PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI

2 TA’ LULJU 2017

Ġabra Speċjali
Bħalissa r-raħal tagħna qed jilbes il-libsa tal-festa.
Illum qed issir l-ewwel ġabra speċjali għall-festa.
Ilkoll nifhmu kemm impenn, xogħol, volontarjat u spejjeż iġġib magħha l-festa. Għalhekk
nitlobkom sabiex inkunu ġenerużi. Minn issa nixtieq nirringrazzja lil tant voluntiera li tul
is-sena kollha jkunu għaddejjin bil-ħidma tagħhom għall-ġid tal-festa. Nirringrazzjakom
tal-ġenerożità tagħkom. Man-noticeboard tal-Knisja sibu r-rendikont tal-Festa ta’ Sant’Anna
2016.
Fr Luke Cutajar
Nifirħu u nitolbu għal Fr Luke Cutajar f’għeluq it-tliet snin mill-Ordinazzjoni Saċerdotali
tiegħu. Nirringrazzjawh tas-servizz tiegħu li jagħti fil-Parroċċa tagħna.
Lill-Edukaturi u lil Ex-Għalliema
Illum is-Sibt 1 ta’ Lulju 2017 ser norganizzaw mument ta’ talb għall-edukaturi li jinkludu
għalliema, LSA’s, katekisti u kull min jagħti servizz ta’ tagħlim lit-tfal u ex-għalliema. Għal
din l-okkazzjoni ser ikollna r-relikwa tal-Beatu Malti Nazju Falzon li huwa protettur
tal-katekisti u l-edukaturi Maltin. Fis-7:15pm niltaqgħu l-iskola Primarja ta’ Wied il-Għajn
għal mument ta’ talb għall-istudenti u l-edukaturi u fit-8:00pm ninġabru għall-quddiesa
fil-knisja Parrokkjali. Inħeġġukom sabiex tattendu.
Ġimgħa ta’ Tagħlim
Bejn it-Tnejn 3 ta’ Lulju 2017 u l-Ġimgħa 7 ta’ Lulju 2017 fis-7:15pm is-Soċjetà tal-Museum
ser jorganizzaw Ġimgħa ta’ Tagħlim fuq is-Simenta. Il-laqgħat jitmexxew mill-membri
tal-Museum. Inħeġġukom sabiex nattendu.
Sagrament taż-Żwieġ Nisrani
Is-Sibt 8 ta’ Lulju 2017 fil-6:30pm Quddiesa bis-Sagrament taż-Żwieġ Nisrani.
Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti
Is-Sibt 8 ta’ Lulju 2017 fil-Knisja Villambrosa, il-Ħamrun fid-9:00pm tibda quddiesa u wara
adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti sal-11.00pm.

Coffee Morning
It-Tnejn 10 ta’ Lulju 2017 fid-9.00am ser norganizzaw Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna.
Biljetti mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.
Ħarġa għall-Birrerija Ewlenija u ikla f’Birżebbuġa
It-Tlieta 11 ta’ Lulju 2017 qed norganizzaw ħarġa għall-Birrerija Ewlenija u ikla f’Birżebbuġa.
Tluq minn quddiem is-Sala Sant’Anna fid-9:00pm u nkunu lura fis-2:00pm. Biljetti
mis-sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali u għal aktar dettalji ċemplu fuq 27636579 jew
79280269.
Snooker Tournament fis-Sala San Ġwakkin
Matul il-jiem tas-Sajf qed jiġu organizzati Snooker Tournaments fis-Sala San Ġwakkin
għall-adolexxenti bejn it-12 u s-17-il sena. Dawk li jixtiequ jipparteċipaw jiktbu isimhom
fis-Sagristija.
Jum il-Familja Nisranija
Il-Ħadd 23 ta’ Lulju 2017 fil-quddiesa tad-9:15am fil-Parroċċa tagħna niċċelebraw jum
il-Familja Nisranija. Mistiedna speċjali dawk li għandhom anniversarju speċjali taż-żwieġ
nisrani tagħhom. Jekk jogħġobhom jidħlu fis-sagristija u jieħdu applikazzjoni li tkun lura
għandna sa nhar il-Ħadd 16 ta’ Lulju 2017.
Fuljett ‘Flimkien’
Wasal il-fuljett Flimkien għax-xahar ta’ Lulju 2017. Nitolbu lid-distributuri biex jiġbru l-kopji
tagħhom mis-sagristija, waqt li nirringrazzjawhom tas-servizz li qed jagħtuna.

