
PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN 

AVVIŻI 8 TA’ MARZU 2020 
  

Ġimgħa Franġiskana fil-Parroċċa tagħna 

Matul din il-ġimgħa 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. 

  

Magħmudija Komunitarja    

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

  

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. 

  

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. 

  

L-Ewwel Qrara 

It-Tnejn 9 ta’ Marzu 2020 fl-4:30pm fil-Knisja Parrokkjali għandna l-Ewwel Qrara tat-tfal tal-

Preċett li jattendu l-Mużew nhar ta’ Tnejn u nhar ta’ Ħamis. Il-ġenituri jiġu għat-tfal fil-

5.20pm. 

  

It-Tlieta 10 ta’ Marzu 2020 fl-4.30pm fil-Knisja Parrokkjali għandna L-Ewwel Qrara tat-tfal 

tal-Preċett li jattendu l-Mużew nhar ta’ Tlieta u nhar ta’ Ġimgħa. Il-ġenituri jiġu għat-tfal fil-

5.20pm. 

  

L-Erbgħa 11 ta’ Marzu 2020 fl-4.30pm fil-Knisja Parrokkjali għandna l-Ewwel Qrara tat-tfal 

tal-Preċett li jattendu ċ-Ċentru tal-Munxar. Il-ġenituri jiġu għat-tfal fil-5.20pm. 

  

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. 

  

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. 

  

Laqgħa għall-ġenituri tal-Klassijiet Sena 2, 3 u 4 (Year 3, 4 u 5 fl-iskola) 



Il-Ħamis 12 ta’ Marzu 2020 fis-7.00pm laqgħa fil-Knisja Parrokkjali għall-ġenituri li wliedhom 

jattendu l-Museum u jattendu fil-Klassijiet Sena 2, 3 u 4 (Year 3, 4 u 5 fl-iskola). 

  

Adorazzjoni mill-Patrijiet Kapuċċini 

Il-Ħamis 12 ta’ Marzu 2020 fil-Knisja Parrokkjali fit-8.30pm tibda adorazzjoni mmexxija mill-

Patrijiet Kapuċċini sad-9.30pm.Inħeġġiġkom sabiex nattendu. 

  

Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti 

Is-Sibt 14 ta’ Marzu 2020 fil-Knisja Parrokkjali tal-Għargħur, fit-8:00pm tibda quddiesa u 

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

  

71 Sena Parroċċa 

Il-Ħadd 15 ta’ Marzu 2020 fit-8.00am quddiesa fil-Knisja Parrokkjali li fiha nirringrazzjaw lil 

Alla għall-71 Sena Parroċċa. 

  

Quddiesa fi tmiem il-Kors ta’ Kana 2020 

Il-Ħadd 15 ta’ Marzu 2020 jiġi fi tmiemu l-Kors ta’ Kana b’quddiesa fis-Sala Sant’Anna fl-

10:00am. Nirringrazzjaw lill-koppji mexxejja u nawguraw lil 20 koppja għarajjes li ħadu 

sehem. 

  

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 għal kulħadd fil-Knisja 

Parrokkjali mmexxija minna s-saċerdoti 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. 

  

Ħarġa fil-Kampanja  

Il-Ħadd 22 ta’ Marzu 2020 flimkien mal-Kummissjoni Familja ser norganizzaw Ħarġa fil-

Kampanja għal kulħadd fl-inħawi tal-Pwales, San Pawl il-Baħar. Ser nitilqu fis-1.15pm minn 

quddiem is-Sala Sant’Anna, fit-3.00pm jkollna quddiesa fil-kappella ta’ San Anna, il-Pwales  u 

fil-5.30pm nitilqu lura lejn Wied il-Għajn. Inħeġġukom li nattendu u min jixtieq jitla’ magħna 

bit-trasport jikteb ismu fis-sagristija. 

  

Adorazzjoni tal-Ħniena Divina  

It-Tnejn 23 ta’ Marzu 2020 wara l-quddiesa tas-6:00pm jkollna l-Adorazzjoni tal-Ħniena 

Divina. 

  



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. 

  

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. 


