PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI

7 TA’ APRIL 2019

Żjara Franġiskana fil-Parroċċa tagħna
Nirringrazzjaw lil Alla taż-Żjara Franġiskana fil-Parroċċa tagħna li żgur ħalliet ħafna frott
fil-familji u l-gruppi tagħna. Grazzi lill-Patrijiet, Sorijiet u Lajċi Franġiskani tal-impenn u
x-xhieda tagħhom. Grazzi wkoll lill-voluntiera u lill-familji li laqgħuhom. Grazzi.
Serata Mużika-Letterarja
Għada l-Ħadd 7 ta’ April 2019, fis-7:00pm il-Parroċċa flimkien mal-Għaqda Mużikali
Sant’Anna ser torganizza Serata Mużika-Letterarja fil-Knisja Parrokkjali. Kulħadd huwa
mistieden.
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. Inħeġġu lill-adulti, lil dawk li qed jibnu familja u lill-miżżewġin sabiex
jattendu għall-eżerċizzi. Fis-Sala Sant’Anna jkun hemm min jieħu ħsieb lit-tfal. Ser imexxi
l-eżerċizzi Fr Hayden Williams OFM Cap.
Mother and Baby Club
Il-Mother and Baby Club se jorganizzaw Party tal-Għid nhar l-Erbgħa 10 ta’ April 2019.
Biljetti mill-Mother and Baby Club nhar ta’ Erbgħa mis-Sala Sant Anna.
Via Sagra
Matul ir-Randan nhar ta’ Erbgħa u Ġimgħa jkollna t-talba tal-Via Sagra fil-Knisja Parrokkjali,
għalhekk fil-5.45pm jkollna t-talba tar-Rużarju u fil-6.00pm il-Via Sagra.
Adorazzjoni u Qrar bi tħejjija għall-Festa tad-Duluri
Il-Ħamis 11 ta’ April 2019 bi tħejjija għall-festa tal-Madonna tad-Duluri fit-8:00pm fil-Knisja
Parrokkjali jiġi espost Ġesù Ewkaristija sad-10:00pm u se jkun hawn ukoll saċerdoti minn
barra Wied il-Għajn għall-Qrar. Tajjeb li ngħożżu din il-ġurnata għażiża għalina l-Maltin billi
nersqu lejn il-Mulej Ġesù bis-saħħa tas-sagramenti tal-Qrar u l-Ewkaristija.
Wirja fil-Ġimgħa Mqaddsa
Il-Ħamis 11 ta’ April 2019 fis-7:00pm tinfetaħ il-Wirja Ġimgħa Mqaddsa fis-Sala
San Ġwakkin mill-Għaqda Mużikali Sant’Anna.

Festa tal-Madonna tad-Duluri
Il-Ġimgħa 12 ta’ April 2019 hija l-festa tal-Madonna tad-Duluri. F’din il-ġurnata nitolbu lil
Marija biex tgħinna fid-diffikultajiet u fit-tbatija tal-ħajja tagħna. Il-ħin tal-quddies
fil-Parroċċa tagħna huwa fis-7:00am, fit-7:45am, fit-8:30am, fid-9:15am u f’12:00pm.
Fil-5:00pm nitolbu t-talba tal-Via Sagra, fil-5:30pm quddiesa u fis-6:15pm toħroġ
il-purċissjoni. Wara l-purċissjoni għas-7:15pm issir quddiesa oħra.
F’nhar id-Duluri fit-8:30pm il-membri tal-mużew ser imexxu mument qasir ta’ talb miktub
minn San Ġorġ Preca fuq Marija Addolorata. Nistiednukom sabiex min ikun jista jattendi
għal din in-nofs siegħa ta’ talb li tagħlaq il-ġurnata tad-Duluri. Inħeġġu wkoll sabiex jingħaqdu
magħna dawk li minħabba xogħol jew raġunijiet oħra ma laħqux ingħaqdu magħna
għall-purċissjoni tad-Duluri.
Jum iż-Żgħażagħ / Ħadd il-Palm
Il-Ħadd 14 ta’ Marzu 2019 niċċelebraw Ħadd il-Palm. Fid-8:45am niltaqgħu l-Mużew
tas-Subien għat-tberik tal-friegħi taż-żebbuġ u nimxu flimkien sal-knisja għall-quddiesa
tad-9:15am. Qed nistiednu lit-tfal biex jilbsu ta’ Lhud.
Via Sagra fl-inħawi tal-Munxar
It-Tnejn 15 ta’ April 2019 bħala Parroċċa ser nagħmlu Quddiesa u Via Sagra fiċ-Ċentru
tal-Katekiżmu fi Triq il-Munxar. Nibdew bil-Quddiesa fis-7:00pm fiċ-Ċentru tal-Katekiżmu
u wara Via Sagra bix-xbieha ta’ Ġesù Kurċifiss li tgħaddi minn Triq il-Munxar, l-Aħdar, Triq
ta’ Gidwet u tal-Gardiel. Kulħadd huwa mistieden.
Velja ta’ Talb u Riflessjoni fil-Knisja Parrokkjali
It-Tlieta 16 ta’ April 2019 l-Kummissjoni Familja qed torganizza Velja ta’ Talb u Riflessjoni
fil-Knisja Parrokkjali quddiem ix-xbieha ta’ Ġesù Kurċifiss fis-7:00pm.
Via Sagra Nazzjonali
L-Erbgħa 17 ta’ April 2019 Mons. Arċisqof se jmexxi l-Via Sagra Nazzjonali. Din tibda
fis-7:00pm minn ħdejn l-istatwa ta’ Kristu Re (quddiem il-lukandan Phoenicia)
sal-Konkatidral ta’ San Ġwann. Il-parroċċa qed torganizza trasport li jitlaq minn quddiem
is-Sala Sant’Anna fis-6:00pm. Tkun xi ħaġa sabiħa li bħala komunità parrokkjali ningħaqdu
mar-ragħaj spiritwali tagħna flimkien ma’ ħutna l-insara u nitolbu flimkien it-triq tas-salib ta’
Sidna Ġesù Kristu. Dawk li jixtiequ jiġu magħna bit-trasport jiktbu isimhom fis-sagristija sa
nhar it-Tnejn 15 ta’ April 2019.

Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti
Is-Sibt 13 ta’ April 2019 fil-Knisja tan-Nigret, ir-Rabat fid-9:00pm tibda quddiesa u wara
adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti sal-11:00pm.
Figolli
Fuq iz-zuntier qed jinbiegħu l-figolli magħmulin mill-helpers tal-parroċċa tagħna. Grazzi.
Tajjeb li nżommu d-drawwa sabiħa li f’dawn il-ġranet nixgħelu s-salib fuq il-bjut
jew il-faċċati tad-djar tagħna. Kien permezz tas-salib
li aħna ksibna l-fidwa u għalhekk tajjeb li ngħożżuh.

