
 

PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN 

AVVIŻI                                                               22 TA’ LULJU 2018 

 

Ikla lill-familji fil-bżonn għal Żmien il-Festa ta’ Sant’Anna 

Illum id-donazzjonijiet tagħna ser immorru sabiex nhar il-Ħamis li ġej fl-okkażjoni tal-festa 

ta’ Sant’Anna nagħtu ikla lil 65 familji fil-bżonn, li l-Parroċċa tagħna tgħin bis-saħħa                        

tal-Kummissjoni Djakonija. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom. 

 

Jum is-Saċerdoti 

Ilum 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 

Għada l-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.  

 

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

Għada l-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-Persuni b’diżabilità u Jum l-Anzjani   

It-Tnejn 23 ta’ Lulju 2018 fis-6:30pm quddiesa li fiha mistiedna l-anzjani tal-parroċċa u                       

r-residenti Skalin. 

 

Jum l-għeżież mejtin tagħna 

It-Tlieta 24 ta’ Lulju 2018 fil-quddiesa tas-6:30pm ser tkun b’suffraġju għal ħutna li mietu 

mill-aħħar festa ‘l hawn. Ilkoll mistiedna sabiex nattendu flimkien mal-qraba u l-ħbieb                     

tal-għeżież mejtin tagħna. Fuq in-noticeboard fejn il-bieb prinċipali tal-knisja ssibu l-lista                     

tal-ismijiet tal-għeżież tagħna. 

 

 

 



 

Jum il-Vokazzjonijiet, l-Adolexxenti u ż-Żgħażagħ 

L-Erbgħa 25 ta’ Lulju 2018 fid-9:00am water games għat-tfal sa 13-il sena fi swimming pools fuq 

is-simenta. Fis-6:30pm quddiesa li fiha ssir il-Vestizzjoni tal-Abbatini. Fit-8:00pm quddiesa 

animata mill-adolexxenti u ż-żgħażagħ fuq is-simenta u wara nkomplu bis-serata imtella 

minnhom stess. 

 

Jum it-Tfal 

Il-Ħamis 26 ta’ Lulju 2018 fid-9:00am water games għat-tfal sa 13-il sena fi swimming pools fuq 

is-simenta. Fis-5:45pm it-tfal jiltaqgħu fil-Qasam tal-Mużew Subien u fis-6:00pm tibda                      

d-dimostrazzjoni bl-istatwa ta’ Sant’Anna għall-knisja fejn tibda l-quddiesa fis-6:30pm 

animata mit-tfal. 

 

Jum il-Preżentazzjoni tat-Trabi lil Sant’Anna 

Il-Ġimgħa 27 ta’ Lulju 2018 fis-6:30pm quddiesa li fiha ssir il-preżentazzjoni tat-trabi lil 

Sant’Anna. Dawk il-ġenituri li rċivew l-invit id-dar ma jinsewx iġibu magħhom in-naħa ta’ 

fuq tal-invit. Fl-10.15pm niltaqgħu fuq iz-zuntier tal-knisja għall-wasla tal-istatwa ġdida ta’ 

Sant’Anna li tittelà fi Pjazza Dun Tarċis Agius. 

 

Quddiesa ta’ Ringrazzjament lil Alla għall-ġid li qed jagħmel magħna 

Is-Sibt 28 ta’ Lulju 2018 fit-7:45am quddiesa li fiha nirringrazzjaw lil Alla għall-ġid li jagħmel 

magħna u jitkanta t-Te Deum. 

 

Lejlet il-Festa 

Is Sibt 28 ta’ Lulju 2018 lejliet il-festa, jkun hawn quddiesa fil-5:30pm fil-Knisja Parrokkjali 

u fis-7:30pm tibda l-quddiesa fuq is-simenta mis-saċerdot novell Patri Kurt Mizzi O.Carm. 

Inħeġġukom sabiex nattendu.  

 

Jum il-FESTA ta’ SANT’ANNA 

Il-Ħadd 29 ta’ Lulju 2018 fid-9:15am tibda l-quddiesa tal-festa u fis-7:00pm tibda ħierġa                      

l-purċissjoni bl-istatwa ta’ Sant’Anna. Fil-bidu tal-purċissjoni ser nitolbu t-talba tar-Rużarju. 

Mistiedna wkoll in-nanniet, l-ommijiet bit-trabi fil-ġuf u l-familji li jixtiequ jkollhom it-tfal  

bl-interċessjoni ta’ Sant’Anna. Fl-10.00pm ninġabru fuq iz-zuntier għall-mument ta’ talb 

qabel l-istatwa ta’ Sant’Anna tidħol fil-knisja parrokkjali. 

 

 

 



 

 

Ljieli Maltin 

Mil-lejla sal-Ħadd mit-8:00pm ‘l quddiem ikun hawn Iljieli Maltin b’kant, żfin, ikel u xorb fuq 

is-simenta. 

 

Dgħajjes 

Peress li ser jinħaraq in-nar minn fuq il-baħar is-Sibt u l-Ħadd tal-festa navżaw lill-propjetarji 

tad-dgħajjes biex ineħħu d-dgħajjes tagħhom skont kif jidher fl-avviż u l-mappa ta’ Transport 

Malta.  

 

 


