
 

FESTA TA’ SANT’ANNA 2017 

PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN 

AVVIŻI                                                      30 TA’ LULJU 2017 

 

Dgħajjes 

Peress li ser jinħaraq in-nar minn fuq il-baħar is-Sibt u l-Ħadd tal-festa navżaw lill-propjetarji 

tad-dgħajjes biex ineħħu d-dgħajjes tagħhom skont kif jidher fl-avviż u l-mappa ta’ Trasport 

Malta. 

 

Lejlet il-Festa 

Is Sibt 29 ta’ Lulju 2017 lejliet il-festa, jkun hawn quddiesa fil-5:30pm fil-Knisja Parrokkjali 

u fis-7:30pm tibda l-quddiesa fuq is-simenta mill-E.T. Mons. Charles Scicluna, Arċisqof ta’ 

Malta. Inħeġġukom sabiex nattendu.  

 

Jum il-FESTA ta’ SANT’ANNA 

Il-Ħadd 30 ta’ Lulju 2017 fid-9:15am tibda l-quddiesa tal-festa u fis-7:00pm tibda ħierġa                      

l-purċissjoni bl-istatwa ta’ Sant’Anna. Nitolbukom tħallu r-rotta tal-purċissjoni aċċessibbli u 

mingħajr karozzi. Inħeġġukom sabiex fl-10:00pm niltaqgħu fuq iz-zuntier għal 

mument ta’ talb qabel l-istatwa ta’ Sant’Anna tidħol lura fil-knisja. Wara tingħata                   

l-Barka Sagramentali fil-knisja.  

 

Volontarjat fl-Albanija 

It-Tnejn 31 ta’ Lulju 2017 grupp ta’ 13-il żagħżugħ u żagħżugħa mill-parroċċa tagħna flimkien 

ma’ Fr Luke, ser jagħmlu esperjenza ta' volontarjat f’Summercamp mat-tfal ġewwa l-Albanija. 

 

Il-kopja awtentika tal-Liżar ta’ Kristu 

L-Erbgħa 2 ta’ Awwissu 2017 nilqgħu fil-Parroċċa tagħna l-kopja awtentika tal-Liżar ta’ 

Kristu. Fis-7:00pm attività mill-Communità Abramo għall-Adolexxenti fil-Villa Apap Bologna. 

 

Żewġ familji mill-Communità Abramo ser ikunu residenti fostna matul ix-xahar ta’ 

Awwissu. 

Il-Ħamis 3 ta’ Awwissu 2017 jaslu fostna żewġ familji li ser ikunu fostna matul ix-xahar li                 

l-liżar ta’ Kristu ser ikun fil-Parroċċa tagħna. Huma ser jaqsmu wkoll l-esperjenzi tagħhom 

magħna, kif ukoll ser jagħmlu xi home visits. Bħala parroċċa ser niġbru oġġetti tal-ikel u ilma 

għaż-żewġ familji fil-qfief li ser ikun hawn apposta fil-knisja quddiem l-ambone. 



 
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar 

Il-Ġimgħa 4 ta’ Awwissu 2017 huwa l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar għalhekk wara l-quddiesa 

tas-6:00pm ikollna l-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija. Fit-8:30pm attività                                

mill- Communità Abramo għall-Adolexxenti u ż-Żgħażagħ fil-Villa Apap Bologna. 

 

Dħul tal-istatwa ta’ Sant’Anna fin-Niċċa 

Il-Ħadd 6 ta’ Awwissu 2017 fid-9:15am quddiesa ta’ ringrazzjament lil Alla tal-ġid li wettaq 

magħna fil-jiem tal-festa. Wara l-quddiesa jsir id-dħul tal-istatwa ta’ Sant’Anna fin-niċċa. 

Fis-6:00pm Quddiesa animata mill-Communità Abramo. Fis-7:00pm jiġi espost Ġesù 

Ewkaristija u kulħadd mistieden jiġi jitlob fis-skiet.  

 

Fuljett ‘Flimkien’ 

Wasal il-fuljett Flimkien għax-xahar ta’ Awwissu 2017. Nitolbu lid-distributuri biex jiġbru               

l-kopji tagħhom mis-sagristija, waqt li nirringrazzjawhom tas-servizz li qed jagħtuna.                        

Fil-paġni tan-nofs tal-fuljett Flimkien issibu l-programm sħiħ taż-żjara tal- Communità Abramo 

fil-parroċċa tagħna. 

 

Festa Sant’Anna 2017 

Nirringrazzja lil diversi persuni li b’ħafna modi taw sehemhom fit-tħejjija u l-organizzazzjoni 

tal-festa, sew dak li qed niċċelebraw fil-knisja u sew dak li qed niċċelebraw fit-toroq u                          

l-pjazzez tagħna. Nirringrazzja lill-voluntiera tal-knisja li jsebbħu t-tempju tagħna, 

nirringrazzja lil dawk li jnaddfu u jaħslu l-knisja biex tkun nadifa mhux biss f’dawn                                  

l-okkażjonijiet imma matul is-sena kollha. Nirringrazzja lill-Gruppi tal-Parroċċa tagħna li taw 

sehem tant sabiħ fil-jiem ta’ preparazzjoni għall-festa. Nirringrazzja wkoll lill-Għaqda 

Mużikali Sant’Anna, lill-Gruppi tal-Armar u n-Nar u lill-voluntiera kollha li matul din               

il-ġimgħa b’ħafna paċenzja u servizz taw il-ħin tagħhom għall-ġid tal-festa tagħna. Grazzi 

mill-qalb lill-Kunsill Lokali u l-korp tal-pulizija tal-kooperazzjoni tagħhom.  

 

Flimkien ma’ sħabi s-saċerdoti u l-Kunsill Pastorali Parrokkjali, 

nawgura lil kulħadd IL-FESTA T-TAJBA. 

 

 

 


