
 

PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN 

AVVIŻI                                                              24 TA’ ĠUNJU 2018 

 

Mons. Joe Galea Curmi – Isqof Awżiljarju elett ta’ Malta 

Inħabbru bil-ferħ li l-Qdusija tiegħu l-Papa Franġisku ħattar lil Mons. Joe Galea Curmi 

Vigarju Ġenerali tal-Knisja f’Malta sabiex ikun Isqof Awżiljarju ta’ Malta. Nawgurawlu u 

nitolbu għalih. 

 

Ġabra Speċjali 

Illum u għada qed issir l-ewwel ġabra speċjali għall-festa.  

Ilkoll nifhmu kemm impenn, xogħol, volontarjat u spejjeż iġġib magħha l-festa. Għalhekk 

nitlobkom sabiex inkunu ġenerużi. Minn issa nixtieq nirringrazzja lil tant voluntiera li tul                 

is-sena kollha jkunu għaddejjin bil-ħidma tagħhom għall-ġid tal-festa. Nirringrazzjakom                

tal-ġenerożità tagħkom. Man-noticeboard tal-Knisja sibu r-rendikont tal-Festa ta’ Sant’Anna 

2017.  

 

Għoti ta’ Demm  

Għada l-Ħadd 24 ta’ Ġunju 2018 bejn it-8:30am u s-1:00pm se jsir l-għoti tad-demm fi Pjazza 

Medjatriċi, mal-ġenb tal-knisja parrokkjali ta’ Ħaż-Żabbar. Inħeġġiġkom sabiex immorru 

nagħtu d-demm u aħna mitlubin nieħu magħna l-ID Card. 

 

Quddiesa u Barka fuq l-Omm u t-Tarbija fil-ġuf tagħha 

Għada l-Ħadd 24 ta’ Ġunju 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. 

 

Ir-Raba’ Laqgħa dwar it-Talb 

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

Sant’Anna għar-raba’ laqgħa dwar it-talb, bit-tema ‘Id-Dixxerniment’. Il-kelliem tal-laqgħa 

huma Fr Christopher Caruana O.P. Il-laqgħa tintemm fil-5:30pm. Inħeġġu lil kulħadd sabiex 

jattendi. 

 

Bazaar imtella’ mill-Għaqda Mużikali Sant’Anna Wied il-Għajn 

Fis-Sala San Ġwakkin qed jitella’ Bazaar mill-Għaqda Mużikali Sant’Anna. Nistednukom 

tagħtu titwila. 

 



 

Adorazzjoni tal-Ħniena Divina  

It-Tnejn 25 ta’ Ġunju 2018 wara l-quddiesa tas-6:30pm jkollna l-Adorazzjoni tal-Ħniena 

Divina. 

 

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. 

 

Grupp Mothers Prayers 

L-Erbgħa 27 ta’ Ġunju 2018 fid-9.15am ser issir quddiesa animata mill-Grupp tal-Mothers 

Prayers fil-Kappella tal-Madonna tar-Rużarju fil-Villa Apap Bologna. 

 

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.  

 

Festa ta’ San Pietru u San Pawl – L-Imnarja 

Il-Ġimgħa 29 ta’ Ġunju 2018 festa ta’ San Pietru u San Pawl, l-Imnarja. Il-quddies ikun bħal 

ta’ nhar ta’ xogħol u nħeġġukom sabiex nattendu u nitolbu flimkien. 

 

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 

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

mis-Sagristija. 

 

L-Ewwel Quddiesa ta’ Patri Kurt Mizzi O.Carm fil-Parroċċa tagħna 

It-Tnejn 2 ta’ Lulju 2018 fis-7.00pm hija l-Ewwel Quddiesa Solenni b’radd il-ħajr lil Alla 

għad-don tal-Ordinazzjoni Saċerdotali ta’ Patri Kurt Mizzi, O.Carm fil-Parroċċa tagħna. 

Inħeġġukom sabiex nattendu. 

 



 

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. Infakkru li min jixtieq japplika                       

għall-Klabb Sajf imtella’ miż-żgħażagħ tal-Parroċċa tagħna jieħu applikazzjoni mis-sagristija 

u jgħaddiha lil xi ħadd mil-leaders tal-gruppi taż-żgħażagħ tagħna. 

 

Kummissjoni Djakonija 

Il-Parroċċa tagħna bħalissa qed tgħin 62 familja permezz tal-Kummissjoni Djakonija. Min 

jixtieq jagħti oġġetti ta’ ikel jew preserves jista’ jħallihom fil-knisja parrokkjali fil-qoffa apposta 

quddiem ix-xbieha tal-Qalb ta’ Ġesù. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. 

 


