
 

PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN 

AVVIŻI                                                                3 TA’ ĠUNJU 2018 

L-Ewwel Tqarbina 

Illum 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.  

 

Għada l-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. 

 

Velja ta’ talb lejliet il-Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù 

Il-Ħamis 7 ta’ Ġunju 2018 lejliet il-festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù fis-6:30pm ikollna                       

l-quddiesa u wara ninġabru għal siegħa adorazzjoni bejn is-7:00pm u t-8:00pm li fiha nitolbu 

b’mod speċjali għall-familji u għall-parroċċa tagħna. Ilkoll mistiedna biex nitolbu flimkien 

quddiem Ġesù Ewkaristija. 

 

Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù 

Il-Ġimgħa 8 ta’ Ġunju 2018 niċċelebraw il-festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. 

Fl-4:30pm jibda ħin ta’ adorazzjoni fis-skiet quddiem Ġesù Ewkaristija. 

Fis-6:30pm quddiesa mmexxija minn Fr Luke Cutajar u wara purċissjoni b’Ġesù Ewkaristija 

bis-sehem tat-tfal tal-Preċett li tgħaddi minn dawn it-toroq; Pjazza Dun Tarċis, Triq La 

Sengle, Triq il-Bużbież, Triq San Ġwakkin, Pjazza Dun Tarċis u Triq Dun Frans Bianco. 

Inħeġġukom sabiex nattendu u nżejnu t-toroq minn fejn ser tgħaddi l-purċissjoni bi twapet, 

qsari u fjuri. Infakkrukom li din hija purċissjoni ta’ fidi, li fiha nitolbu u nesprimu l-ferħ                   

tal-fidi tagħna billi nagħtu qima pubblika lil Ġesù Ewkaristija.  

 

Nitolbu r-Rużarju flimkien għall-Qdusija tas-Saċerdoti – Katina ta’ Rużarju 

madwar id-Dinja 

Il-Ġimgħa 8 ta' Ġunju 2018, festa tal-Qalb ta' Ġesù, Malta u Għawdex ukoll se jingħaqdu 

flimkien ma' bosta pajjiżi mid-dinja kollha biex nitolbu t-talba tar-Rużarju għall-qdusija                  

tas-saċerdoti. Fil-Parroċċa tagħna ser nitolbu t-talba tar-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija 

wara l-quddiesa tas-7.00am u fis-6.00pm. 

 



 

Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti 

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 

Il-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. Fl-4.15pm ser norganzzaw trasport li 

jitlaq minn quddiem is-Sala Sant’Anna. Dawk li jixtiequ jiġu magħna bit-trasport jiktbu 

isimhom fis-sagristija sa nhar il-Ħamis 7 ta’ Ġunju 2018. 

 

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.  

 

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 huwa Fr Christopher Caruana 

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

 

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.  

 

 

 



 

 

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. 

 

Ħolqa Bejnietna – Ktieb tal-Festa 2018 

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

ikellmuna fis-sagristija. 

 

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. 

 


