PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI

14 TA’ MEJJU 2017

Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti
Is-Sibt 13 ta’ Mejju 2017 fil-Parroċċa ta’ Marsaxlokk fid-9:00pm tibda quddiesa u wara
adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti sal-11.00pm.
Bazaar u bejgħ ta’ pjanti
Fis-Sala San Ġwakkin qed jitella’ l-Bazaar tal-Parroċċa li fih ser issir ukoll bejgħ ta’ pjanti.
Inħeġġiġkom sabiex tagħtu titwila.
Quddiesa animata mit-tfal fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm
Għada / Ilum il-Ħadd 14 ta’ Mejju 2017 fil-quddiesa tad-9:15am ser niċċelebraw Jum l-Omm.
Qed nistiednu lit-tfal iġibu magħhom fjura biex inpoġġuha f’riġlejn ix-xbieha ta’ Marija. F’din
il-quddiesa jsir ukoll l-inkurunazzjoni tal-Madonna mit-tfal u nistiednu wkoll ‘l ommijiet biex
iġibu bukkett fjuri lill-Madonna.
Magħmudija Komunitarja
Għada/Illum il-Ħadd issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda fl-10:15am.
Tberik tal-Familji
It-tberik tal-familji hija okkażjoni sabiħa fejn is-saċerdot jitlob flimkien mal-membri
tal-familja għall-barka u għall-paċi ta’ Kristu Rxoxt. It-tberik jibda fl-4:30pm.
It-Tnejn 15 ta’ Mejju 2017
Triq Latmija, Triq l-Għargħar, Wied iz-Ziju u Il-Bidni
Laqgħa għall-ġenituri tat-tfal tal-Preċett
It-Tlieta 16 ta’ Mejju fis-7.00pm laqgħa fil-Knisja Parrokkjali għall-ġenituri tat-tfal tal-Ewwel
Tqarbina li jattendu l-Mużew tas-Subien.
Żejt tax-xemgħa li tinxtgħel fil-Grotta ta’ San Pawl ir-Rabat
Il-Ħadd 21 ta’ Mejju 2017 ġejna mistiedna sabiex il-Parroċċa tagħna tħallas iż-żejt għal sena
tax-xemgħa li tinxtgħel fil-Grotta ta’ San Pawl ir-Rabat li kienet inxtegħlet fis-sena 1960.
Fl-4:30pm għandna t-trasport minn quddiem is-Sala Sant’Anna, fil-5:30pm mument ta’ talb
fil-Grotta ta’ San Pawl u fis-6:00pm Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl ir-Rabat.
Kulħadd huwa mistieden u min jixtieq jitla’ magħna bit-trasport jikteb ismu fis-sagristija sa
nhar il-Ħamis li ġej.

Pellegrinaġġ Marjan lejn il-Kappella tal-Madonna tad-Dawl il-Bidni
Il-Ġimgħa 26 ta’ Mejju 2017 ser norganizzaw Pellegrinaġġ Marjan mill-Knisja Parrokkjali
sal-Kappella tal-Madonna tad-Dawl, il-Bidni. Fis-7:30pm nibdew il-pellegrinaġġ bit-talba
tar-Rużarju. Meta naslu fejn it-tabella tal-Bidni għal dawk li ma jixtiqux jitilgħu t-telgħa se
jkun hemm trasport li jtellagħhom sal-kappella. Fit-8:00pm niċċelebraw il-quddiesa u wara
biċċa timpana għal kulħadd. Inħeġġiġkom sabiex nattendu.

