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PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN 

AVVIŻI  29 TA’ MEJJU 2016 

 

L-Ewwel Tqarbina 

Għada / Illum fl-10:00am issir it-tielet ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina fil-

Parroċċa tagħna. Il-quddies tad-9:15am u tal-11:30am isiru fis-Sala Sant’Anna u San 

Ġwakkin. Nawguraw lit-tfal kollha li rċevew l-Ewwel Tqarbina fil-Parroċċa tagħna 

u nkomplu nitolbu għalihom u għall-familji tagħhom. 

 

Bi tħejjija għall-Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù 

Matul din il-ġimgħa bi tħejjija għall-Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù wara l-

quddiesa tas-7:00am ikollna mument ta’ adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija sat-

7:45am. 

 

Funeral ta’ Rita Cilia 

It-Tnejn 30 ta’ Mejju fid-9:00am għandna l-quddiesa tal-funeral ta’ Rita Cilia li 
għaddiet għall-ħajja ta’ dejjem. 
 
Funeral ta’ Joseph Bugelli 
It-Tnejn 30 ta’ Mejju fit-3:00pm għandna l-quddiesa tal-funeral ta’ Joseph Bugelli li 
għadda għall-ħajja ta’ dejjem. 
 

Festa taż-Żjara tal-Verġni Marija lil Eliżabetta 

It-Tlieta 31 ta’ Mejju 2016 hija l-festa taż-żjara tal-Verġni Marija lil Eliżabetta. Fis-

6:00pm ninġabru madwar Ġesù Ewkaristija u nitolbu flimkien it-talba tar-Rużarju u 

wara niċċelebraw il-quddiesa tas-6:30pm f’għeluq ix-xahar ta’ Mejju li jfakkarna fl-

Omm għażiża tagħna Marija. 

 

Velja ta’ talb lejliet il-Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù 

Il-Ħamis 2 ta’ Ġunju 2016 lejliet il-festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù fis-6:30pm 
ikollna l-quddiesa u wara ninġabru għal siegħa adorazzjoni bejn is-7:00pm u t-
8:00pm li fiha nitolbu b’mod speċjali għall-parroċċa tagħna. Ilkoll mistiedna biex 
nitolbu flimkien quddiem Ġesù Ewkaristija. 
 
 



 
 
Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù 

Il-Ġimgħa 3 ta’ Ġunju 2016 niċċelebraw il-festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. 

Fl-4:30pm jibda ħin ta’ adorazzjoni fis-skiet quddiem Ġesù Ewkaristija. 

Fis-6:30pm quddiesa mmexxija minn Fr Luke Cutajar u wara purċissjoni b’Ġesù 

Ewkaristija bis-sehem tat-tfal tal-Preċett li tgħaddi minn dawn it-toroq; Pjazza Dun 

Tarċis, Triq La Sengle, Triq il-Bużbież, Triq San Ġwakkin, Pjazza Dun Tarċis u 

Triq Dun Frans Bianco. Inħeġġukom sabiex nattendu u nżejnu t-toroq minn fejn 

ser tgħaddi l-purċissjoni bi twapet, qsari u fjuri. Infakkrukom li din hija purċissjoni 

ta’ fidi, li fiha nitolbu u nesprimu l-ferħ tal-fidi tagħna billi nagħtu qima pubblika lil 

Ġesù Ewkaristija.  

 

Bazaar fis-Sala San Ġwakkin 

Is-Sibt 4 ta’ Ġunju 2016 jibda l-Bazaar fis-Sala San Ġwakkin. 

 

Festa tal-Qalb bla tebgħa ta’ Marija 
Is-Sibt 4 ta’ Ġunju 2016 hija l-festa tal-Qalb bla tebgħa ta’ Marija. Wara l-quddiesa 
tas-6:30pm nitolbu t-talba tar-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija. 
 

Għall-persuni involuti fil-Liturġija fil-knisja 

Il-Ħamis 9 ta’ Ġunju 2016 u t-Tlieta 14 ta’ Ġunju 2016 fis-7:15pm il-parroċċi tal-

Unità 13 li huma l-Fgura, Wied il-Għajn u Ħaż-Żabbar ser norganizzaw żewġ 

laqgħat oħra ta’ formazzjoni għall-persuni kollha li fil-parroċċi tagħna huma 

animaturi, letturi, abbatini kbar, membri adulti tal-korijiet, gruppi ta’ kant u ministri 

tat-tqarbin.  

Kull min jagħti s-sehemu fil-liturġija huwa mistenni li jattendi.  

Jekk jogħġobkom idħlu fis-sagristija u ħudu karta ta’ informazzjoni. 

 

Fuljett ‘Flimkien’ 
Dawk li ssoltu iqassmu l-Fuljett Flimkien jidħlu fis-sagristija biex jieħdu l-pakkett ta’ 
Ġunju. Nirringrazzjawkom tas-servizz tagħkom. 
 
Ħolqa Bejnietna 



Dawk li jixtiequ jirreklamaw fil-Programm tal-Festa li toħroġ il-parroċċa huma 
mitluba javviċinawna. 


