
 

PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN 

AVVIŻI  17 TA’ LULJU 2016 

 

Iċ-Ċenakolo Żgħażagħ Ġesù aħna Nadurawk 

It-Tnejn 18 ta’ Lulju 2016 wara l-quddiesa tas-6:30pm iċ-Ċenakolo Żgħażagħ Ġesù aħna 

Nadurawk, ser imexxu siegħa adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija fil-Parroċċa tagħna. 

 

Jum l-għeżież mejtin tagħna 

It-Tlieta 19 ta’ Lulju 2016 il-quddiesa tas-6:30pm ser tkun b’suffraġju għal ħutna li mietu 

mill-aħħar festa ‘l hawn. Iqaddes l-Arċipriet ta’ Ħaż-Żabbar Kan. Dun Evan Caruana. Ilkoll 

mistiedna sabiex nattendu flimkien mal-qraba u l-ħbieb tal-għeżież mejtin tagħna.  

 

Fr Victor Agius 

L-Erbgħa 20 ta’ Lulju 2016 nifirħu u nitolbu għal Fr Victor Agius f’għeluq it-42 sena mill-

Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu.  

 

Nicodemus Encounter  

L-Erbgħa 20 ta’ Lulju 2016 id-direttur tal-vokazzjoni tas-seminarju Fr Charlon Muscat 

għoġbu jagħżel il-Parroċċa tagħna sabex flimkien ma’ grupp ta’ żgħażagħ janimaw il-

quddiesa tas-6:30pm u wara jkollhom laqgħa flimkien. Inħeġġukom sabiex nitolbu għal 

aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. 

 

Għaqda Mużikali Sant’Anna Wied il-Għajn 

Il-Ħamis 21 ta’ Lulju 2016 fit-8:00pm ser jittella l-kunċert vokali u strumentali mill-Għaqda 

Mużikali Sant’Anna Wied il-Għajn.   

 

Quddiesa u Adorazzjoni bi tħejjija għall-Festa ta’ Sant’Anna 

Il-Ġimgħa 22 ta’ Lulju 2016 fis-6:30pm nattendu għall-quddiesa u wara nofs siegħa 
adorazzjoni bi tħejjija għall-festa parrokkjali tagħna. Ilkoll mistiedna biex nitolbu 
flimkien quddiem Ġesù Ewkaristija għall-ġid spiritwali tal-festa. 
 

 

 

 



Jum is-Saċerdoti 

Is-Sibt 23 ta’ Lulju 2016 fil-Parroċċa tagħna huwa Jum is-Saċerdoti. Fit-8:00pm quddiesa ta’ 

Radd il-Ħajr lil Alla għall-grazzja tas-Saċerdozju mmexxija minn Dun Stephen Magro, 

Direttur Spiritwali tal-iskola minuri tas-Seminarju tal-Arċisqof. 

 

Ħolqa Bejnietna 

Nirringrazzjaw lill-persuni li diġa’ ġabu l-envelop li sibu mal-fuljett tal-festa Ħolqa 

Bejnietna. Jekk jogħġobkom l-envelops tistgħu tħalluhom fil-qoffa waqt l-offertorju jew 

tgħadduhom lil xi ħadd minna s-saċerdoti.  

 

Jum l-Anzjani 

It-Tlieta 26 ta’ Lulju 2016 fis-6:30pm fil-Parroċċa tagħna huwa jum l-anzjani. Inħeġġukom 

twasslu l-istedina tagħna lil ħutna l-anzjani biex jingħaqdu magħna u jekk hawn anzjani li 

ma għandhomx trasport jagħtuna l-isem u l-indirizz biex inkunu nistgħu imorru għalihom. 

Il-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin jekk jogħġobhom wara l-quddiesa jidħlu fis-sagristija 

biex jiġbru stedina għall-anzjani li jmorru jżuruhom.   

 

Jum il-Preżentazzjoni tat-Trabi lil Sant’Anna 

Il-Ġimgħa 29 ta’ Lulju 2016 fis-6:30pm fil-Parroċċa tagħna huwa jum il-preżentazzjoni tat-

trabi lil Sant’Anna. Għalhekk it-trabi li ġew mgħammda bejn Awwissu tas-sena l-oħra u 

Lulju ta’ din is-sena għandhom jirċievu invit id-dar. Inħeġġukom biex iġġibu l-parti ta’ fuq 

tal-invit sa nhar il-Ħadd 24 ta’ Lulju 2016 u tgħadduh lil xi ħadd minna s-saċerdoti. 

 

Jum il-Familja Nisranija 

Is-Sibt 30 ta’ Lulju 2016 fis-7:30pm fil-Parroċċa tagħna niċċelebraw jum il-Familja 

Nisranija. Mistiedna speċjali dawk li għandhom anniversarju speċjali taż-żwieġ nisrani 

tagħhom. Jekk jogħġobhom jidħlu fis-sagristija u jieħdu applikazzjoni li tkun lura għandna 

sa nhar il-Ħadd 24 ta’ Lulju 2016.  

 




