Diċembru (mhux it-Tnejn 5 ta’
Diċembru). Il-laqgħa tibda bir-Rużarju fl-4:30pm u wara Quddiesa. Kulħadd huwa mistieden.
IL-LEĠJUN F’SAN BLAS: Praesidium ieħor tan-nisa, “Sultana tar-Rużarju Mqaddes” qed jiltaqa’
nhar ta’ Ħamis fl-4:30pm. Fl-istess garaxx issir laqgħa għat-tfal “Omm l-Iżjed Ħelwa” nhar ta’
Sibt fit-3:30pm. Il-ġenituri jistgħu jħeġġu iktar lil uliedhom.
L-AZZJONI KATTOLIKA: skont San Ġorġ Preca, “it-tagħlim huwa l-għajn ta’ kull ġid”. Il-membri
tal-Azzjoni Kattolika Fergħa Nisa, flimkien mal-Assistent Ekklesjażtiku Mons. Salv Pace jixtiequ
jistiednu n-nisa li ma huma fl-ebda għaqda reliġjuża, biex jingħaqdu magħhom għal-laqgħa li
ssir kull nhar ta’ Tnejn mid-9:00am sal-10:00am fis-Sala Parrokkjali, fi Triq Xandriku.
Nistennewkom.

Ħin tal-Quddies

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

Infakkru u nħeġġu lir-romol kollha, irġiel u nisa, li nhar it-Tnejn 28 ta’
Novembru fis-6:00pm hemm il-laqgħa għalihom fis-Sala Parrokkjali, fi
Triq Xandriku. Imexxi Dun Ġużepp Attard b’quddiesa partikolari
għall-mejtin tagħhom.

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; 10:15am (bl-Ingliż)
KAPPELLA SANTA TEREŻA TA’ KALKUTTA: il-Ħadd: 7.30am

27 ta’ Novembru, 2022

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

