
 

PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN 

AVVIŻI                                           25 TA’ SETTEMBRU 2016 
 

Magħmudija Komunitarja    
Għada/Illum il-Ħadd issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda fl-10.15.am. 
 

Adorazzjoni tal-Ħniena Divina  
IT-TNEJN (26) wara l-quddiesa tas-6:30pm jkollna l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina. 
 

Ministri Straordinarji tat-Tqarbin 
L-ERBGĦA (28) ser issir laqgħa għall-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin fis-Sala Sant’Anna fis-7:00pm.  
 

Bidu tas-Sena Kateketika 2016 - 2017 
MUSEUM SUBIEN 
Iċ-Ċentru tal-Museum javża li l-lezzjonijiet tal-Katekiżmu minn Year 3 ‘il fuq se jibdew l-Ħamis 29 u l-
Ġimgħa 30 ta’ Settembru. Tal-Year 2 se jibdew it-Tnejn 3 u t-Tlieta 4 ta’ Ottubru 2016. 
 

MUSEUM BNIET 
Il-lezzjonijiet tal-Katekiżmu fiċ-Ċentru tal-Museum tal-bniet għall-Year 5, Year 6, u Form 2 se jibdew il-
Ħamis 29 ta’ Settembru. Tal-Form 1 se jibdew it-Tnejn 3 ta’ Ottubru 2016.  
 

Ċentri tal-Katekiżmu  
Il-lezzjonijiet tal-Katekiżmu fiċ-Ċentru tal-Munxar tal-Year 1 u Year 2 jibdew mit-Tnejn 3 jew it-Tlieta 4 

ta’ Ottubru. It-tfal tal-Year 1 li jmorru fis-sala S. Anna jibdew mill-Erbgħa 12 ta’ Ottubru.  
 

Seminar għall-Operaturi Pastorali 
IL-ĠIMGĦA (30) għandna s-seminar għall-persuni kollha li b’xi mod huma involuti u jagħtu s-sehem 

tagħhom fil-Parroċċa tagħna. Nitilqu minn quddiem is-Sala Sant’Anna għal Kappella tal-Madonna Tas-

Silġ Marsaxlokk fis-6:00pm. Min għadu ma nkitibx jista’ jagħmel dan fis-sagristija. 
 

Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib 
IS-SIBT (1) ta’ Ottubru ser issir laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib għal dawk il-koppji li ser jiżżewġu fi żmien sitt 
xhur. Il-laqgħa tibda fis-6:30pm fis-Sala Sant’Anna. 
 

Tberik tal-Basktijiet tal-Iskola 
IL-ĦADD (2) ta’ Ottubru ser isir it-tberik tal-basktijiet tal-iskola fil-quddiesa tad-9:15am. Il-ġenituri huma 
mħeġġa jġibu lil uliedhom għal din il-quddiesa li fiha ser jitbierku l-basktijiet tal-iskola qabel il-bidu tas-
sena skolastika 2016/2017. 
 

Quddiesa u Barka fuq l-Omm u t-Tarbija fil-ġuf tagħha 
IL-ĦADD (2) ta’ Ottubru fl-10:15am ssir il-Quddiesa u l-Barka fuq l-Omm u t-Tarbija fil-ġuf tagħha bl-

interċessjoni ta’ Sant’Anna li tħares lill-ommijiet u t-trabi fil-ġuf tagħhom. 
 

Pellegrinaġġ għal-Lourdes  
Il-Parroċċa ser torganizza pellegrinaġġ għal-Lourdes bejn is-7 u l-11 ta’ Diċembru 2016. Min hu interessat 

hemm l-informazzjoni fuq in-noticeboard jew ikellem lil xi ħadd minna s-saċerdoti. 
 

Tilqima tal-influwenza 
Dawk kollha interessati li jieħdu t-tilqima tal-influwenza u għandhom minn 55 sena ‘l fuq huma mitluba li 

jgħaddu d-dettalji tagħhom fl-uffiċini tal-Kunsill Lokali qabel nhar il-Ġimgħa 30 ta' Settembru 2016. 


