
 

PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN 

AVVIŻI                                                             10 TA’ MARZU 2019 

 

Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti 

Illum is-Sibt 9 ta’ Marzu 2019 fil-Knisja Parrokkjali ta’ Xbiex fid-9:00pm tibda quddiesa u 

wara adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti sal-11:00pm. 

 

Ħadd in-Nies 

Fil-bidu tar-Randan l-Arċisqof imexxi l-ewwel pellegrinaġġ penitenzali tiegħu fil-Parroċċa ta’ 

Ħaż-Żabbar. Għada fl-4.15pm jibda l-pellegrinaġġ penitenzjali ta’ Ħadd in-Nies bil-vara                

tal-Madonna tal-Grazzja imexxi minn Mons. Arċisqof u wara quddiesa fis-Santwarju 

Arċipretali tal-Ħaż-Żabbar.  

 

It-Talba ta’ filgħodu u filgħaxija tal-Knisja 

Mit-Tnejn sas-Sibt fil-quddiesa tat-7.45am nitolbu flimkien it-talba ta’ filgħodu tal-Knisja u 

fil-quddiesa tas-6.00pm nitolbu t-talba ta’ filgħaxija tal-Knisja.  

 

Mons. Edgar Attard 

Il-Mulej għoġbu jsejjaħ minn fostna lil Mons. Edgar Attard li huwa t-tieni kappillan                     

tal-Parroċċa tagħna. Il-funeral tiegħu se jsir it-Tnejn 11 ta’ Marzu 2019 fl-10:00am fil-Knisja 

Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 

 

Laqgħa dwar ir-riżultati taċ-Ċensiment tal-Quddies 

It-Tnejn 11 ta’ Marzu 2019 fis-Sala Sant’Anna fis-7:00pm laqgħa mis-Sur Michael Pace Ross 

dwar ir-riżultati tal-aħħar ċensiment tal-quddies. Kulħadd huwa mistieden. 

 

Via Sagra 

Matul ir-Randan nhar ta’ Erbgħa u Ġimgħa jkollna t-talba tal-Via Sagra fil-Knisja Parrokkjali, 

għalhekk fil-5.15pm jkollna t-talba tar-Rużarju u fil-5.30pm il-Via Sagra. 

 

Grupp Anzjani tal-Ispiritwalità  

L-Erbgħa 13 ta’ Marzu 2019 ser isir irtir organizzat mill-grupp tal-anzjani tal-ispiritwalità. 

 

 

 



 

Għaqda Mużikali Sant’Anna 

L-Għaqda Mużikali Sant'Anna se torganizza Buffet Breakfast nhar l-Erbgħa 13 ta' Marzu, 

f'lukanda ġewwa tas-Sliema. Biljetti mingħand il-helpers tas-soltu. 

 

Laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina fl-2018 

Il-Ħamis 14 ta’ Marzu 2019 fis-7.00pm laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li se jirċievu l-Ewwel 

Tqarbina fl-2019 fis-Sala Sant’Anna. 

 

70 Sena Parroċċa 

Il-Ġimgħa 15 ta’ Marzu 2019 fis-6:00pm quddiesa fil-Knisja Parrokkjali li fiha nirringrazzjaw 

lil Alla għas-70 Sena Parroċċa. 

 

Magħmudija Komunitarja    

Il-Ħadd 17 ta’ Marzu 2019 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda fl-10:15am. 

 

Afternoon Tea fis-Sala Sant’Anna 

Il-Ħadd 17 ta’ Marzu 2019 fit-3:00pm fis-Sala Sant’Anna jibda Afternoon Tea. 

 

Coffee Morning 

Il-Ħamis 21 ta’ Marzu 2019 fid-9:30am ser norganizzaw Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna. 

Biljetti mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali. 

 

3 Laqgħa ta’ Formazzjoni dwar is-Smigħ tal-Kelma ta’ Alla 

Il-Ħadd 24 ta’ Marzu 2019 fl-4:00pm fis-Sala Sant’Anna ser issir it-tielet laqgħa ta’ 

formazzjoni minn Joseph Ciappara bit-tema: Il-Ħajja: taqbida jew taqtigħa? Dawn il-laqgħat 

ta’ formazzjoni qed isiru f’kollaborazzjoni mal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali. Inħeġġu lil 

kulħadd sabiex jattendi. 

 

Laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib għall-għarajjes 

Il-Ġimgħa 29 ta’ Marzu 2019 fis-7:00pm fis-Sala Sant’Anna ser issir laqgħa ta’ tħejjija                    

mill-qrib għall-għarajjes li ser jiżżewġu bejn Lulju u Diċembru 2019. Bookings mill-Uffiċċju 

Parrokkjali. 

 

 

 

 



 

Quddiesa u Barka fuq l-Omm u t-Tarbija fil-ġuf tagħha 

Il-Ħadd 31 ta’ Marzu 2019 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. 

 

Eżerċizzi għal kulħadd 

Mit-Tnejn 1 ta’ April sal-Ġimgħa 5 ta’ April ser issiru l-eżerċizzi għal kulħadd fil-Knisja 

Parrokkjali fit-8.30am. Inħeġġu lill-ġenituri li jwasslu t-tfal l-iskola primarja sabiex jieħdu 

vantaġġ u jattendu din in-nofsiegħa eżerċizzi. Ser imexxi l-eżerċizzi Fr Martin Coleiro ofm. 

 

Eżerċizzi għall-koppji 

Mit-Tnejn 8 ta’ April sal-Ġimgħa 12 ta’ April ser issiru l-eżerċizzi għall-koppji fis-7:00pm   

fil-Knisja Parrokkjali. Nħeġġu lill-miżżewġin u lil dawk li qed jibnu familja sabiex jattendu 

għall-eżerċizzi. Fis-Sala Sant’Anna jkun hemm min jieħu ħsieb lit-tfal. Ser imexxi l-eżerċizzi 

Fr Hayden Williams OFM Cap. 

 

Fuljett ‘Flimkien’ 

Wasal il-fuljett Flimkien għax-xahar ta’ Marzu 2019. Nitolbu lid-distributuri biex jiġbru l-kopji 

tagħhom mis-sagristija, waqt li nirringrazzjawhom tas-servizz li qed jagħtuna. 


