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Bullettini 
Parrokkjali

Il-bulle ni parrokkjali huma mod effe v biex taqsam mal-parruċċani egħek l-Appell ta’ Missio 
Malta għall-Knisja Kaolika, u huma mod sabiħ kif nirringrazzjawhom għall-ġenerożità u l-appoġġ 
tagħhom wara l-weekend tal-appell.

Tista' tagħżel ukoll li taqsam l-appell ta’ Missio Malta fuq il-midja soċjali mal-parruċċani egħek u 
nħeġġuk tagħmel ‘like’ u ‘follow’ lil Missio Malta fuq Facebook, Instagram u YouTube billi tuża 
dawn li ġejjin:

Hawn taħt hawn eżempji ta’ bulle ni parrokkjali għall-ġimgħat ta’ qabel u ta’ wara d-data tal-appell e-
għek. Tista' ssib messaġġ sempliċi u ritra  individwali għall-bulle ni kollha hawn biex in faċilment 
tpoġġi fr-rivista tal-parroċċa egħek u taqsamha fuq il-websajt u/jew il-midja soċjali.

Fi żmien tliet ġimgħat, Missio Malta se jaqsam opportunità għalik biex 
ssieħeb mal-Knisja fl-Etjopja hekk kif se bni proġe komunitarju ġdid u 
eċċitan sabiex tgħin u ndirizza l-malnutrizzjoni f'komunitajiet rurali 
bħal Emdibir.

Dan ix-xogħol sempliċement mhux se jkun possibbli mingħajr l-appoġġ 
egħek. 
NNiamaw li in taċċea din l-istedina biex tagħmel impa reali u dejjie-
ma għal dawk fil-bżonn.



Fil-weekend tal-appell:

Ħafna familji f'Emdibir huma bdiewa li jgħixu b’dak li jipproduċu, u 
b’xor ħażina, ħafna ma għandhomx biex ta’ kuljum ipoġġu biżżejjed 
ikel fuq il-mejda.

Il-ġimgħa d-dieħla Missio Malta joffrilek l-opportunità li ssieħeb 
mal-Knisja u l-komunità f'Emdibir, l-Etjopja, fejn id-donazzjoni e-
għek sta' tgħin biex jinbena mill-qiegħ programm li jibdel il-ħajja 
biex jgħin jindirizza din il-ħeġa urġen.

Niamaw li eħu din l-opportunità biex tagħmel impa inkredibbli 
għal dawk fil-bżonn.

Din il-ġimgħa Missio Malta joffrilna l-opportunità li nkunu par minn pro-
gramm li jibdel il-ħajja li għandu l-għan biex jgħin fil-prevenzjoni tal-mal-
nutrizzjoni, speċjalment fit-trabi u t-al żgħar, u jgħin lill-familji żvantaġġa-
 jipprovdu ikel għall-maħbubin tagħhom.

Iċ-Ċentru għat-Trobbija tal-Mogħoż ta’ Deberety huwa ħolma tal-knisja u 
l-komunità lokali f’Emdibir. Meta jiġi stabbilit, iċ-ċentru għandu l-għan li 
jipprovdi ħalib nutriv tal-mogħoż għall-familji fil-bżonn, bħal dik ta’ 
Neela, sabiex trabi bħal Ajani jkunu qawwijin u b’saħħithom.

Jekk jogħġbok agħ donazzjoni ġeneruża llum Id-donazzjoni egħek se 
tgħin ukoll ħafna programmi oħra simili tal-missjoni mmexxija mill-Knisja 
madwar id-dinja.

Ġimgħa qabel l-appell:

Il-malnutrizzjoni hija sfida li ħafna familji jiffaċċjaw fl-Etjopja, speċjalment 
dawk bit-trabi u t-al żgħar. Fi żmien ġimagħtejn, ser sma’ dwar Neela u 
binha Ajani, u kif familji bħal tagħhom jistgħu jiġu appoġġja permezz ta’ 
programm komunitarju ġdid immexxi mill-Knisja.

Din hija opportunità biex ssieħeb ma’ programm ta’ missjoni li jagħ 
l-ħajja. It-talb u l-ġenerożità egħek huma kruċjali biex jiġi żgurat li dan 
il-programm jista’ saħansitra jibda.

DDan huwa wkoll mod tajjeb ħafna biex mpenja ruħek li tkun xhud ta’ 
Ġesù Kristu, kif Hu sejħilna biex inkunu f’A  1:8.

Ġimgħatejn qabel l-appell:



Ġimgħa wara l-appell:

Grazzi ħafna għas-sħubija ġeneruża egħek ma' programmi ta' missjoni 
li jbiddlu l-ħajja bħat-twaqqif taċ-Ċentru għat-Trobbija tal-Mogħoż ta’ 
Deberety f’Emdibir, l-Etjopja.

IId-donazzjoni egħek qed tgħin lill-Knisja u lill-komunità lokali jaħdmu 
lejn il-bini taċ-ċentru, provvista ta' għalf u medikazzjoni veterinarja, u 
akkwist ta' mogħoż biex jipprovdu ħalib nutriv ħalli tgħin biex ndiriz-
za problemi bħall-malnutrizzjoni fit-trabi u fit-al. Id-donazzjoni egħek 
tappoġġja wkoll programmi missjunarji madwar id-dinja li jilħqu u jagħtu 
l-ħajja lil dawk l-aktar fil-bżonn.

Biex issir taf aktar dwar l-impa tal-appoġġ egħek, żur www.mis-
sio,org.mt/, fejn sta' wkoll rreġistra għar-rivista regolari tagħna. Jekk 
tli l-opportunità egħek biex tkun taf dwar dan il-programm ta’ missjo-
ni vitali, jew xeq terġa’ kkontribwixxi, jekk jogħġbok mur fuq www.-
missio,org.mt/  jew skenja l-kodiċi QR t’hawn taħt, illum.


