
 

PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN 

AVVIŻI                                                23 TA’ OTTUBRU 2016 

Ġurnata Missjunarja 

Illum u għada hija l-Ġurnata Missjunarja. Il-ġbir kollu li se jsir fil-knejjes tad-dinja Kattolika jmur biex                 

il-Kelma ta’ Alla tixxandar anke f’artijiet ġodda. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom. 

 

Għadam tal-lewż ta’ Novembru 

Mingħand il-voluntiera tagħna tistgħu tixtru l-għadam tal-lewż ta’ Novembru minn fuq iz-zuntier.  

 

Adorazzjoni tal-Ħniena Divina  

It-Tnejn 24 ta’ Ottubru 2016 wara l-quddiesa tas-6:30pm jkollna l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina. 

 

Ċentru tal-Katekiżmu tal-Munxar 

It-Tlieta 25 ta’ Ottubru 2016 fis-6:30pm fiċ-Ċentru tal-Katekiżmu tal-Munxar ser niċċelebraw quddiesa 

għat-tfal flimkien mal-familji tagħhom fil-bidu tas-sena kateketika. 

 

Ordinazzjoni tad-Djakonat 

Il-Ġimgħa 28 ta’ Ottubru 2016 flimkien mal-Knisja f’Malta nifirħu ma’ ħames żgħażagħ li ser jiġu ordnati 

djakni fil-Kon Katidral ta’ San Ġwann il-Belt. Flimkien ejjew nirringrazzjaw lil Alla għad-don                      

tas-saċerdozju billi wara l-quddiesa tas-7:00am nitolbu flimkien it-talba tar-Rużarju quddiem Ġesù 

Ewkaristija. 

 

Tberik tal-Familji 

Il-Ġimgħa 28 ta’ Ottubru 2016 inkomplu bit-tberik tal-familji. Fl-4:30pm jibda t-tberik tad-djar fi Triq 

l-Għassies. 

 

Il-Griżma tal-Isqof 

Is-Sibt u l-Ħadd li ġej se ssir il-Griżma tal-Isqof. Matul din il-ġimgħa se jsiru l-aħħar preparamenti skont 

kif inhuwa mfassal fil-programm li tqassam fiċ-Ċentri tad-Duttrina. Is-Sibt il-Griżma tibda fl-4:30pm u               

l-Ħadd tibda fl-4:00pm. Minħabba l-Griżma għal nhar is-Sibt BISS il-quddiesa tal-5:15pm tkun                

fis-Sala Sant’Anna u San Ġwakkin. 

 

Ġublew tal-Familja 

Il-Ħadd 30 ta’ Ottubru 2016 fis-Seminarju tal-Arċisqof ir-Rabat, ser jiġi ċċelebrat il-Ġublew tal-Familja 

bit-tema Il-Familja Benniena ta’ Ħniena. Il-Kummissjoni Familja qed torganizza trasport li jitlaq minn 

quddiem is-Sala Sant’Anna fit-7:45am biex nattendu flimkien għall-quddiesa mill-Arċisqof ta’ Malta u wara 

preżentazzjoni tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku Il-Ferħ tal-Imħabba. Tluq lura                                 

mis-Seminarju fil-11:00am. Inħeġġukom tattendu u min jixtieq jitla’ magħna bit-trasport jikteb ismu                   

fis-sagristija.  

 

 



 

 

 

Rużarju f’Ottubru 

Niftakru li matul dan ix-xahar ta’ Ottubru, fis-5:55pm (qabel il-quddiesa tas-6:30pm), jintalab ir-Rużarju 

quddiem Ġesù Sagramentat. Nhar ta’ Sibt jibda wara l-quddiesa tas-6:30pm u l-Ħadd jibda fil-5:25pm. 

Inħeġġukom sabiex bħala familja titolbu t-talba tar-Rużarju flimkien. 

 

Tifkira tal-Mejtin Kollha 

L-Erbgħa 2 ta’ Novembru 2016 hija t-tifkira tal-għeżież tagħna mejtin. Dawk li jixtiequ jagħtuna santa                

tal-għeżież tagħhom mejtin li mietu matul din is-sena biex nagħmluha mal-board fil-knisja jagħmlu dan sa 

nhar l-Erbgħa 26 ta’ Ottubru 2016 u jagħtuha lil xi ħadd minna s-saċerdoti. Minħabba l-persuni li jispiċċaw 

tard mix-xogħol il-quddiesa għall-mejtin kollha li mietu matul din is-sena ser tkun fis-7:30pm. 

 

Pellegrinaġġ tas-Sena tal-Ħniena għall-Isla 

Il-Ġimgħa 4 ta’ Novembru 2016 huwa l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar u fl-okkażjoni tal-Għeluq tas-Sena                 

tal-Ħniena ser norganizzaw pellegrinaġġ mit-tlett parroċċi tal-Unità Pastorali għar-Redentur tal-Isla.                  

Fil-5:15pm nitilqu minn quddiem is-Sala Sant’Anna, fis-6:00pm quddiesa u wara ngħaddu mill-Bieb                    

tal-Ħniena li jwassalna quddiem ix-xbieha ta’ Ġesù Redentur fejn ikollna mument ta’ talb. Inħeġġukom li 

nattendu u min jixtieq jitla’ magħna bit-trasport jikteb ismu fis-sagristija. 

 

Gruppi tal-Adolexxenti u Żgħażagħ 

Dawk l-adolexxenti u żgħażagħ li jixtiequ jingħaqdu mal-Gruppi li għandna fil-Parroċċa jistgħu jiġbru 

informazzjoni u applikazzjoni mis-sagristija. 

 

Kors ta’ Kana bi tħejjija għaż-Żwieġ Nisrani 

Fil-Parroċċa tagħna l-Kors ta’ Kana ser jibda il-Ġimgħa 13 ta’ Jannar 2017. Niltaqgħu nhar ta’ Ġimgħa     

fis-7:30pm fis-Sala Sant’Anna bejn Jannar u Marzu. L-għarajjes interessati għandhom japplikaw billi 

iċċemplu l-Uffiċċju Parrokkjali (27633703 waqt il-ħinijiet tal-uffiċċju parrokkjali) jew jinkitbu fis-sagristija. 

 

Ikla tal-Milied 

Il-Ġimgħa 16 ta’ Diċembru 2016 bħala Parroċċa ser norganizzaw l-ikla tal-Milied. Dettalji aktar tard. 

 

New Year’s Eve Party 

Is-Sibt 31 ta’ Diċembru 2016 wara l-quddiesa tat-8:00pm ser norganizzaw New Year’s Eve Party fis-Sala 

Sant’Anna. Inħeġġukom sabiex iżommu dawn id-dati liberi sabiex tattendu u biljetti jinxtraw mill-Uffiċċju 

Parrokkjali. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Messaġġ mid-Direttur tal-Uffiċċju Missjunarju Malta u Għawdex 

 

22 ta’ Ottubru 2016 

 

Għeżież, 

 

L-Uffiċċju Missjunarju f’Malta u Għawdex iwettaq il-ħidma tiegħu matul is-sena kollha 

permezz ta’ numru żgħir ta’ ħaddiema li jħobbu l-missjoni u ta’ numru kbir ta’ voluntiera 

ddedikati. 

 

Ma’ dawn hemm intom, u ħafna jiddependi mill-appoġġ tagħkom. Grazzi mill-qalb ta’ kull 

għajnuna li tagħtu lill-Knisja Universali permezz ta’ MISSIO u ħidma oħra missjunarja.                 

Fix-xahar ta’ Ottubru u partikularment fil-Ġurnata Missjunarja, MISSIO, f’isem il-Knisja 

Kattolika, tagħmel appelli speċjali għall-ġenerożità missjunarja tal-Maltin u l-Għawdxin. 

 

Tajjeb infakkru ukoll li parti sewwa mill-fondi marru għall-proġetti fil-Madagaskar, il-pajjiż 

Afrikan li MISSSIO Malta kien mitlub li jiffoka l-ġenerożità tal-Maltin u l-Għawdxin. L-appell 

għall-Ġurnata Missjunarja ta’ din is-sena huwa ispirat mill-Vanġelu ta’ San Mattew, “Kulma 

għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, GĦAMILTUH MIEGĦI”. (Mattew 

25:40) 

 

Dan l-appell din is-sena jeħodna fil-pajjiż Asjatiku tal-Kambodja. Il-proġett ta’ MISSIO Malta 

huwa li jisponsorja proġetti marbuta mal-edukazzjoni ta’ eluf tfal vulnerabbli, edukazzjoni 

ħolistika li tagħti dinjità u tama lill-eluf ta’ tfal li qatt ma marru jew jistgħu jmorru l-iskola. 

Hekk MISSIO Malta fil-Kambodja u f’pajjiżi oħra tal-missjoni jkun qed ipoġġi fil-prattika    

s-slogan prinċipali tiegħu: “Għinni Nemmen, Għinni Ngħix”. 

 

Grazzi ta’ kull appoġġ u kontribuzzjoni tiegħek b’risq il-bniedem li bħal Ġesù għadu jgħajjat, 

“Għandi l-għatx”. 

 

 

Mons. Salvinu Micallef 

Direttur tal-Uffiċċju Missjunarju 


