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Siltiet mill-ittra lill-Familji Għawdxin ta’ l-Isqof Mario
Grech fl-okkażjoni tal-Missjoni Djoċesana
…Nemmen li fostkom hemm koppji li l-Mulej għażilkom u sejħilkom biex timxu fuq l-eżempju ta’ Akwila u
Prixxilla – koppja li, kif insibu fl-Atti tal-Appostli u fl-ittri ta’ San Pawl, kellha sehem importanti fil-ħajja
tal-Knisja tal-bidu għax għenu biex dan id-dawl tal-Kelma jinxtegħel fil-qlub ta’ ħafna persuni u familji
oħra.
Qed ngħixu fi żmien meta l-familja Nisranija qed ikollha tagħmel ċerti deċiżjonijiet li ma humiex ħfief, billi
għażla skond il-valuri tal-Evanġelju tiswilha prezz għoli. F’dawn iċ-ċirkustanzi, ma nistgħux ma
nħossuniex imħeġġin biex aħna stess nikbru fl-għarfien li għandna ta’ Kristu…. Min hu mimli bi Kristu ma
jżommux għalih, imma jgħaddih lill-oħrajn. “L-imħabba ta’ Kristu ssuqna” (2Kor 5, 14) biex nagħmluh
aktar magħruf u maħbub mill-oħrajn.
Matul din il-Missjoni ser issir żjara lil kull familja biex issirilha t-tħabbira tal-Kelma t’Alla, bit-tama li listess familja tilqa’ din il-grazzja u hija stess tibda tħabbar il-Kelma fi ħdanha stess billi taqra silta millBibbja kuljum.għall-preżentazzjoni għandhom ikunu fil-ħin. Din qed tiġi organizzata mill-Azzjoni
Kattolika t’Għawdex.

OTTAVA TA’ TALB GĦALL
GĦALLĦALL-GĦAQDA TALTAL-INSARA
MitMit-18 salsal-25 ta’ Jannar
ItIt-Tieni Sinodu t’ Għawdex,
Għawdex, fidfid-Digrieti 71b u 72 dwar din ilil-Ġimgħa ta’ Talb għallgħall-Għaqda ta’ ll-Insara
jgħidilna:
jgħidilna:
“ Għandha tkun imħeġġa bil-ħerqa kollha l-ħidma ekumenika ma’ ħutna l-Insara li ma humiex f’għaqda
sħiħa mal-Knisja. Peress li meħtieġ ħafna t-talb, huma rrikmandati ħafna l-“Ġimgħat għall-Għaqda talKnejjes” li jsiru fil-parroċċi, kif ukoll is-servizz ekumeniku li għandu jsir għall-inqas darba fis-sena.
Huwa mixtieq li l-Kattoliċi jissieħbu ma’ l-aħwa mifrudin minna sabiex jagħmlu talb lil Alla fi kwalunkwe
ħtieġa komuni li fiha jistgħu u għandhom jikkoperaw flimkien, per eżempju sabiex jissaħħu l-paċi
fejjieda u l-ġustizzja soċjali. Il-Karita’ reċiproka fost il-bnedmin, id-dinjita’ tal-familja u ħwejjeġ bħal
dawn.
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FESTA TA’ SANT’ANTON ABBATI
FIX-XAGĦRA, IL-ĦADD 18 TA’ JANNAR 2009
Nhar il-Ħadd, 18 ta’ Jannar ser issir il-Festa ta’ Sant’Anton Abbati fix-Xagħra. Fit-3.30p.m. quddiesa
Konċelebrata mmexxija mill-E.T. Mons Mario Grech, Isqof t’Għawdex fil-Knisja Bażilka tax-Xagħra u
wara fl-4.30p.m. purċissjoni mill-Knisja tal-Parroċċa għal Sant’Anton fejn fil-Pjazza ta’ Sant’Anton lIsqof ibierek l-annimali. Kulħadd huwa mistieden..
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Kalendarju Pastorali
Jannar 2009
1.Ħamis.

Solennita’ ta’ l-Imqaddsa Omm Alla Marija. Messalin Sena B paġina 124.
It-42 Jum il-Paċi - Pontifikal fil-Katidral.
2.Ġimgħa.
Laqgħa Djoċesana ta’ Formazzjoni għall-Missjunarji f’Ta’ Pinu fis-7.00p.m.
L-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Adorazzjoni u Tqarbina Riparatriċi.
3.Sibt.
L-Isem Imqaddes ta’ Ġesu’-Tifkira.
Laqgħa ta’ Awguri għall-Kleru mall-Isqof fis-Seminarju fid-9.00a.m.
Laqgħa Grupp Misjunarju Għawdxi fis-Seminarju fil-5.00p.m.
L-ewwel Sibt tax-xahar. Lejl adorazzjoni mill-Mov. Ewkaristiku fil-Knisja ta’ San Franġisk,Victoria li
jibda fit-8.00p.m.
4.Ħadd.
Solennita’ ta’ l-Epifanija tal-Mulej. Pontifikal fil-Katidral.
Messalin sena B paġina 128. Jitħabbru l-Festi li jimxu ma’ l-Għid.
ĊELEBRAZZJONI TAL-MANDAT TAL-MISSJUNARJI LAJĊI – Katidral fis-6.00p.m.
Films għall-familja kollha kull nhar ta’Ħadd fil-5.30p.m. fl-Oratorju Don Bosco. Jum is-Santa
Infanzja.
5.Tnejn.
Jum is-Sant’Infanzja. Missjoni Djoċesana Żmien ta’ Tħabbira u Missjoni.
Żjajjar fil-famlji mit-Tnejn 5 ta’ Jannar sat-23 ta’ Jannar . Iż-żjajjar isiru mit-Tnejn
sal-Ġimgħa.
7. Erbgħa.
San Raymond ta’ Penyafort –Tifkira
Laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani- Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjebfit-8.30a.m.
10. Sibt.
Kunsill Presbiterali – Ċentru Ragħaj it-Tajjeb fid-9.00a.m.
Lejl Adorazzjoni mill-Mov.Ewk. fil-Knisja ta’ Savina, Victoria. li jibda fit-8.00p.m.
11. Ħadd.
Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Messalin B. Paġina 134.
Il-95 Jum l-Emigranti u r-Refuġjati.
Films għall-familja kollha kull nhar ta’ Ħadd fil-5.30p.m. fl-Oratorju Don Bosco.
17.Sibt. Tifkira Sant’ Anton Abbati.
Il-lejl mill-Moviment Ewkaristiku fil-Knisja ta’ Ħamet, li jibda fit-8.00p.m.
18.Ħadd.
It-Tieni Ħadd tas-sena. Messalin sena B. Paġina 346.
18-25 Issir L-40 Ġimgħa ta’ talb għall-għaqda bejn l-Insara.
Festa ta’ Sant’Anton Abbati – Knisja ta’ Sant’Anton, Xagħra.
Films għall-familja kollha kull nhar ta’ Ħadd fil-5.30p.m. fl-Oratorju Don Bosco.
Bidu tal-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara.
22.Ħamis.

Tifkira ta’ San Pubbliju Prinċep tal-Gżira.Tif. (0)

It-Tielet Anniversarju mill-Konsagrazzjoni ta’ l-E.T.Mons Mario Grech, Isqof t’Għawdex.
Quddiesa ta’ Raddil-Ħajr – Knisja Ragħaj it-Tajjeb fis-6.00p.m.
23.Ġimgħa.

Irtir Djoċesan għall-Abbatini (Forms 2-3).
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24.Sibt.

San Franġisk de Sales, Isqof u Duttur. Patrun tal-ġurnalisti.

Irtir Djoċesan għall-Abbatini Forms 2-3. Tiġi inawgurata Wirja ta’ Arti Sagra dwar San Pawl-Sala
Sant’Ursula, Ċittadella - tibqa’ miftuħa sal-11 ta’ Frar 2009.
Adorazzjoni għall-Qdusija tal-Persuni Kkonsagrati fil-Parroċċa ta’ Sannat li tibda fis-6.00p.m.
Lejl Adorazzjoni mill-Mov.Ewk. fil-Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria li jibda fit-8.00p.m.
25.Ħadd.

It-Tielet Ħadd tas-Sena. Messalin sena B. paġina 351.
Festa ta’ San Ġwann Bosco – Oratorju Don Bosco, Victoria.
Festa tal-Konverżjoni ta’ l-Appostlu Missierna San Pawl Knisja ta’ Marsalforn.
Irtir djoċesan għall-Abbatini (Forms 2-3)
Ftuħ tal-Wirja dwar San Pawl.
Films għall-familja kollha kull nhar ta’ Ħadd fil-5.30p.m. fl-Oratorju Don Bosco.
Is-56 Jum il-Morda bil-Lebbra (Jum il-Ħansenjani).
Għeluq tal-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda bejn l-insara.
Jum iċ-Centru Parrokkjali.
26.Tnejn.
San Timotju u San Titu isqfijiet - tifkira.
28. Erbgħa.
Prayers for Christian Unity – Parroċċa Munxar- 6.00p.m.. (Servizz ekumeniku –
Leġjun ta’ Marija).
31.Sibt.
San Ġwann Bosco Saċerdot - Tifkira (0). . Lejl Adorazzjoni mill-Mov.Ewk. filKappella ta’ l-Oratorju Don Bosco, Victoria li jibda fit-8.00p.m.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nixtiequ nagħtu l-Awguri tagħna għas-sena ġdida 2009 lil dawk kollha li jieħdu ħsieb iqassmu, jaqraw u jwettqu dak li
din l-“NEWSHEET” tal-Għaqdiet u Movimenti Kattoliċi twasslilhom u lil dawk kollha responsabbli u membri talGħaqdiet, Movimenti u Gruppi ekklesjali kif ukoll xandara tal-Mezzi tal-Komunikazzjoni Soċjali li biha jinqdew biex
iwasslu dan il-materjal li jsibu fiha għall-formazzjoni tas-semmiegħa u qarrejja tagħhom minn xahar għal xahar matul
din is-sena 2009.

NIXTIEQU SS-SENA TT-TAJBA 2009 LIL KUL}ADD
===========================================================P.T.O.

