PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI

28 TA’ JANNAR 2018

Quddiesa għaż-żgħażagħ
Għada / Illum il-Ħadd 28 ta’ Jannar 2018 fit-8:00pm issir quddiesa għaż-żgħażagħ filKappella tal-Madonna tar-Rużarju, fil-Villa Apap Bologna.
Laqgħa għall-persuni b’diżabilità u l-carers tagħhom
It-Tnejn 29 ta’ Jannar 2018 fis-6.30pm, se tiġi organizzata laqgħa għall-persuni b’diżabilità u
l-carers tagħhom fiċ-Ċentru Edukattiv tal-Kunsill Lokali Triq il-Kappara.
Quddiesa u Adorazzjoni tal-Ewwel Ħamis tax-Xahar
Il-Ħamis 1 ta’ Frar 2018 ġejna mistiedna bħala parroċċa biex nanimaw quddiesa u adorazzjoni
fis-Seminarju tal-Arċisqof ir-Rabat. Inħeġġukom sabiex nattendu u min jixtieq jitla’ magħna
bit-trasport jikteb ismu fis-sagristija sa nhar it-Tlieta li ġej. Tluq minn quddiem Sala
Sant’Anna fil-5:15pm.
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
Il-Ħamis 1 ta’ Frar 2018 huwa lejliet l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar għalhekk wara l-quddiesa
tas-6:00pm ikollna l-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija.
Il-Preżentazzjoni tal-Mulej, il-Kandlora
Il-Ġimgħa 2 ta’ Frar hija l-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju, il-Kandlora. Festa li
tfakkarna li Ġesù hu d-dawl tal-ħajja tagħna. Qed nistiednu lit-tfal tal-parroċċa tagħna li ser
jirċievu l-Ewwel Tqarbina din is-sena flimkien mal-familja tagħhom għall-quddiesa tas6.00pm. Kulħadd huwa mistieden iġib miegħu xemgħa bajda.
Jum il-Ħajja Konsagrata
Il-Ġimgħa 2 ta’ Frar huwa Jum il-Ħajja Konsagrata, f’dan il-jum nitolbu għar-reliġjużi kollha
patrijiet u sorijiet biex il-Mulej jkompli jagħtihom il-qawwa ħa jkomplu jaqduh b’ħafna ferħ
u ġenerożità.
Pasta Night
Is-Sibt 3 ta’ Frar 2018 bħala Parroċċa ser norganizzaw pasta night fis-Sala Sant’Anna.
Inħeġġukom sabiex nattendu u biljetti nistgħu nixtruhom mill-Uffiċċju Parrokkjali jew missagristija. Grazzi.

Jum il-Ħajja
Il-Ħadd 4 ta’ Frar 2018 huwa Jum il-Ħajja. Il-Moviment favur il-Ħajja fil-Ġuf se jorganiżża
manifestazzjoni Nazzjonali fil-Belt. Din il-manifestazzjoni tagħlaq b’quddiesa fil-Konkatidral
ta’ San Ġwann fil-11.00am.
Mother and Baby Club
Il-Mother and Baby Club se jorganizzaw Party tal-Karnival nhar l-Erbgħa 7 ta’ Frar 2018.
Kummissjoni Parrokkjali Tfal
Is-Sibt 10 ta’ Frar 2018 il-Kummissjoni Parrokkjali Tfal qed torganizza party tal-Karnival
għat-tfal bejn 5 snin u 12-il sena fis-Sala Sant’Anna mit-3.00pm sas-6.00pm. Biljetti millUffiċċju Parrokkjali jew mis-Sagristija wara l-Quddiesa.
Applikazzjonijiet għad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja
Fil-ġranet li ġejjin se jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja.
Informazzjoni dettaljata tinkiseb minn fuq in-noticeboard jew mill-website tal-Kurja www.thechurchinmalta.org
Fuljett ‘Flimkien’
Wasal il-fuljett Flimkien għax-xahar ta’ Frar 2018. Nitolbu lid-distributuri biex jiġbru l-kopji
tagħhom mis-sagristija, waqt li nirringrazzjawhom tas-servizz li qed jagħtuna.

