PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI

12 TA’ MARZU 2017

Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti
Is-Sibt 11 ta’ Marzu 2017 fil-Parroċċa ta’ San Lawrenz il-Birgu fid-9:00pm tibda quddiesa u
wara adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti sal-11.00pm.
100 Sena mid-Dehriet tal-Madonna ġewwa Fatima
Billi matul din is-sena qed infakkru l-100 Sena mid-dehriet tal-Madonna ġewwa Fatima,
it-Tnejn 13 ta’ Marzu 2017 wara l-quddiesa tas-7.00am nitolbu flimkien it-talba tar-Rużarju
quddiem Ġesù Ewkaristija.
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.
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 wkoll 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.
L-Ewwel Qrara
It-Tnejn 13 ta’ Marzu 2017 fl-4:30pm fil-Knisja Parrokkjali għandna l-Ewwel Qrara tat-tfal
tal-Preċett li jattendu l-Mużew nhar ta’ Tnejn u nhar ta’ Ħamis. Il-ġenituri jiġu għat-tfal
fil-5.30pm.
Il-Ħamis 16 ta’ Marzu 2017 fl-4.30pm fil-Knisja Parrokkjali għandna l-Ewwel Qrara tat-tfal
tal-Preċett li jattendu ċ-Ċentru tal-Munxar. Il-ġenituri jiġu għat-tfal fil-5.30pm.
Il-Ġimgħa 17 ta’ Marzu 2017 fl-4.30pm fil-Knisja Parrokkjali għandna L-Ewwel Qrara
tat-tfal tal-Preċett li jattendu l-Mużew nhar ta’ Tlieta u nhar ta’ Ġimgħa. Il-ġenituri jiġu
għat-tfal fil-5.30pm.
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.

Grupp Armar tal-Parroċċa
Il-Ħamis 16 ta’ Marzu 2017 il-Grupp tal-Armar tal-Parroċċa ser jorganizza Coffee Morning.
Youth Mass
Il-Ġimgħa 17 ta’ Marzu 2017 ser issir Quddiesa fit-8.30pm animata miż-żgħażagħ fil-Knisja
Parrokkjali.
Skola Primarja Marsaskala
Is-Surmast tal-Iskola Primarja jfakkar il-ġenituri li għandhom tfal li ser jagħlqu 3 snin
sal-aħħar ta’ Diċembru 2017 sabiex imorru l-iskola biex jirreġistrawhom. Aktar dettalji
man-noticeboard fejn il-bieb il-kbir tal-knisja.
Figolli
Fuq iz-zuntier qed jinbiegħu l-figolli magħmulin mill-helpers tal-parroċċa tagħna.
Quddiesa u Barka fuq l-Omm u t-Tarbija fil-ġuf tagħha
Il-Ħadd 26 ta’ Marzu 2017 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-tarbi fil-ġuf tagħhom.
Mistiedna wkoll il-ġenituri li welldu tarbija biex jirringrazzjaw lil Alla.
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.

