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AĦBARIJIET U AVVIŻI MILL-MOVIMENT KERŶGMA 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAQGĦAT TAL-ĠIMGĦA 
Reġa’ għadda sajf ieħor u l-laqgħat ta' kull nhar ta’ 
Ġimgħa jerġgħu jibdew wara ħafna preparazzjonijiet 
li saru mid-diversi ministries matul dawn l-aħħar 
ġimgħat u xhur tas-sajf.  Din is-sena qed nintroduċu 
diversi tibdiliet u żguri li dawn ikunu milqugħin 
tajjeb minn kulħadd.  Kif ser taraw minn din iċ-
ċirkolari stess sar ħafna u ħafna xogħol minn 
kulħadd u dan għall-benefiċċju tal-membri kollha 
tagħna.  
Il-laqgħa tal-Ġimgħa għall-adulti qed insejħulha 
Prayer Café fejn għal ftit mumenti qabel l-laqgħa, 
niltaqgħu flimkien għal tazza kafè waqt li l-
adolexxenti jkollhom Teens 4 Jesus u ż-żgħar – Kids 
4 Jesus.  Ejjew bi ħġarkom u ħeġġu lil ħaddieħor jiġi 
ukoll għax "In-nisrani ma jistax ikun part-time" 
(Papa Franġisku).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

WEBSITE TAL-MOVIMENT 
Waqt il-Wine & Pizza Night li saret fl-20 ta' Settembru 
2013 li kienet ta’ suċċess kbir, ġiet illonċjata l-website tal-
Moviment Kerŷgma - www.kerygma.org.mt 
Nirringrazzjaw lil Chris Porter tal-għajnuna kbira li ta biex 
stajna ntellgħu din il-website.  Inħeġġu ’l kulħadd jidħol u 
jaraha u jagħtina wkoll l-kummenti tiegħu.  Il-website hi 
mimlija b'informazzjoni fuq il-Moviment u aġġornata bl-
attivitajiet, blogs eċċ u għalhekk tajjeb li tidħlu spiss 
tarawha. Mexxu l-kelma mal-ħbieb tagħkom biex aktar 
nies jarawha u jitħajru jingħaqdu magħna. 

CHAIR LIFT 
Biex nagħmluha iżjed komda għal dawk il-persuni kollha li 
ma jiġux għal laqgħat u attivitajiet oħra minħabba li 
jsibuha diffiċli jinżlu t-taraġ taċ-ċentru, nhar is-Sibt 28 ta' 
Settembru ser ninstallaw chair lift apposta, li jkun jista' 
jintuża minn dawn il-persuni.  Ikun hemm min jgħinkom 
b'dan il-lift biex tinżlu isfel bil-kumdità.  Għalhekk għamlu 
kuraġġ u ejjew. 
 

ATTIVITA' SOĊJALI: PICNIC GĦALL-
FAMILJA 
Se norganizzaw picnic għal familja kollha nhar il-Ħadd 13 
ta' Ottubru 2013.  Niltaqgħu għall-quddiesa tal-10.00am 
fil-knisja tad-Dumnikani Rabat u wara mmorru l-Buskett.  
Kulħadd għandu jġib l-ikel u xorb tiegħu. Narawkom. 

FUND RAISING - LOTTERIJA 
Kif għidnilkom fiċ-ċirkolari ta' Awwissu, bħala 
attività sejjrin norganizzaw lotterija kbira 
f'Diċembru li ġej.  Ma' din iċ-ċirkolari qed 
nibgħatulkom sett ta' biljetti biex tkunu tistgħu 
tbiegħuhom.  Qed nibgħatulkom ukoll leaflet bl-
informazzjoni kollha meħtieġa kif ukoll envelope 
indirizzat lill-Moviment.  Min ikun irid iżjed biljetti 
jista' jibgħatilna email jew iċempel.  Kulħadd 
jagħmel l-almu tiegħu biex inbiegħu kemm nistgħu.  
Nawguraw li jkollna suċċess f'din l-attività wkoll. 

 

QUDDIESA: FRA BENJAMIN DEGUARA  OP 

Fil-quddiesa li ser issir nhar il-Ġimgħa 4 ta' Ottubru 2013 
tas-6.30pm, bi pjaċir inħabbru li ser ikollna l-Professjoni 
Sempliċi ta' Fra Benjamin Deguara O.P. li issa jifforma 
wkoll parti mill-Eżekuttiv tal-Moviment.  Inħeġġu l-
attendenza ta' kulħadd. 
Wara l-quddiesa ser ikollna l-bibita tas-soltu fiċ-Ċentru u 
għalhekk ma jkunx hemm laqgħat.  Kulħadd huwa 
mistieden.  Din l-bibita se tkun l-aħħar waħda f'din is-
sensiela li għamilna biex nibqgħu niltaqgħu flimkien matul 
ix-xhur tas-sajf. 

 

NADURAW BIEX NEVANĠELIZZAW 
Nhar il-Ħamis 3 ta' Ottubru niltaqgħu għall-
quddiesa tas-6.30pm fil-knisja ta' San Duminku, 
Rabat u wara jkollna l-adorazzjoni ta' lejlet l-ewwel 
Ġimgħa tax-xahar "Naduraw biex Nevanġelizzaw".  
Tajjeb li nagħtu ftit mill-ħin tagħna biex naduraw u 
nirringrazzjaw lil Alla ta' dak kollu li jagħmel magħna 
u mal-familji tagħna.  
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KALENDARJU TA' ATTIVITAJIET 
 

Settembru 
Il-Ġimgħa 27    6.30pm Quddiesa u Laqgħat - Sorpriżi minn Alla - Prayer Café 
Is-Sibt 28         7.00pm - 9.45pm Teens 4 Jesus Reloaded - Jesus Party ghat-tfal tal-iskejjel sekondarji 
 
Ottubru 
Il-Ħamis 3    6.30pm Quddiesa u wara Naduraw Biex Nevanġelizzaw 
Il-Ġimgħa 4    6.30pm Quddiesa bil-Professjoni Sempliċi ta' Fra Ben Deguara u bibita fiċ-Ċentru 
     (m’hemmx laqgħat) 
Il-Ġimgħa 11    6.30pm Quddiesa u Laqgħat - Sorpriżi minn Alla - Prayer Café 
Il-Ħadd 13  10.00am Quddiesa u Picnic għal-Familja fil-Buskett  
Il-Ġimgħa 18    6.30pm Quddiesa u Laqgħat - Sorpriżi minn Alla - Prayer Café 
Ii-Ġimgħa 25    7.30pm Quddiesa u Laqgħat - Sorpriżi minn Alla - Prayer Café 
 
  

MEMBERSHIP FIL-MOVIMENT KERŶGMA 

Bdejna kampanja biex inżidu aktar membri fil-Moviment.  Kif diġà għidnilkom, hemm numru ta' nies li jattendu l-
laqgħat tal-Moviment iżda għal xi raġuni jew oħra, mhumiex membri mħallsa.  Fl-istess ħin nixtiequ wkoll inżidu 
membri ġodda.  Inħeġġu għalhekk lil kulħadd biex ikun membru u jħajjar oħrajn biex jagħmlu l-istess.  Tistgħu tħallsu 
l-membership qabel jew wara l-laqgħat tal-Ġimgħa fis-segreterija jew tibgħatulna l-membership form li bgħatnilkom 
bil-posta/email flimkien ma' ċekk jew Money Order.  Infakkrukom li l-miżata hija ta' €10 għal sena, €25 għal 3 snin 
jew €100 għal lifetime membership.  Għalkemm tfal taħt is-16-il sena ma jħallsux miżata, xorta waħda nitolbuhom 
jimlew l-formola ħalli nirreġistrawhom bħala membri uffiċċjali. Nirringrazzjawkom tas-sapport tagħkom biex 
inkomplu nkabbru dan il-Moviment bil-motto:  għal impenn nisrani fis-soċjetà. 

FACEBOOK u TWITTER 
Apparti l-website l-ġdida, il-Moviment għandu wkoll il-Facebook page tiegħu.  L-indirizz huwa 
www.facebook.com/movimentkerygma.  Idħlu u żommu kuntatt magħna fuq facebook u kif tkunu hemm agħfsu 

LIKE  

 

Tistgħu ssegwuna wkoll fuq Twitter fuq dan l-indirizz:  @MovimentKerygma 
 




