
PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN 

AVVIŻI 3 TA’ NOVEMBRU 2019 

  

Tifkira tal-Mejtin Kollha 

Illum hija t-tifkira tal-għeżież tagħna mejtin. Ilejla jkollna l-quddiesa tal-5.15pm, tas-

6:30pm, wara adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija u fit-8:00pm tkun għall-mejtin 

kollha li mietu matul din is-sena. 

  

Magħmudija Komunitarja    

Għada l-Ħadd 3 ta’ Novembru 2019 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda fl-

10:15am. 

  

Quddiesa u mument ta’ talb fil-Kappella tal-Madonna tal-Midalja Mirakuluża 

Għada l-Ħadd 3 ta’ Novembru 2019, flimkien mal-oqsma tal-Museum qed 

norganizzaw Quddiesa u mument ta’ talb fil-Kappella tal-Blata l-Bajda fejn insibu l-

fdalijiet ta’ San Ġorġ Preca. Tluq minn quddiem is-Sala Sant’Anna fit-3:30pm u 

nkunu lura fis-6:00pm. Inħeġġukom sabiex nattendu u min jixtieq jitla’ magħna bit-

trasport jikteb ismu fis-sagristija. 

  

Quddiesa għall-Erwieħ tas-Saċerdoti u Reliġjużi li għaddew għall-Ħajja ta’ 

dejjem 

It-Tnejn 4 ta’ Novembru 2018 fis-6.00pm quddiesa fil-Knisja Parrokkjali għall-Erwieħ 

tas-Saċerdoti u Reliġjużi li għaddew għall-Ħajja ta’ dejjem. 

  

Tberik tal-Familji 

It-Tlieta 5 ta’ Novembru 2019 fl-4:30pm inkomplu bit-tberik tal-familji fi Triq il-

Gemmugħa, Triq iż-Żafran, Triq il-Buttiniera u Triq is-Swejda. 

  

Assemblea Parrokkjali 2019 

L-Erbgħa 6 u l-Ġimgħa 8 ta’ Novembru 2019 fil-Parroċċa tagħna għandna l-

Assemblea Parrokkjali li hija avveniment importanti fil-ħajja tal-Parroċċa tagħna. 



Ejjew nieħdu sehem biex bħala familja waħda sabiex napprezzaw is-sabiħ tal-ħidma 

ta’ xulxin u nirriflettu fuq dak li nixtiequ fil-Parroċċa tagħna. Nistednukom għall-

quddiesa tas-6:00pm u wara ninżlu fis-Sala Sant’Anna għal ħin ta’ kafe’ u wara 

laqgħa bit-tema: “Il-Knisja li “toħroġ” hi Knisja bil-bibien tagħha miftuħa. Papa 

Franġisku, Evangelii Gaudium 46. Nixtiequ narawkom matul il-jumejn tal-Assemblea 

Parrokkjali. 

  

Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti 

Is-Sibt 9 ta’ Novembru 2019 fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Lija, fit-8:00pm tibda 

quddiesa u wara adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti sal-10:00pm. 

  

Għoti ta’ Demm  

Il-Ħadd 10 ta’ Novembru 2019 bejn it-8:30am u s-1:00pm se jsir l-għoti tad-demm 

quddiem is-Sala Sant’Anna. Inħeġġiġkom sabiex immorru nagħtu d-demm u aħna 

mitlubin nieħdu magħna l-ID Card. 

  

Festa San Martin 

Il-Ħadd 10 ta’ Novembru 2019 wara l-quddiesa tad-9:15am fl-okkażjoni tal-festa ta’ 

San Martin se nkunu qed inqassmu te u kafe’ fuq iz-zuntier u tkunu tistgħu tixtru xi 

affarijiet tal-ikel. Inħeġġu lit-tfal jattendu għall-quddiesa tad-9:15am li fiha se ntellgħu 

xi boroż ta’ San Martin u wara niltaqgħu ma’ San Martin fuq iz-zuntier.  

  

75 Sena Museum f’Marsaskala 

Il-Ħadd 10 ta’ Novembru 2019 fis-6:00pm, il-membri tal-Museum Subien tal-Parroċċa 

tagħna jistednuna sabiex ningħaqdu magħhom għall-quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla 

f’għeluq il-75 Anniversarju mill-ftuħ tal-Museum f’Wied il-Għajn. Inħeġġukom sabiex 

nattendu. 

  

Coffee Morning 

Il-Ħamis 14 ta’ Novembru 2019 fid-9.30am ser norganizzaw Coffee Morning fis-Sala 

Sant’Anna. Biljetti mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali. 

  



 

Weekend Irtir għall-Adolexxenti u ż-Żgħażagħ  

Mill-Ġimgħa 15 sal-Ħadd 17 ta’ Novembru 2019 qed jiġi organizzat weekend irtir 

għall-adolexxenti u ż-żgħażagħ bl-isem 'Connect', ġewwa s-Seminarju tal-Arċisqof, 

ir-Rabat, 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. 

  

Afternoon Tea fis-Sala Sant’Anna 

Il-Ħadd 24 ta’ Novembru 2019 fit-3:00pm fis-Sala Sant’Anna jibda Afternoon Tea. 

  

Mill-Kunsill Lokali 

Dawk kollha li nkitbu mal-Kunsill Lokali sabiex jieħdu t-tilqima tal-influwenza 

ninfurmawhom li ser tibda tingħata fl-uffiċini tal-Kunsill bejn it-Tnejn 4 ta’ Novembru u 

l-Ġimgħa 8 ta’ Novembru 2019 mit-8:00am sa 12:00pm. 

  

Bazaar 

Fis-Sala San Ġwakkin qed jitella’ l-Bazaar tal-Parroċċa. Inħeġġiġkom sabiex tagħtu 

titwila. 

  

Fuljett ‘Flimkien’ 

Wasal il-fuljett Flimkien għax-xahar ta’ Novembru 2019. Nitolbu lid-distributuri biex 

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

jagħtuna. 

  

Għadam tal-lewż ta’ Novembru u Imqaret 

Mingħand il-voluntiera tagħna tistgħu tixtru l-għadam tal-lewż ta’ Novembru u imqaret 

minn fuq iz-zuntier.  

 

 


