PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI

11 TA’ MARZU 2018

Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti
Illum is-Sibt 10 ta’ Marzu 2018 fil-Knisja Arċipretali taż-Żejtun fid-9:00pm tibda quddiesa u
wara adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti sal-11:00pm.
Quddiesa u Barka fuq l-Omm u t-Tarbija fil-ġuf tagħha
Għada l-Ħadd 11 ta’ Marzu 2018 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.
Laqgħa dwar it-Talb
Frott l-Assemblea Parrokkjali li kellna f’Novembru li għaddha flimkien ħassejna l-bżonn li
niddedikaw iktar ħin għat-talb. Għada l-Ħadd 11 ta’ Marzu 2018 fl-4:00pm nistedinkom
sabiex ningħaqdu flimkien fis-Sala Sant’Anna għal-laqgħa dwar it-talb. Il-laqgħa tintemm
fil-5:30pm. Inħeġġu lil kulħadd sabiex jattendi u ser ikun hemm min ser jieħu ħsieb lit-tfal.
Grupp Kelma tal-Ħajja
It-Tnejn 12 ta’ Marzu 2018 fis-6:30pm ser jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja fil-Knisja
Parrokkjali.
L-Ewwel Qrara
It-Tnejn 12 ta’ Marzu 2018 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-5.20pm.
It-Tlieta 13 ta’ Marzu 2018 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-5.20pm.
L-Erbgħa 14 ta’ Marzu 2018 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-5.20pm.

Żjara lir-Residenti ta’ San Vincenz De Paul
Il-Ġimgħa 16 ta’ Marzu 2018 flimkien mal-Kummissjoni Djakonija ser inżuru lir-residenti ta’
San Vinċenz. Fid-8.45am tluq minn quddiem is-Sala Sant’Anna, inżuru lir-residenti u flimkien
magħhom niċċelebraw il-Quddiesa u nkunu lura fil-11:30am. Min jixtieq jingħaqad magħna
jikteb ismu fis-sagristija sa nhar l-Erbgħa 14 ta’ Marzu 2018.
Grupp Anzjani tal-Ispiritwalità
L-Erbgħa 14 ta’ Marzu 2018 ser isir coffee morning organizzat mill-grupp tal-anzjani
tal-ispiritwalità.

Afternoon Tea fis-Sala Sant’Anna
Il-Ħadd 18 ta’ Marzu 2018 fit-3:00pm fis-Sala Sant’Anna jibda Afternoon Tea.
Festa ta’ San Ġużepp u 19-il Sena mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali
It-Tnejn 19 ta’ Marzu hija l-festa liturġika ta’ San Ġużepp, jixraq li nieħdu sehem fil-Quddiesa
li jkun bħal ta’ fost il-ġimgħa. Fil-quddiesa tas-6.00pm niċċelebraw id-19-il Sena
mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali tagħna minn Mons. Ġużeppi Mercieca.
Eżerċizzi għall-koppji
Mit-Tnejn 19 ta’ Marzu sal-Ġimgħa 23 ta’ Marzu ser issiru l-eżerċizzi għall-koppji fis-7:15pm
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
Mons. Anton Gouder.
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.
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.
Mother and Baby Club
Il-Mother and Baby Club se jorganizzaw Party tal-Għid nhar l-Erbgħa 21 ta’ Marzu 2018.
Biljetti mill-Mother and Baby Club nhar ta’ Erbgħa mis-Sala Sant Anna.

Figolli
Fuq iz-zuntier qed jinbiegħu l-kwareżimal u l-figolli magħmulin mill-helpers tal-parroċċa
tagħna. Napprezzaw jekk ikun hawn min joffri xi lumi. Grazzi.
Bazaar
Fis-Sala San Ġwakkin qed jitella’ l-Bazaar tal-Parroċċa. Inħeġġiġkom sabiex tagħtu titwila.
Fuljett ‘Flimkien’
Wasal il-fuljett Flimkien għax-xahar ta’ Marzu 2018. Nitolbu lid-distributuri biex jiġbru l-kopji
tagħhom mis-sagristija, waqt li nirringrazzjawhom tas-servizz li qed jagħtuna.

