PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI

2 TA’ SETTEMBRU 2018

Jum Wied il-Għajn 2018
Għada l-Ħadd 2 ta’ Settembru 2018 huwa Jum Wied il-Għajn. Fid-9:15am quddiesa u wara l-quddiesa
ikollna t-tberik tal-annimali quddiem il-knisja.
Ir-Reġistrazzjoni għall-Klassijiet tal-Katekiżmu 2018 - 2019
It-tfal kollha li minn Ottubru li ġej se jattendu għall-formazzjoni Kateketika, fiċ-ċentri tal-Katekiżmu
tal-Parroċċa tagħna, jiġifieri fil-Museum tas-Subien, il-Museum tal-Bniet, iċ-Ċentru tal-Munxar u ċ-Ċentru
tal-Katekiżmu fis-Sala Sant’Anna, iridu jiġu rreġistrati minn qabel. Anke dawk it-tfal li kienu diġà jattendu
f’dawn iċ-ċentri jridu jirreġistraw.
Minħabba l-liġi tal-GDPR, importanti li meta ssir ir-reġistrazzjoni, iż-żewġ ġenituri jkunu preżenti u jġibu
magħhom il-Karta tal-Identità tagħhom kif ukoll in-numru tal-Karta tal-Identità tat-tifel/tifla. F’każ ta’
ġenitur wieħed, trid tiġi ppreżentata prova ta’ dan.
Ir-Reġistrazzjoni tat-tfal se ssir fis-Sala Sant’Anna:
It-Tnejn 3 ta’ Settembru 2018 bejn l-4:30pm u s-7:30pm.
It-Tlieta 4 ta’ Settembru 2018 bejn l-4:30pm u s-7:30pm.
L-Erbgħa 5 ta’ Settembru 2018 bejn l-4:30pm u s-7:30pm.
Adorazzjoni tal-Ewwel Ħamis tax-Xahar
Il-Ħamis 6 ta’ Settembru 2018 ġejna mistiedna bħala parroċċa biex nanimaw quddiesa u adorazzjoni
għall-bżonnijiet tas-seminaristi bejn id-9:30am u l-11:00am fis-Seminarju tal-Arċisqof ir-Rabat.
Inħeġġukom sabiex nattendu u min jixtieq jitla’ magħna bit-trasport jikteb ismu fis-sagristija sa nhar
it-Tlieta. Tluq minn quddiem Sala Sant’Anna fit-8:30am.
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
Il-Ġimgħa 7 ta’ Settembru 2018 huwa l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar għalhekk wara l-quddiesa tas-6:30pm
ikollna l-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija.
Festa ta’ Marija Bambina
Is-Sibt 8 ta’ Settembru 2018 il-Knisja tiċċelebra t-Twelied tal-Verġni Marija, festa ta’ devozzjoni marbuta
ħafna mal-istorja ta’ pajjiżna. Għalkemm ma hemmx obbligu tal-Quddies, jixraq ħafna li nagħtu ġieħ lil
Ommna Marija billi nieħdu sehem fil-Quddiesa li jkun bħal ta’ kull nhar ta’ Sibt. Fit-8:30am tibda quddiesa
tal-festa fil-Knisja tal-Madonna tad-Dawl, il-Bidni.
Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti
Is-Sibt 15 ta’ Settembru 2018 fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Venera fid-9:00pm tibda quddiesa u wara
adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti sal-11.00pm.

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-tarbi 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.
Kummissjoni Djakonija
Il-Parroċċa tagħna bħalissa qed tgħin 67 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-Madonna. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom.
Fuljett ‘Flimkien’
Wasal il-fuljett Flimkien għax-xahar ta’ Settembru 2018. Nitolbu lid-distributuri biex jiġbru l-kopji tagħhom
mis-sagristija, waqt li nirringrazzjawhom tas-servizz li qed jagħtuna.

