
PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN 

AVVIŻI 1 TA’ MARZU 2020 

  

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-7.30am nitolbu flimkien it-talba ta’ filgħodu tal-Knisja u fis-

5.40pm nitolbu t-talba ta’ filgħaxija tal-Knisja. 

  

Għoti tal-Ministeru tal-Lettorat lis-Seminarista Jean Claude Attard 

It-Tnejn 2 ta’ Marzu 2020 fis-7:00pm ġewwa s-Seminarju tal-Arċisqof is-Seminarista Jean Claude 

Attard ser jiġi istitwit bħala lettur minn Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna. Inħeġġukom sabiex 

nattendu u min jixtieq jiġi magħna jidħol fis-sagristija jikteb ismu biex inkunu nistgħu nordnaw it-

trasport li jitlaq minn fejn is-Sala Sant’Anna fil-5:30pm. Nawgurawlu u nitolbu għalih. 

  

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. 

  

Mothers’ Prayers 

L-Erbgħa 4 ta’ Marzu 2020 l-ommijiet kollha huma mistiedna sabiex nitolbu b’mod speċjali għal 

uliedna. Fid-9:00am tiġi ċċelebrata quddiesa fil-Kappella tal-Madonna tar-Rużarju fil-Villa Apap 

Bologna u wara mument ta’ riflessjoni sa 11:45am. L-ommijiet imħeġġa’ jattendu. 

  

Laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina fl-2020 

Il-Ħamis 5 ta’ Marzu 2020 fis-7.00pm laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina 

fl-2020 fil-Knisja Parrokkjali. 

  

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar 

Il-Ġimgħa 6 ta’ Marzu 2020 huwa l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar għalhekk wara l-quddiesa tas-

6:00pm ikollna l-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija. 

  

Magħmudija Komunitarja   

Is-Sibt 7 ta’ Marzu 2020 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda fis-6:30pm. 

  

Ġimgħa Franġiskana fil-Parroċċa tagħna 

Mis-Sibt 7 ta’ Marzu sal-Ħadd 15 ta’ Marzu 2020 fil-Parroċċa tagħna ser nilqgħu fostna lill-

Patrijiet Kapuċċini. Matul din iż-Żjara Franġiskana ser jiltaqgħu mat-tfal, adolexxenti, żgħażagħ, 

anzjani, familji u persuni oħra fil-lokalità tagħna. Inħeġġukom sabiex nitolbu għall-ġid spiritwali ta’ 

din iż-żjara u nilqgħuhom fostna. 

  

Coffee Morning 

Il-Ħamis 12 ta’ Marzu 2020 fid-9:30am ser norganizzaw Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna. 

Biljetti mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali. 

  

Eżerċizzi għal kulħadd 

Mit-Tnejn 9 ta’ Marzu sal-Ġimgħa 13 ta’ Marzu ser issiru l-eżerċizzi għal kulħadd fil-Knisja 

Parrokkjali fit-8.15am. Inħeġġu lill-ġenituri li jwasslu t-tfal l-iskola primarja sabiex jieħdu vantaġġ u 

jattendu din in-nofsiegħa eżerċizzi. Ser imexxi l-eżerċizzi Fr Jethro Bajada OFMCap. 

  



Afternoon Tea fis-Sala Sant’Anna 

Il-Ħadd 15 ta’ Marzu 2020 fit-3:00pm fis-Sala Sant’Anna jibda Afternoon Tea. 

  

Lectio Divina 

It-Tnejn 16 ta’ Marzu 2020 fis-7.00pm ikollna l-Lectio Divina fil-Knisja Parrokkjali u nispiċċaw fis-

7:30pm. Inħeġġiġkom sabiex nattendu u nġibu magħna l-Bibbja. 

  

Laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib għall-għarajjes 

Il-Ġimgħa 20 ta’ Marzu 2020 fis-7:00pm fis-Sala Sant’Anna ser issir laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib 

għall-għarajjes li ser jiżżewġu bejn April u Diċembru 2020. Bookings mill-Uffiċċju Parrokkjali. 

  

Eżerċizzi għall-koppji 

Mit-Tnejn 30 ta’ Marzu sal-Ġimgħa 3 ta’ April ser issiru l-eżerċizzi għall-koppji fis-7:15pm 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 Josef 

Pace OFM Conv. 

  

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

Il-Ħadd 22 ta’ Marzu 2020 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-trabi fil-ġuf tagħhom. Mistiedna 

wkoll il-ġenituri li welldu tarbija biex jirringrazzjaw lil Alla. 

  

Kor tal-Papa 

Bi tħejjija għaż-żjara f’Malta tal-Papa Franġisku ser jitwaqqaf kor iffurmat minn tfal u adulti biex 

janima Quddiesa li ser issir fuq il-Fosos tal-Furjana nhar Għid il-Ħamsin, il-Ħadd 31 ta’ Mejju 

2020. Dawk kollha, tfal u adulti, li jixtiequ jiffurmaw parti minn dan il-kor għandhom jidħlu fis-

sit www.papafrangisku.mt u jirregistraw hemmhekk. Fuq in-noticeboard ta’ fejn il-bieb il-kbir 

issibu aktar informazzjoni. 

  

Figolli 

Għal darb’oħra ser isiru l-figolli bħala għajnuna għall-parroċċa. Napprezzaw jekk ikun hawn min 

joffri xi lumi. Tistgħu tħalluhom fis-sagristija. Grazzi. 

  

Fuljett ‘Flimkien’ 

Wasal il-fuljett Flimkien għax-xahar ta’ Marzu 2020. Nitolbu lid-distributuri biex jiġbru l-kopji 

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

https://marsaskalaparish.us20.list-manage.com/track/click?u=74dc425ceb228563903ea6714&id=58ff5ba656&e=359c344ce8

