PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI

7 TA’ OTTUBRU 2018

Seminar għall-ġenituri u l-parrini tal-Adolexxenti li ser jirċievu l-Griżma tal-Isqof
Illum is-Sibt 6 u għada l-Ħadd 7 ta’ Ottubru 2018 fis-Sala Sant’Anna ser issir is-seminar
għall-ġenituri u l-parrini tal-Adolexxenti li ser jirċievu l-Griżma tal-Isqof.
Koppji Mexxejja ta’ Kana
It-Tnejn 8 ta’ Ottubru 2018 fis-7:15pm jiltaqgħu l-Koppji Mexxejja ta’ Kana fl-Uffiċċju
Parrokkjali.
Tberik tal-Familji
It-Tlieta 9 ta’ Ottubru 2018 fl-4:30pm inkomplu bit-tberik tal-familji fi Triq l-Imriekeb.
Kummissjoni Liturġija
Il-Ħamis 11 ta’ Ottubru 2018 fil-5.00pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturġija fl-Uffiċċju
Parrokkjali.
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
mill-qrib għall-għarajjes li ser jiżżewġu bejn Jannar u Ġunju 2019. Bookings mill-Uffiċċju
Parrokkjali.
Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti
Is-Sibt 13 ta’ Ottubru 2018 fis-Seminarju tal-Arċisqof, tal-Virtù , ir-Rabat, fid-9:00pm tibda
quddiesa u wara adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti sal-11.00pm.
Magħmudija Komunitarja
Il-Ħadd 14 ta’ Ottubru 2018 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda fl-10:15am.

Afternoon Tea fis-Sala Sant’Anna
Il-Ħadd 14 ta’ Ottubru 2018 fit-3:00pm fis-Sala Sant’Anna jibda Afternoon Tea.

Kummissjoni Familja
L-Erbgħa 17 ta’ Ottubru 2018 fis-7:15pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja fl-Uffiċċju
Parrokkjali.
Rużarju f’Ottubru
Niftakru li matul dan ix-xahar ta’ Ottubru, fis-5:55pm (qabel il-quddiesa tas-6:30pm), jitalab
ir-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat. Nhar ta’ Sibt jibda wara l-quddiesa tas-6:30pm u
l-Ħadd jibda fil-5:25pm. Inħeġġukom sabiex bħala familja titolbu t-talba tar-Rużarju flimkien.
Weekend Irtir għall-Adolexxenti u ż-Żgħażagħ
Mill-Ġimgħa 16 sal-Ħadd 18 ta’ Novembru 2018 qed jiġi organizzat weekend irtir
għall-adolexxenti u ż-żgħażagħ bl-isem 'Connect', ġewwa l-Marsaxlokk Activity Centre, bi
tħejjija għall-Avvent. Min huwa interessat jista' jieħu karta ta' applikazzjoni mis-sagristija jew
ikellem lil xi ħadd minna s-saċerdoti jew leaders ta' Youths Marsaskala.
Kors ta’ Kana bi tħejjija għaż-Żwieġ Nisrani
Fil-Parroċċa tagħna l-Kors ta’ Kana ser jibda il-Ġimgħa 18 ta’ Jannar 2019. Niltaqgħu nhar
ta’ Ġimgħa fis-7:30pm fis-Sala Sant’Anna bejn Jannar u Marzu. L-għarajjes interessati
għandhom japplikaw billi iċċemplu l-Uffiċċju Parrokkjali (21636704 waqt il-ħinijiet
tal-uffiċċju parrokkjali) jew jinkitbu fis-sagristija.
‘Għaqal id-Dar, Ħajja Aħjar’
Il-Kunsill Lokali se jorganizza kors prattiku mingħajr ħlas: ‘Għaqal id-Dar, Ħajja Aħjar’. Ilkors se jibda nhar it-Tlieta, 16 t’Ottubru, mill-4.30pm sas-6.30pm fiċ-Ċentru ta’ Taħriġ, 59
Triq il-Kappara. Kull min hu interessat jattendi jista’ japplika billi jmur l-Uffiċċju tal-Kunsill
Lokali.
Bazaar
Fis-Sala San Ġwakkin qed jitella’ l-Bazaar tal-Parroċċa. Inħeġġiġkom sabiex tagħtu titwila u
b’hekk tkunu qed tgħinu lill-Parroċċa.
Kummissjoni Djakonija
Il-Parroċċa tagħna bħalissa qed tgħin 68 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.

Uffiċċju Parrokkjali Ġdid
Minn għada t-Tnejn 24 ta’ Settembru 2018, l-Uffiċċju Parrokkjali ser jerġa’ lura fi Triq
San Ġorġ, mal-baħar, fejn kien fl-antik. Il-ħinijiet tal-uffiċċju baqgħu l-istess, nhar ta’ Tnejn,
Erbgħa u Ġimgħa bejn l-4.30pm u l-5.30pm.
Fuljett ‘Flimkien’
Wasal il-fuljett Flimkien għax-xahar ta’ Ottubru 2018. Nitolbu lid-distributuri biex jiġbru
l-kopji tagħhom mis-sagristija, waqt li nirringrazzjawhom tas-servizz li qed jagħtuna.

