
PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN 

AVVIŻI 10 TA’ NOVEMBRU 2019 
  

Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti 

Illum 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  

Għada l-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 

Għada l-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 

Għada l-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. 

  

Ommna l-Art f’Dar Frate Jacoba 

Illum u għada qed jiġi organizzat open weekend f’Dar Frate Jacoba b’diversi attivitajiet għall-

familja kollha bit-tema Ommna l-Art. Dħul huwa b’xejn. 

  

Intenzjonijiet tal-Quddies 

It-Tnejn 11 ta’ Novembru 2019 ser ikollna d-diary tal-intenzjonijiet tal-Quddies tas-sena d-

dieħla. Jekk jogħġobkom tistgħu tiġu fil-ħinijiet tal-uffiċċju parrokkjali. 

  

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 s’għada filgħaxija. 

  

Bike hike 

Is-Sibt 23 ta’ Novembru 2019 qed norganizzaw bike hike għal kulħadd. Nitilqu fis-7:00am minn 

quddiem is-Sala Sant’Anna sa 12:00pm. 

  

Għeluq is-Sena Liturġika 

Is-Sena Liturġika tal-Knisja Kattolika tintemm bis-Solennità ta’ Kristu Sultan. Bħal kull sena il-

Parroċċa tagħna taħseb f’min hu vulnerabbli jew eskluż mis-soċjetà. Dan ser inwettquh fil-

prattika billi nġibu xi ħaġa tal-ikel fil-qfief apposta fil-knisja quddiem l-ambone b’risq id-Dar 

Frate Jacoba li qed taqdi l-missjoni tagħha fil-parroċċa tagħna billi toffri mħabba u kenn għaż-

żgħażagħ. L-oġġetti miġbura ser jingħataw nhar il-Ħadd 24 ta’ Novembru 2019 fil-quddiesa tad-

9:15am li ser titmexxa minn Fr Ray Scicluna OFM, saċerdot fi ħdan din il-komunità. 

  

Afternoon Tea fis-Sala Sant’Anna 

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

  

Bazaar 

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

  

Skejjel Primarji Wied il-Għajn 

Il-Kapijiet tal-Iskejjel Primarji ta’ Wied il-Għajn jixtiequ jfakkru lill-ġenituri li għandhom tfal li ser 

jagħlqu 3 snin sal-aħħar t’April 2020 sabiex imorru l-iskola ħalli jirreġistrawhom. Man-

noticeboard ta’ fejn il-bieb il-kbir tal-Knisja Parrokkjali sibu l-informazzjoni sħiħa. 

  

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. 

  

Torti ta’ San Martin u Imqaret 

Mingħand il-voluntiera tagħna tistgħu tixtru t-Torti ta’ San Martin u imqaret minn fuq iz-zuntier. 


