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Għeżież, 
 

N insabu fil-bidu ta’ staġun ieħor. Dan iż-żmien tinbidel xi ftit ir-rutina 
tas-soltu. Fil-Parroċċa tagħna se jkollna diversi attivitajiet matul 

dawn ix-xahrejn. Għalhekk ħsibt li jkun tajjeb li nfakkarkom sabiex 
flimkien, nagħtu s-sehem tagħna. Se nibdew ix-xahar ta’ Ġunju biż-żjara 
fil-Parroċċa tal-Fontana, fejn f’egħluq il-35 sena tal-Parroċċa tagħna kien 
sar Ġemellaġġ mal-Parroċċa tal-Fontana ddedikata lil Qalb ta’ Ġesu’. Se 
niċċelebraw ukoll Corpus u l-Ewwel Tqarbina u l-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ 
Padova, nhar it-13 ta’ Ġunju li jaħbat ukoll l-Ewwel Anniversarju mill-ftuħ 
taċ-Ċentru Parrokkjali. Imbagħad jibdew il-jiem ta’ preparazzjoni għall-
Festa u Żmien il-Festa li tilħaq il-qofol  tagħha nhar l-24 ta’ Ġunju. 
Inħeġġiġkom minn issa biex flimkien nipparteċipaw u nieħdu sehem fil-
funzjonijiet fil-Knisja u anke fil-festi esterni. 
 
Żewġ avvenimenti li tajjeb wieħed ikun jaf, hija l-Griżma tal-Isqof nhar il-
Ħadd 8 ta’ Lulju u l-bidu tal-Iskola Sajf nhar it-18 ta’ Lulju. J’Alla dawn l-
okkażjonijiet ikomplu jgħinuna biex nersqu aktar lejn il-Qalb Ħanina ta’ 
Ġesu’ u ta’ Ommu Marija u bejnietna. 
 
Nawgura minn issa Festa sabiħa lill-familji kollha tal-Parroċċa u lil dawk li 
jiġu jżuruna, u wkoll żmien sabiħ ta’ mistrieħ fiż-żmien ix-xhur tas-sajf. 
 
 
 
Tkunu Mbierkin! 
 
P.Joseph Mamo ofm Conv 
 

 



Trobbija Speċjalizzata 

 
 

I l-kelma trobbija huwa kunċett li xi darba jew oħra żgur smajtu bih u forsi 

tħossukom familjari meta jgħidu ‘għadni qed inrabbi!’. It-trobbija 

tikkonsisti f’diversi aspetti fosthom l-edukazzjoni tat-tfal, s-saħħa, l-valuri, 

affarijiet bażiċi ta’ kura, u l-imħabba.  Dawn l-aspetti iwasslu lill-ulied 

sabiex jikbru f’ambjent sahan u sikur.  

Pero fid-dinja mhux kollox ward u zahar!  Sfortunatament fis-soċjeta’ 

tagħna nsibu tfal u żgħażagħ illi minħabba diversi raġunijiet ma kellhomx l-

opportunita’ illi jirċievu trobbija xierqa u f’dawn iċ-ċirkostanzi ma setgħux 

jibqgħu mal-ġenituri tagħhom.  Uħud minn dawn it-tfal ikunu għaddew 

minn xi abbuż, jew ikollhom problemi psikoloġiċi, jew problemi ta’       

edukazzjoni, droga, jew forsi minħabba xi diżabilita’. Sforz it-tbatija li     

jkunu għaddew minnu, ikun hemm tfal u żgħażagħ illi ikollhom anke 

imġieba ta’ sfida.  Pero’ dawn it-tfal u żgħażagħ illi ma kellhomx trobbija 

xorta għadhom fiċ-ċans li jirċievu dan permezz tat-trobbija speċjalizzata.  

Trobbija speċjalizzata għandha l-istess bażi tat-trobbija filwaqt li tirrikjedi 

aktar attenzjoni lejn il’bżonnijiet partikolari tat-tfal.  Minħabba l-passat   

diffiċli tagħhom, dawn it-tfal ikollhom bżonn ambjent ta’ familja, struttura, 

attenzjoni kontinwa, jattendu għall-appuntamenti meħtieġa bħal appunta-

menti mediċi u iżommu kuntatt u fejn hu possibbli jiltaqgħu mal-ġenituri 

naturali tagħhom.  Huwa importanti li l-interessi tat-tfal u żgħażagħ jiġu l-

ewwel u qabel kollox.  Fit-trobbija speċjalizzata jrid ikun hemm persuni  

disponibbli għat-tifel jew tifla meta jkun hemm bżonn. F’dan il-qasam          

jeħtieġ ukoll li jkun hemm impenn sħiħ u ko-operazzjoni kontinwa mal-

professjonisti sabiex flimkien naħdmu id f’id bl-għan li ngħelbu l-problemi 

tat-tfal u ż-żgħażagħ. Il-progress huwa wieħed li jieħu t-tul pero’ meta     

tikkumpara il-kisbiet  maż-żmien kemxejn qalil, tħossok kuntent li għamilt 

differenza f’ħajjithom! 

Ghalhekk il-Gvern ħoloq programm li jismu Out of Home Care mmexxi 

mill-Aġenzija Appoġġ u huwa maħsub għal dawn it-tfal bi problemi li 

ghandhom bejn seba’ u tmintax il’sena.  Dawn it-tfal u żgħażagħ jirrikjedu 

trobbija speċjalizzata li tinkludi familji jew persuni li lesti li jilqgħu f’      

darhom lil dawn it-tfal. Għalhekk jekk inti interessat/a jew tixtieq aktar   

informazzjoni ikkuntatjana 27028700 jew outofhome.appogg@gov.mt 



}sieb Spiritwali 

 

  Il-Beatu Gwanni Pawlu II –Isqof u Kardinal 

 

D r. AnnaTeresa Tymieniecka, Pollakka aristokratika, filosfa 
rispettata ħafna, li ħadmet mal-Beatu Ġwanni Pawlu 11 għal erba’ snin 
sħaħ, qalet li Fr. Wojtyla kien ‘Modest u kapaċi jikkontrolla ħafna lilu nnifsu 
f’kull qasam. Kien umli imma fl-istess ħin iżomm ħafna d-dinjita’ tiegħu 
innifsu. Meta jkun jitkellem miegħek inti biss tkun teżisti għalih u jurik li lest 
li jagħmel kollox għalik.’  
 

F’Ottubru 1962 l-Isqof Wojtyla ltaqa’ mal-Isqfijiet tad-dinja kollha għall-
Konċilju Vatikan it-Tieni f’Ruma. Hawnhekk il-Knisja reġgħet, f’isem Alla, 
ordnatu għal Isqof ta’ Krakovja wara l-mewt ta’ l-Isqof Baziak. F’dan iż-
żmien, il-Polonja kienet oppressata mill-komuniżmu ateju. Din l-ideoloġija 
warrbet għal kollox lil Alla mill-ħajja tan-nazzjon u qatt ma ddefendiet id-
dinjita’ tal-persuna umana maħluqa xbieha tiegħu. Fil-Konċilju Vatikan it-
Tieni l-Isqfijiet iddiskutew in-Nostra Aetate. Id-dokument kien jiddikjara li l-
poplu Lhudi ma kienx ħati tal-qtil ta’ Kristu. Kien hemm dibattitu aħrax, u 
f’daqqa waħda mit-tarf tal-mejda instema’ leħen qisu ta’ profeta. Ħadd ma 
kien jaf x’jismu. Kien l-Isqof Karol Wojtyla, li qalilhom li l-Knisja kellha r-
responsabbilta’ li tbiddel ir-relazzjoni tagħha mal-Lhud. Fil-fatt hu iġġieled 
ħafna biex il-Konċilju jiddikjara li l-Lhud ma kienux ħatja tal-qtil ta’ Kristu.  
 
Bħala Kardinal, Karol Wojtyla żar is-Sinagoga fid-distrett Lhudi ta’ Krakovja 
bħala sinjal ta’ ħbiberija mal-Lhud. Meta staqsewh għaliex il-Knisja Pollakka 
baqgħet daqshekk siekta rigward l-Olokawst, huwa xengel rasu u tefa’ 
wiċċu f’idejh. Fil-Polonja ta’ wara l-gwerra kien hemm sofferenza kbira. 
Tlett miljun Pollakk inqatlu fil-gwerra, u tlett miljun Lhudi. Kull familja 
Pollakka kienet tilfet lil xi ħadd. Kulħadd kien qisu mbellaħ. Il-ġrieħi tat-
tbatija kienu profondi ħafna. Il-Polonja kienet l-unika pajjiż taħt l-
okkupazzjoni Nażista li jekk xi ħadd kien jinqabad jgħin Lhudi kienu 
jisparawlu. Inqatlu Pollakki b’dan il-mod għax sempliċiment inqabdu jitfgħu 
il-ħobż lejn id-djar tal-Lhud. Diversi Pollakki eroj, fosthom qassisin u sorijiet, 
issograw ħajjithom billi għenu lil Lhud b’mod sigriet.  



Anki Karol Wojtyla għen kif seta’, 
għalkemm kulħadd kien imwerwer. 
Pero’ kien hemm oħrajn li kienu 
jgħajru lil Lhud ‘qattiela ta’ Kristu’. Il-
poplu kollu, sew Pollakk kif ukoll 
Lhudi, kien maħkum minn biża’ u 
tbatija tremenda. Fl-aħħar ktieb 
tiegħu Memorja u Identita’, il-Beatu 
ddeskriva t-tnax il-sena ta’ ħakma 
Nażista bħala bestjalita’. Meta l-
Beatu żar Autchwiż fl-1979, għaddew 
minn ħdejh ringiela twila ta’ sorijiet 
u hu berikhom kollha. Waħda 
minnhom waqfet u qaltlu – ‘Irridek 
tkun taf li jiena Lhudija Russa li 
kkonvertejt għall-Kristjaneżmu.’ Il-
Papa kien kommoss ħafna filwaqt li 
għannaqha miegħu u beka. 
 
Elevat għal Arċisqof mill-istess Papa Pawlu V1 fl-1964, Karol Wojtyla sar 
Kardinal ftit snin wara fl-1967. Fl-istess sena kien strumentali biex ifformula 
l-enċiklika Humanae Vitae li saħħet il-pożizzjoni tal-Knisja kontra l-abort u 
mezzi artifiċjali ta’ kontroll tat-twelid.  
 
Fl-1976 il-Papa Pawlu V1 stieden lil Karol biex jagħti l-eżerċizzi tar-Randan 
f’Ruma. F’dawn huwa tkellem dwar iċ-ċentralita’ ta’ Kristu fl-istorja tas-
salvazzjoni, id-dinjita’ tal-persuna, kif għandha tkun ir-relazzjoni bejn il-
bniedem u Alla, l-iżball perikoluż li tgħix qisu Alla ma jeżistix, u l-valur kbir li 
għandha t-tbatija li mhux teqred lil bniedem imma ssalvah. 
 
Wera wkoll kuraġġ kbir fit-Tmexxija li pprovda lil Knisja fil-Polonja waqt il-
persekuzzjoni li kellha ssofri taħt il-ħakma Kommunista. Kien difensur 
b’saħħtu tal-fidi u teologu mill-aqwa. Kien dawl ta’ verita’ f’dawk is-snin ta’ 
tbatija għall-Polonja. F’Awwissu 1978 telaq lejn Ruma biex jattendi għall-
funeral tal-Papa Pawlu V1, u l-ġrajjiet li seħħew wara ġabulu sejħa oħra 
minn Alla, sejħa li kellha tissorprendi kif ukoll tbiddel lid-dinja. 
 

 Dan l-artiklu huwa s-sitt wieħed minn sensiela li għandna dwar il-Beatu Ġwanni 

Pawlu 11............inkomplu f’Awwissu 



 
 
 
 

Il-Ġimgħa 1 L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Inġeddu l-Konsagrazzjoni tagħna 
‘l Qalb ta’ Ġesu’. Fl-4.30pm Tluq minn ħdejn il-Knisja għal Fontana 
Għawdex biex niċċelebraw il-quddiesa fis-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesu’. 
 
Is-Sibt 2 L-Ewwel Sibt tax-xahar. Inġeddu l-Konsagrazzjoni tagħna ‘l 
Qalb bla Tebgħa ta’ Marija.   Fis-6.00pm Adorazzjoni fil-Knisja. 
Il-librerija tkun miftuħa bejn l-10.00am u 12.00pm fiċ-Ċentru Parrokkjali.  
 
Il-Ħadd 3 Fl-10.30am Laqgħa tal-Grufan. 
 
Il-Ħamis 7 Fl-10.30am tluq minn ħdejn il-Knisja għas-Seminarju Tal-
Virtu’ biex nieħdu sehem fl-Adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti.  
 
Is-Sibt 9 Fin-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu il-membri tal-Kunsill Parrokkjali 
ser jieħdu sehem flimkien mal-unita’ 7 u 8 f’laqgħa mal-Arċisqof fir-
residenza tiegħu f’H’Attard.  
 
Il-Ħadd 10 Fin-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu, il-membri tal-Kumitat Festa ser 
joħorġu jiġbru bieb bieb, b’risq il-Festa. Grazzi tal-ġenerosita’ tagħkom. 
Jum is-Solennita’ ta’ Corpus u Jum l-Ewwel Tqarbina fil-Parroċċa tagħna. 
 Fis-2.30pm Jinfetaħ il-Mużew tal-Bniet għar-ritratti. 
 Fit-3.30pm Jibda l-korteo tat-tfal u l-ġenituri akkumpanjati mill-

Iscouts tal-Qawra. 
 Fl-4.00pm Quddiesa tal-Preċett animata mill-Kor Parrokkjali. 
 Fil-5.15pm Purċissjoni bis-Sagrament bis-sehem tat-tfal ta’ l-Ewwel 

Tqarbina u l-ġenituri. Wara Barka Sagramentali. 
 Fis-7.00pm Quddiesa Solenni ta’ Corpus bil-kant u purċissjoni bis-

Sagrament. Immexxija minn P.Charles Baldacchino. 
 
L-Erbgħa 13 Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. L-Ewwel Anniversarju mill-
Ftuħ taċ-Ċentru Parrokkjali. 
Fis-7.00pm Quddiesa Solenni, bit-Tberik tat-tfal u l-Ħobża ta’ Sant’Antnin. 
Tkun animata bil-Kor Ħlewwa ta’ Marija. It-tfal huma mħeġġa jġibu fjura u 
jippreżentawha lil Sant’Antnin. Illum Duttrina ma ssirx.  
 



Il-Ħamis 14 Mill-lum jibdew il-Festi tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija. Għad-
dettalji kollha araw il-Programm li ser jitqassam. 
 
Il-Ħadd 17 Jum il-Missier. Nawguraw lil Missirijiet kollha. 
Fil-11.30am Quddiesa fiċ-Ċimiterju 
 
It-Tlieta 26 Fis-6.00pm Adorazzjoni tal-Ħniena Divina 
 
Il-Ħamis 28 Fis-7.00pm celebrazzjoni penitenzjali u qrar ghal genituri u l-
parini.  It-tfal ikollhom il-qrar waqt il-provi.  Importanti li kulhadd jattendi 
ghaliex se jinghataw xi dettalji fuq il-grizma tal-Isqof. fiċ-Ċentru Parrokkjali. 
 
Il-Ġimgħa 29 Solennita’ ta’ San Pietru u San Pawl. Fit-8.30am Quddiesa 
oħra fil-Parroċċa. 
 
Is-Sibt 30 Bejn id-9.30am u l-11.30am Irtir għat-tfal tal-Griżma fiċ-
Ċentru Parrokkjali. 
F’dan il-weekend issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. 
 

 

 



 
 

 
 
 
Il-Ħamis 5 Fl-10.00am Isiru l-provi u qrar għat-tfal tal-Griżma fil-Knisja. 
 Fl-10.30am Tluq minn ħdejn il-Knisja għall-adorazzjoni fis-
 Seminarju Tal-Virtu’. 
 Fis-7.30pm Jibda l-kors tal-kitarri fiċ-Ċentru Parrokkjali. 
 
Il-Ġimgħa 6 L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Inġeddu l-Konsagrazzjoni tagħna 
 ‘l Qalb ta’ Ġesu’. 
 Fis-7.30pm issir il-prova tal-grizma tal-Isqof fil-knisja għall-
 ġenituri u l-Parrini u t-tfal. 
 
Is-Sibt 7 Fl-10.00am sa 12.00pm Tinfetaħ il-Librerija. 
 L-Ewwel Sibt tax-xahar. Inġeddu l-Konsagrazzjoni tagħna ‘l 
 Qalb bla Tebgħa ta’ Marija. 
 Fis-6.00pm Adorazzjoni fil-Knisja. 
 
Il-Ħadd 8 Jum il-Griżma tal-Isqof fil-Parroċċa  tagħna. 
 9.30am Nilqgħu lil Mons. Alfred Xuereb li ser imexxi ċ-
 Ċelebrazzjoni. 
 10.00am Tibda l-Quddiesa tal-Griżma. 
 
L-Erbgħa 11 Ħarġa għal Għawdex ta’ wara l-Festa. Tluq fis-7.30am minn 
 ħdejn il-Parroċċa. Min se jiġi jħalli ismu fis-sagristija. 
 
Il-Ħadd 15 Fl-10.30am Laqgħa tal-Grufan fiċ-Ċentru Parrokkjali. 
 
L-Erbgħa 18 Ftuħ ta’ SkolaSajf 2012. 
 Fit-8.30am Quddiesa fiċ-Ċentru Parrokkjali. 
Is-Sibt 28 u 
l-Ħadd 29 Ġabra b’risq il-Parroċċa. 
 
It-Tlieta 31 6.00pm Adorazzjoni tal-Ħniena Divina. 
 
 



 

 

 

Kors Bażiku ta’  

Animazzjoni fil-Knisja 

 

Kors bażiku ta’animazzjoni fil-knisja 

bl-użu tal-kitarra, kant u żfin rikonoxxut 

mill-Kunsill Malti għall-Kwalifiki. L-istudenti li 

japplikaw għal dan il-kors irid ikollhom minn 6 

snin il-fuq.  

 

Kors Avvanzat ta’  

Animazzjoni Spiritwali 

 

Kors avvanzat ta’ animazzjoni u tmexxija ta’ 

attivitajiet spiritwali kemm ġol-knisja kif ukoll 

f’ambjenti oħra. F’dan il-kors  ser jingħata taħrig 

aktar avvanzat fuq il-kitarra u l-kant. 

 

Dawn iż-żewġ korsijiet ser jibdew mill-5 ta’ Lulju 

2012 u jkunu kull nhar ta’ Ħamis fis-7.30 ta’ 

filgħaxija fiċ-Ċentru Parrokjali.   
 

 



 

 
 
 

Wasal is-Sajf... 
 

W asal Ġunju u miegħu jibdew is-sinjali tas-sajf. It-temperatura tibda 

tiela’ u nibdew inbiddlu l-ħwejjeġ tal-gwardarobba minn dawk tax-

xitwa għal dawk tas-sajf. It-tfal jibdew bin-nofs ta’ nhari u kulħadd donnu 

jidħol f’rutina differenti li tirrifletti aktar burdata ta’ rilassament minn dik 

tax-xhur tax-xitwa.  

 

Dan ma fih xejn ħażin, anzi huwa mportanti illi nagħmlu dan. Madankollu 

huwa tajjeb ukoll illi aħna naħsbu ftit dwar x’nixtiequ verament minn dan is

-sajf. Is-sajf huwa żmien li fih nistgħu nagħmlu affarijiet differenti minn 

dawk tar-rutina tax-xitwa iżda xorta jista’ jkunu affarijiet li permezz 

tagħhom aħna nikbru u ngħinu lil dawk ta’ madwarna jikbru wkoll.  

Fost dawn l-affarijiet nistgħu insemmu xi xogħol volontarju, jew nibdew xi 

passatemp ġdid. Iżda nistgħu ukoll inqattgħu aktar ħin mal-familja u 

ninvestu fir-relazzjonijiet ma’ nies li huma mportanti għalina. Ikun hemm 

drabi fejn għalkemm inkunu qegħdin ngħixu flimkien ma nkunux qed 

inqattgħu biżżejjed ħin flimkien. Xi kultant tant ikollna x’nagħmlu illi meta 

niltaqgħu wara l-ġranet tagħna l-iskola jew ix-xogħol tant inkunu għajjenin 

illi ma jibqalniex enerġija biex tassew nieħdu gost u napprezzaw il-preżenza 

u l-kumpanija ta’ xulxin. Għalhekk permezz tas-sajf nistgħu nippruvaw 

inpattu ftit għal dan in-nuqqas ta’ nvestiment fir-relazzjonijiet tagħna ma’ 

dawk li huma l-aktar qrib tagħna u nqattgħu aktar ħin magħhom. 

Dawn li ġejjin huma xi karatteristiċi ta’ relazzjonijiet b’saħħithom li tajjeb li 

nżommu f’moħħna u f’qalbna matul dan is-sajf u nistaqsu lilna nfusna jekk 

aħna għandniex bżonn naħdmu fir-rigward ta’ xi waħda minn dawn fir-

relazzjonijiet ta’ bejnietna: 

 Impenn 

 Rispett 

 Sostenn 

 Ugwaljanza 

 Fiduċja 

 Liberta’ 

 Mod san ta’ kif jiġu risolti l-kunflitti 



Allura għandna nistaqsu jekk 

aħna aħniex nimpenjaw 

biżżejjed lilna nfusna fir-

relazzjonijiet tagħna, aħniex 

nirrispettaw lil xulxin, aħniex 

noffru biżżejjed sapport lil 

xulxin, aħniex nittrattaw lil 

xulxin b’mod li ma nippruvawx 

nuru superjorita’ fuq ħaddieħor, 

aħniex nafdaw biżżejjed lil 

xulxin, aħniex inħallu lil xulxin 

liberi, u aħniex nikkomunikaw 

b’mod san meta jinqalgħu 

ħwejjeġ li dwarhom ma naqblux. 

 

Naħseb li dawn il-punti t’hawn fuq għandhom ikunu gwida tajba għal eżami 

tal-kuxjenza fejn għandhom x’jaqsmu r-relazzjonijiet tagħna fil-familji 

tagħna. U naħseb li lkoll taqblu miegħi illi jekk aħna jirnexxielna intejbu r-

relazzjonijiet ta’ bejnietna matul dan is-sajf dan ikun pass kbir ‘il quddiem 

fil-ħajja tagħna individwali kif ukoll fil-ħajja tagħna familjari. 

 

 

Daniella Zerafa 
 
 
 
 

  

 Dawk it-tfal subien  

 li jixtiequ jsiru  

 Abbatini jkellmu lil  

 P. Ġorġ Buttiġieġ  

 ofm.Conv. 



  

 

 Dawk li jixtiequ jagħmlu Bukkett Fjuri biex tiġi mżejjna l-Knisja għall-
Festa jħallu isimhom fis-sagristija flimkien mad-donazzjoni sa mhux 
aktar tard mill-20 ta’ Ġunju 2012. Kull bukkett jiswa 35euro. 

 

 Ser isir Kors tal-Kitarra kemm għat-tfal u kemm għall-kbar irġiel u 

nisa. Min jixtieq jista’ jikseb applikazzjoni mis-sagristija u 
jippreżentaha dak in-nhar li jibda l-kors nhar il-Ħamis 5 ta’ Lulju fis-
7.30pm fiċ-Ċentru Parrokkjali. 

 

 Preżentazzjoni tat-Trabi – se ssir nhar it-Tnejn 18 ta’ Ġunju 2012 fil-
ġimgħa tal-Festa Titulari fil-quddiesa ta’ fil-għaxija fis-7.00pm. 

 

 Nhar il-Ħamis 22 fl-okkażjoni tal-Festa, se tittella’ Rock Mass fuq iz-

zuntier fit-8.30pm. 
 

 Nhar il-Ġimgħa 23 għall-aħħar Jum tat-Tridu għall-Quddiesa huma 
mistiedna l-koppji kollha. Dak in-nhar isir it-Tiġdid tal-Wegħdiet taż-
Żwieġ. 

 

 Il-Moviment ta’ Kana qed ilaqqa’ gruppi għall-irġiel separati kif ukoll 
gruppi għan-nisa separati. Dawn il-gruppi jiltaqgħu kull ħmistax, bil-
ġurnata tkun dejjem l-Erbgħa, mis-6.00pm sas-7.30pm, fil-

Moviment ta’ Kana, Istitut Kattoliku, Furjana. Il-gruppi huma 
mmexxija minn counsillers ta’ Kana stess. Min hu nteressat li 
jattendi jista’ jċempel fuq in-numru 22039300. 

 

 Skola Sajf se tibda fit-18 ta’ Lulju 2012. Ħudu ħsieb niżżlu isem it-
tfal u dettalji oħra fis-sagristija sa mhux aktar tard mis-26 ta’ Ġunju. 

 

 Ma’ Leħen il-Parroċċa qed jitqassam envelope sabiex tagħtu d-
donazzjoni tagħkom b’risq il-Parroċċa u l-Festa tagħna. 

 

 Qegħdin nagħmlu sejħa għal dawk it-tfal jew adulti li ser jirċievu l-
Griżma tal-Isqof sabiex jiffurmaw parti mill-PreYouths. Għal aktar 
dettalji wieħed jista’ jkellem lil P.Ġorġ Buttiġieġ jew jidħol fuq il-
Website Parroċċa Burmarrad.com u jikklikkja fuq KPAZ Burmarrad. 

 

 Mal-fuljett qed jitqassam lilkom envelope biex min jista’ jag]ti 

donazzjoni tieg]u b’risq il-festa titulari. 


