
 

PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN 

AVVIŻI                      27 TA’ MEJJU 2018 

 

Quddiesa għaż-żgħażagħ 

Il-Ħadd 27 ta’ Mejju 2018 fit-8:00pm issir quddiesa għaż-żgħażagħ fil-Kappella tal-

Madonna tar-Rużarju, fil-Villa Apap Bologna. 

 

Adorazzjoni tal-Ħniena Divina  

It-Tnejn 28 ta’ Mejju 2018 wara l-quddiesa tas-6:30pm jkollna l-Adorazzjoni tal-Ħniena 

Divina. 

 

Laqgħa għall-persuni b’diżabilità u l-carers tagħhom 

It-Tnejn 28 ta’ Ġunju 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.  

 

Festa taż-Żjara tal-Verġni Marija lil Eliżabetta 

Il-Ħamis 31 ta’ Mejju 2018 hija l-festa taż-żjara tal-Verġni Marija lil Eliżabetta. Fis-6:00pm 

ninġabru madwar Ġesù Ewkaristija u nitolbu flimkien it-talba tar-Rużarju u wara 

niċċelebraw il-quddiesa tas-6:30pm f’għeluq ix-xahar ta’ Mejju li jfakkarna fl-Omm għażiża 

tagħna Marija. 

 

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar 

Il-Ġimgħa 1 ta’ Ġunju 2018 huwa l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar għalhekk wara l-quddiesa tas-

6:30pm ikollna l-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija. 

 

L-Ewwel Tqarbina 

Is-Sibt 2 ta’ Ġunju 2018 fis-6:15pm issir l-ewwel ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina fil-

Parroċċa tagħna. Il-quddiesa tas-6:30pm issir fis-Sala Sant’Anna u San Ġwakkin.  

 

Il-Ħadd 3 ta’ Ġunju 2018 fl-10:00am issir it-tieni ċelebrazzjoni u fil-5:30pm issir it-tielet 

ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina fil-Parroċċa tagħna.  

 

Il-quddies tad-9:15am, tal-11:30am u tas-6:00pm isiru fis-Sala Sant’Anna u San Ġwakkin. 

Inħeġġu lit-tfal tal-Ewwel Tqarbina flimkien mal-familja tagħhom sabiex qabel din il-

ġurnata għażiża jersqu lejn is-Sagrament tal-Qrar. 



 

Majjalata fuq iz-Zuntier 

Il-Ġimgħa 29 ta’ Ġunju 2018, huwa xahar eżatt qabel il-festa ta’ Sant’Anna, għalhekk ser 

norganizzaw Majjalata fuq iz-zuntier tal-knisja u li fih ser nixegħlu partijiet oħra mill-Knisja 

Parrokkjali bil-bozoz LEDs. Nibdew fis-7:30pm u ser ikun hemm ukoll varjetà ta’ għanjiet 

Maltin mill-band tal-Parroċċa. Inħeġġiġkom sabiex tattendu u biljetti mill-Uffiċċju 

Parrokkjali jew mis-Sagristija. 

 

Ġimgħa mal-komunità ta Taizé  

Il-parroċċa qed torganizza esperjenza għall-adulti u ż-żgħażagħ ta' ġimgħa mal-komunità 

tal-Brothers ta' Taizé, fi Franza, bejn il-25 ta’ Awwissu 2018 u t-2 ta’ Settembru 2018. 

Postijiet huma limitati. Min hu interessat ikellem lil xi ħadd minna s-saċerdoti. 

 

Bazaar 

Fis-Sala San Ġwakkin qed jitella’ l-Bazaar tal-Parroċċa. Inħeġġiġkom sabiex tagħtu titwila. 

 

Fuljett ‘Flimkien’ 

Wasal il-fuljett Flimkien għax-xahar ta’ Ġunju 2018. Nitolbu lid-distributuri biex jiġbru l-

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

 


