PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI

16 TA’ SETTEMBRU 2018

Ġabra favur l-Art Imqaddsa
Il-Ħadd 16 ta’ Settembru 2018 se ssir il-ġabra speċjali għall-Art Imqaddsa biex jinżammu
miftuħa postijiet u ħidmiet reliġjużi u ta’ għajnuna għal ħutna li jgħixu fl-Art Imqaddsa.
Grazzi.
Lejla Sajfija 2018
Il-membri tal-Museum f’Wied il-Għajn qed jistiednu lil kulħadd għal-Lejla Sajfija 2018. Waqt
din il-laqgħa ż-żgħażagħ li jattendu l-Museum se jtellgħu attività li fiha jaqsmu magħkom dak
li jkunu għamlu matul is-sajf. L-attività tinkludi drama, ħin ta’ talb, logħob u divertiment
għall-familja kollha. Il-Lejla Sajfija se ssir fil-bitħa tal-Museum nhar il-Ħadd 16 ta’
Settembru 2018, fis-7:30pm. F’każ ta’ xita l-Lejla Sajfija ssir fis-Sala Sant’Anna.
Magħmudija Komunitarja
Is-Sibt 22 ta’ Settembru 2018 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda fil-5.15pm.
Quddiesa u Barka fuq l-Omm u t-Tarbija fil-ġuf tagħha
Il-Ħadd 23 ta’ Settembru 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-trabi fil-ġuf tagħhom.
Mistiedna wkoll il-ġenituri li welldu tarbija biex jirringrazzjaw lil Alla.

Coffee Morning

Il-Ħamis 27 ta’ Settembru 2018 fid-9.30am ser norganizzaw Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna.
Biljetti mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.
Seminar għall-Operaturi Pastorali
Il-Ġimgħa 28 ta’ Settembru 2018 ser norganizzaw Seminar għall-Operaturi Pastorali jiġifieri
għall-persuni kollha involuti fil-Parroċċċa tagħna. Niltaqgħu għall-Quddiesa tas-6:30pm u
wara ninżlu fis-Sala Sant’Anna u nibdew il-laqgħa flimkien. Jekk jogħġobkom idħlu fissagristija u ħudu karta ta’ applikazzjoni.

Istitut Formazzjoni Pastorali
Għal min jixtieq jiskopri aktar il-fidi nisranija, it-talb, l-ispiritwalità jew xi aspett ieħor, l-Istitut
Formazzjoni Pastorali qed joffri 13-il kors differenti. Għal min hu interessat hemm linforazzjoni fuq in-noticeboard u fuq is-sit www.maltapfi.org
Mill-Kunsill Lokali
Dawk kollha nteressati li jieħdu t-tilqima tal-influwenza u għandhom minn 55 sena ‘l fuq
huma mitluba li jgħaddu d-dettalji tagħhom fl-uffiċini tal-Kunsill Lokali sa nhar is-Sibt 29 ta’
Settembru 2018.
Tberik tal-Basktijiet tal-Iskola
Il-Ħadd 30 ta’ Settembru 2018 ser isir it-tberik tal-basktijiet tal-iskola fil-quddiesa tad-9:15am.
Il-ġenituri huma mħeġġa jġibu lil uliedhom għal din il-quddiesa li fiha ser jitbierku l-basktijiet
tal-iskola fil-bidu tas-sena skolastika l-ġdida.
Laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib għall-għarajjes
Il-Ġimgħa 12 ta’ Ottubru 2018 fis-7:00pm fis-Sala Sant’Anna ser issir laqgħa ta’ tħejjija millqrib għall-għarajjes li ser jiżżewġu bejn Jannar u Ġunju 2019. Bookings mill-Uffiċċju
Parrokkjali.

