PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI

5 TA’ MARZU 2017

Ġabra speċjali
Illum se ssir il-ġabra speċjali għall-Parroċċa tagħna. Inħeġġukom tkunu ġenerużi.
Nirringrazzjawkom mill-qalb.
Ħadd in-Nies
Fil-bidu tar-Randan l-Arċisqof imexxi l-ewwel pellegrinaġġ penitenzali tiegħu fil-Parroċċa ta’
Ħaż-Żabbar. Għada/Illum fl-4.30pm jibda l-pellegrinaġġ penitenzjali ta’ Ħadd in-Nies
bil-vara tal-Madonna tal-Grazzja imexxi minn Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna u wara
quddiesa fis-Santwarju Arċipretali tal-Ħaż-Żabbar.
It-Talba ta’ filgħodu u filgħaxija tal-Knisja
Mit-Tnejn sas-Sibt fil-quddiesa tat-7.45am nitolbu flimkien it-talba ta’ filgħodu tal-Knisja u
fil-quddiesa tas-6.00pm nitolbu t-talba ta’ filgħaxija tal-Knisja.
Via Sagra
Matul ir-Randan nhar ta’ Erbgħa u Ġimgħa jkollna t-talba tal-Via Sagra fil-Knisja Parrokkjali,
għalhekk fil-5.15pm jkollna t-talba tar-Rużarju u fil-5.30pm il-Via Sagra.
Coffee Morning
Il-Ħamis 9 ta’ Marzu 2017 fl-okkażjoni ta’ Jum il-Mara fid-9.00am ser norganizzaw Coffee
Morning fis-Sala Sant’Anna. Biljetti mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.
Laqgħa għall-ġenituri tat-tfal tal-Preċett
Il-Ħamis 9 ta’ Marzu 2017 fis-6.45pm laqgħa għall-ġenituri tat-tfal tal-Preċett fil-Knisja
Parrokkjali.
Kummissjoni Liturġija
Is-Sibt 11 ta’ Marzu 2017 fid-9:15pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturġija fis-Sala Sant’Anna.
Il-Knisja l-Antika ta’ Sant’Anna Wied il-Għajn
Grazzi għall-Parroċċa tagħna u għall-Kunsill Lokali ta’ Wied il-Għajn, l-applikazzjoni tagħna
ġiet milqgħuha sabiex il-Knisja l-Antika ta’ Sant’Anna fi Triq La Sengle ser jibda’ jsirilha xi
xogħol ta’ restawr, grazzi għall-fondi tar-restawr li ser nibbenefikaw minnhom.

Figolli
Għal darb’oħra ser isiru l-figolli bħala għajnuna għall-parroċċa. Napprezzaw jekk ikun hawn
min joffri xi lumi. Grazzi.
Eżerċizzi għal kulħadd
Mit-Tnejn 13 ta’ Marzu sal-Ġimgħa 17 ta’ Marzu ser issiru l-eżerċizzi għal kulħadd fil-Knisja
Parrokkjali fit-8.30am. Inħeġġu lill-ġenituri li jwasslu t-tfal l-iskola primarja sabiex jieħdu
vantaġġ u jattendu din in-nofsiegħa eżerċizzi. Ser imexxi l-eżerċizzi Dun Anton Galea
Scannura Kappillan tal-Parroċċa ta’ Birżebbuġa.
Youth Mass
Il-Ġimgħa 17 ta’ Marzu 2017 ser issir Quddiesa fit-8.30pm animata miż-żgħażagħ fil-Knisja
Parrokkjali.
Eżerċizzi għall-koppji
Mit-Tnejn 3 ta’ April sal-Ġimgħa 7 ta’ April ser issiru l-eżerċizzi għall-koppji fis-6:45pm
fil-Knisja Parrokkjali. Nħeġġu lill-miżżewġin u lil dawk li qed jibnu familja sabiex jattendu
għall-eżerċizzi. Fis-Sala Sant’Anna jkun hemm min jieħu ħsieb lit-tfal. Ser imexxi l-eżerċizzi
Dun David Cilia.
Sagrament tal-Griżma tal-Isqof 2017
Jiem is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-Parroċċa tagħna ser ikunu s-Sibt 21 u l-Ħadd 22
ta’ Ottubru 2017.

