
PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN 

AVVIŻI 7 TA’ LULJU 2019 

  

Ir-Reġistrazzjoni għall-Klassijiet tal-Katekiżmu 2019 - 2020 

It-tfal kollha tal-Year 1 u Year 2 (dawk li twieldu fis-snin 2013 u 2014) 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. 

  

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 miċ-

ċertifikat tat-twelid, flimkien maċ-ċertifikat tal-Magħmudija tat-tifel/tifla, li jinġabar mill-Parroċċa fejn 

saret il-Magħmudija 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 8 ta’ Lulju 2019 bejn l-4:30pm u s-7:30pm.  

It-Tlieta 9 ta’ Lulju 2019 bejn l-4:30pm u s-7:30pm.  

L-Erbgħa 10 ta’ Lulju 2019 bejn l-4:30pm u s-7:30pm.  

  

Quddiesa fit-9:00am 

Nhar ta’ Erbgħa matul ix-xhur ta’ Lulju u Awwissu fil-Knisja Parrokkjali ser ikollna quddiesa fid-9:00am. 

Inħeġġu lil kulħadd sabiex fil-vaganzi tas-sajf insibu ħin għal Ġesù. 

  

Kummissjoni Familja 

L-Erbgħa 10 ta’ Lulju 2019 fis-7:00pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja fl-Uffiċċju Parrokkjali. 

  

Quddiesa bi tħejjija għall-Festa ta’ Sant’Anna 

Il-Ħamis 11 ta’ Lulju 2019 se ssir quddiesa bi tħejjija għall-festa ta’ Sant’Anna fi Pjazza Charles Clews in-

naħa tal-Gidwet. Inħeġġu lir-residenti tal-inħawi sabiex jattendu. Fis-7:00pm nibdew bit-talba tar-

Rużarju, Quddiesa u wara nkomplu naqsmu l-ferħ tal-festa billi nieħdu xi ħaġa flimkien. 

  

Magħmudija Komunitarja    

Is-Sibt 13 ta’ Lulju 2019 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda fil-5.15pm. 

  

Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti 

Is-Sibt 13 ta’ Lulju 2019 fil-Knisja Parrokkjali tal-Isla fid-9:00pm tibda quddiesa u wara adorazzjoni għall-

qdusija tas-saċerdoti sal-11:00pm. 

  

Jum il-Vokazzjonijiet 

Il-Ħadd 14 ta’ Lulju 2019 fid-9:15am ser issir il-quddiesa bil-Vestizzjoni tal-Abbatini ġodda. 

  

Tombla fuq is-Simenta Wied il-Għajn 

Il-Ħadd 14 ta’ Lulju 2019 ser norganizzaw tombla fuq is-simenta mit-7:00pm ‘il quddiem. 

  



Quddiesa bi tħejjija għall-Festa ta’ Sant’Anna 

It-Tlieta 16 ta’ Lulju 2019 se ssir quddiesa bi tħejjija għall-festa ta’ Sant’Anna fi Triq il-Gross in-naħa ta’ 

Bellavista. Inħeġġu lir-residenti tal-inħawi sabiex jattendu. Fis-7:00pm nibdew bit-talba tar-Rużarju, 

Quddiesa u wara nkomplu naqsmu l-ferħ tal-festa billi nieħdu xi ħaġa flimkien. 

  

Quddiesa bi tħejjija għall-Festa ta’ Sant’Anna 

Il-Ħamis 18 ta’ Lulju 2019 se ssir quddiesa bi tħejjija għall-festa ta’ Sant’Anna fi Ġnien Antoine Randich 

in-naħa taż-Żonqor. Inħeġġu lir-residenti tal-inħawi sabiex jattendu. Fis-7:00pm nibdew bit-talba tar-

Rużarju, Quddiesa u wara nkomplu naqsmu l-ferħ tal-festa billi nieħdu xi ħaġa flimkien. 

  

Ċelebrazzjoni u Adorazzjoni bi tħejjija għall-festa fuq is-Simenta 

Il-Ġimgħa 19 ta’ Lulju 2019 fit-8:00pm se ssir ċelebrazzjoni u Adorazzjoni bi tħejjija għall-festa fuq is-

Simenta minn Fr Hayden Williams u l-Appostli Franġiskani. 

  

Jum il-Familja Nisranija 

Il-Ħadd 21 ta’ Lulju 2019 fil-quddiesa tad-9:15am fil-Parroċċa tagħna niċċelebraw jum il-Familja 

Nisranija. Mistiedna speċjali dawk li għandhom anniversarju speċjali taż-żwieġ nisrani tagħhom. Jekk 

jogħġobhom jidħlu fis-sagristija u jieħdu applikazzjoni li tkun lura għandna sa nhar il-Ħadd 14 ta’ Lulju 

2019. 

  

Dun Mario Mercieca 

Din il-ġimgħa nagħtu merħba fostna lil Dun Mario Mercieca mill-Parroċċa tal-Katidral tal-Assunta, ir-

Rabat Għawdex, li matul dan is-sajf se jkun qed jagħmel esperjenza pastorali fil-Parroċċa tagħna bħala 

djaknu. Nawgurawlu u nitolbu għalih. 

  

Ħolqa Bejnietna 

Wasal il-ktieb tal-Festa Ħolqa Bejnietna u l-fuljett Flimkien għax-xahar ta’ Lulju 2019. Nitolbu lid-

distributuri biex jiġbru l-kopji tagħhom mis-sagristija, waqt li nirringrazzjawhom tas-servizz li qed 

jagħtuna. Nirringrazzjaw lil dawk li rreklamaw, lill-artikolisti, lid-designer, lill-qarrejja tal-provi, lill-

fotografi u lid-distributuri tal-ktieb tal-Festa. Grazzi ħafna. 


