
 

PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN 

AVVIŻI                                                              10 TA’ ĠUNJU 2018 

 

Ġabra speċjali 

Illum se ssir il-ġabra speċjali għall-Parroċċa tagħna. Inħeġġukom tkunu ġenerużi. 

Nirringrazzjawkom mill-qalb. 

 

Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti 

Ilum is-Sibt 9 ta’ Ġunju 2018 fil-Knisja ta’ Mlit, il-Mosta fid-9:00pm tibda quddiesa u wara 

adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti sal-11:00pm. 

 

Investitura ta’ Fr Luke Cutajar bħala Kanonku Onorarju, ir-Rabat 

Għada l-Ħadd 10 ta’ Ġunju 2018 fil-5.30pm issir l-investitura ta’ Fr Luke Cutajar bħala 

Kanonku Onorarju tal-Knisja Arċipretali ta’ San Pawl, ir-Rabat.  

 

Registrazzjoni Katekiżmu 

Bħalissa qed nilqgħu ir-registrazzjonijiet tat-tfal għall-katekizmu li jibda f’Ottubru li ġej.  

It-tfal li se jkunu Year 1 u jibdew jattendu fis-Sala Sant’Anna jiġu reġistrati fil-ħin tal-uffiċċju 

parrokkjali. 

It-tfal li se jkunu Years 1 u 2 jibdew jattendu fiċ-Ċentru tal-Munxar jiġu reġistrati nhar                        

it-Tnejn u t-Tlieta 11 u 12 ta’ Ġunju 2018 mill-5:30pm sas-6:30pm fiċ-Ċentru tal-Katekiżmu 

tal-Munxar stess. 

It-tfal li se jkunu Year 2 jibdew jattendu fil-MUSEUM, jiġifieri dawk li twieldu fis-sena 2012 

u li ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina fis-sena 2019) jiġu reġistrati l-Museum stess mill-5:30pm 

sas-7:30pm barra nhar ta’ Erbgħa. 

Tinsewx tieħdu magħkom iċ-ċertifikat tal-magħmudija tat-tfal li tistgħu tiġbruh mill-Uffiċċju 

Parrokkjali ta’ fejn huma mgħammda t-tfal. 

 

Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova 

L-Erbgħa 13 ta’ Ġunju 2018 fil-Kappella tal-Park ta’ Sant’Antnin issir il-festa ta’ Sant’Antnin 

ta’ Padova. Se jkun hemm quddiesa fl-10:00am u oħra fis-7:00pm. Inħeġġukom sabiex 

nattendu u wara l-quddiesa jkollna l-ħobż biż-żejt u drinks.  

 

Magħmudija Komunitarja    

Is-Sibt 16 ta’ Ġunju 2018 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda fis-6.30pm. 

 



 

Grupp tal-Armar 
Is-Sibt 16 ta’ Ġunju 2018 il-Grupp tal-Armar tal-Parroċċa ser jorganizza pasta night fuq                      
is-Simenta. 
 

Ir-Raba’ Laqgħa dwar it-Talb 

Il-Ħadd 24 ta’ Ġunju 2018 fl-4:30pm nistedinkom sabiex ningħaqdu flimkien fis-Sala 

Sant’Anna għar-raba’ laqgħa dwar it-talb. Il-kelliem tal-laqgħa huma Fr Christopher Caruana 

O.P. Il-laqgħa tintemm fil-5:30pm. Inħeġġu lil kulħadd sabiex jattendi. 

 

Ġimgħa ta’ Tagħlim 

Bejn it-Tnejn 25 ta’ Ġunju 2018 u l-Ġimgħa 29 ta’ Ġunju 2018 fis-7:30pm is-Soċjetà                         

tal-Museum ser jorganizzaw Ġimgħa ta’ Tagħlim fuq is-Simenta. Il-laqgħat jitmexxew                  

mill-membri tal-Museum. Inħeġġukom sabiex nattendu. 

 

Ħarġa filgħaxija għal Għawdex 

Il-Parroċċa ser torganizza ħarġa filgħaxija għal Għawdex fit-28 ta' Ġunju, lejlet l-Imnarja. 

Nitilqu minn ħdejn is-Sala Sant’Anna fl-3.45pm biex naqbdu l-vapur tal-5.00pm. Inżuru                   

s-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, Marsalforn u wara n-Nadur u għan-nar tal-ajru                                

fl-okkazjoni tal-festa ta' San Pietru u San Pawl. Niġu lura mal-vapur tal-11.00pm. Biljetti                 

mis-sagristija jew mill-uffiċċju parrokkjali.  

 

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. 

 

Klabb Sajf  

Il-Parroċċa tagħna matul dan is-sajf qed torganizza Klabb Sajf għal adolexxenti u żgħażagħ 

bejn it-12 u 17-il sena (li twieldu bejn 2001 u 2006) fil-Youth Centre tal-Villa Apap Bologna, 

nhar ta’ Tnejn u nhar ta’ Ħamis, għax-xahar ta’ Lulju. Fost l-attivitajiet ser ikun hemm crafts, 

volontarjat, żfin u drama, water games u ħruġ. Għall-applikazzjonijiet u għal aktar 

informazzjoni idħlu fis-sagristija jew kellmu lil-leaders tal-gruppi taż-żgħażagħ tagħna.  
 

Ħolqa Bejnietna – Ktieb tal-Festa 2018 

Dawk li jixtiequ jirreklamaw fil-ħarġa speċjali tal-Programm tal-Festa ta’ Sant’Anna, jistgħu 

ikellmuna fis-sagristija. 


