
 

PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN 

AVVIŻI                                                               15 TA’ LULJU 2018 

 

Magħmudija Komunitarja    

Illum is-Sibt 14 ta’ Lulju 2018 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda fil-5.15pm. 

 

Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti 

Illum is-Sibt 14 ta’ Lulju 2018 fiċ-Ċentru Pastorali San Luqa, in-Nigret, Rabat fid-9:00pm 

tibda quddiesa u wara adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti sal-11.00pm. 

 

Tombla fuq is-Simenta Wied il-Għajn 

Għada l-Ħadd 15 ta’ Lulju 2018 ser norganizzaw tombla fuq is-simenta mit-7:00pm ‘il 

quddiem. 

 

Adorazzjoni tal-Ħniena Divina  

It-Tnejn 16 ta’ Lulju 2018 wara l-quddiesa tas-6:30pm jkollna l-Adorazzjoni tal-Ħniena 

Divina. 

 

Quddiesa bi tħejjija għall-Festa ta’ Sant’Anna 

It-Tlieta 17 ta’ Lulju 2018 se ssir quddiesa bi tħejjija għall-festa ta’ Sant’Anna fi Triq il-Gross 

in-naħa ta’ Bellavista. Inħeġġu lir-residenti tal-inħawi sabiex jattendu. Fis-7:00pm nibdew                

bit-talba tar-Rużarju,  Quddiesa u wara nkomplu naqsmu l-ferħ tal-festa billi nieħdu xi ħaġa 

flimkien. 

 

Quddiesa fit-9:00am 

Nhar ta’ Erbgħa matul ix-xhur ta’ Lulju u Awwissu fil-Knisja Parrokkjali ser ikollna quddiesa 

fid-9:00am. Inħeġġu lil kulħadd sabiex fil-vaganzi tas-sajf insibu ħin għal Ġesù.  

 

Quddiesa bi tħejjija għall-Festa ta’ Sant’Anna 

Il-Ħamis 19 ta’ Lulju 2018 se ssir quddiesa bi tħejjija għall-festa ta’ Sant’Anna fi Ġnien 

Antoine Randich in-naħa taż-Żonqor. Inħeġġu lir-residenti tal-inħawi sabiex jattendu.                  

Fis-7:00pm nibdew bit-talba tar-Rużarju,  Quddiesa u wara nkomplu naqsmu l-ferħ tal-festa 

billi nieħdu xi ħaġa flimkien. 

 

 

 



 

 

Fr Victor Agius 

Il-Ġimgħa 20 ta’ Lulju 2018 nifirħu u nitolbu għal Fr Victor Agius f’għeluq l-44 sena                     

mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu.  

 

Jum is-Saċerdoti 

Is-Sibt 21 ta’ Lulju 2018 fil-Parroċċa tagħna huwa Jum is-Saċerdoti. Fit-8:00pm quddiesa ta’ 

Radd il-Ħajr lil Alla għall-grazzja tas-Saċerdozju. 

 

Jum il-Familja Nisranija 

Il-Ħadd 22 ta’ Lulju 2018 fil-quddiesa tad-9:15am fil-Parroċċa tagħna niċċelebraw jum                      

il-Familja Nisranija. Mistiedna speċjali dawk li għandhom anniversarju speċjali taż-żwieġ 

nisrani tagħhom. Jekk jogħġobhom jidħlu fis-sagristija u jieħdu applikazzjoni li tkun lura 

għandna sa nhar l-Erbgħa 18 ta’ Lulju 2018.  

 

Ħruġ tal-Vara ta’ Sant’Anna min-Niċċa 

Il-Ħadd 22 ta’ Lulju 2018 fis-6:00pm quddiesa li fiha niċċelebraw Jum il-Komunità. Mistiedna 

wkoll is-Sindku flimkien mal-Kunsilliera u l-Għaqdiet kollha tal-Komunità ta’ Wied il-Għajn. 

Wara l-quddiesa tas-6:00pm toħroġ il-vara ta’ Sant’Anna min-niċċa fuq iz-zuntier. 

Inħeġġukom tattendu u qed nistiednu t-tfal sabiex jattendu.  

 

Jum il-Preżentazzjoni tat-Trabi lil Sant’Anna 

Il-Ġimgħa 27 ta’ Lulju 2018 fis-6:30pm fil-Parroċċa tagħna huwa jum il-preżentazzjoni                  

tat-trabi lil Sant’Anna. Għalhekk it-trabi li ġew mgħammda bejn Awwissu tas-sena l-oħra u 

Lulju ta’ din is-sena rċevew invit id-dar. Inħeġġukom biex iġġibu l-parti ta’ fuq tal-invit sa 

nhar il-Ħadd 22 ta’ Lulju 2018 u tgħadduh lil xi ħadd minna s-saċerdoti. 

 

Dgħajjes 

Peress li ser jinħaraq in-nar minn fuq il-baħar is-Sibt u l-Ħadd tal-festa, nhar id-28 u t-29 ta’ 

Lulju, navżaw lill-propjetarji tad-dgħajjes biex ineħħu d-dgħajjes tagħhom skont kif jidher              

fl-avviż u l-mappa ta’ Trasport Malta. 

 

Is-Seminarista Luca Capannolo 

Matul dan ix-xahar se jkollna fostna lis-Seminarista Luca Capannolo mill-Arċidjoċesi ta’ 

L’Aquila l-Italja li se jkun qed jagħmel esperjenza pastorali fil-Parroċċa tagħna bħala 

seminarista. Nawgurawlu u nitolbu għalih. 


