
PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN 

AVVIŻI 15 TA’ MARZU 2020 

 

Ġimgħa Franġiskana fil-Parroċċa tagħna 

Nirringrazzjaw lil Alla tal-Ġimgħa Franġiskana fil-Parroċċa tagħna li 

żgur ħalliet ħafna frott fil-familji u l-gruppi tagħna għalkemm kellha 

tintemm ħesrem minħabba ċ-ċirkustanzi u l-istruzzjonijiet dwar l-

epidemija. Grazzi lill-Patrijiet Kapuċċini tal-impenn u x-xhieda 

tagħhom. Grazzi. 

 

Laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib għall-għarajjes 

Il-laqgħa li kellha ssir nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Marzu fis-Sala Sant’Anna 

għall-għarajjes li ser jiżżewġu bejn April u Diċembru 2020 ġiet 

posposta għal ġurnata oħra li titħabbar aktar tard, skont l-

istruzzjonijiet li jingħatawlna.  

Festa ta’ San Ġużepp u l-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali 

Il-Ħamis 19 ta’ Marzu hija l-festa liturġika ta’ San Ġużepp u jum il-

Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali tagħna. Nitolbu b'mod speċjali lil San 

Ġużepp jieqaf magħna f’dan il-mument diffiċli. 

--- 

AVVIŻI IMPORTANTI fis-sitwazzjoni preżenti  

Għalkemm mhux qed isir quddies fil-knisja, aħna mistiedna biex xorta waħda 

ningħaqdu fit-talb billi nsegwu x-xandiriet tal-Quddiesa fuq TVM2, Knisja.mt u 

Newsbook.com.mt kif indikat: 

 Mit-Tnejn sal-Ġimgħa, ser tixxandar Quddiesa fid-9:30a.m. u 

Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija fil-5:30 p.m., mill-Kappella 

tal-Kurja, il-Furjana. 

 Is-Sibt u l-Ħadd, TVM2 ser ixandar iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddies 

mis-Santwarju ta’ Pinu, Għawdex, u minn knejjes f’Malta. 

L-Isqfijiet iħeġġu għat talb u jistiednu lill-Insara biex il-familji jitolbu t-talba 

tar-Rużarju. 

 

Il-Knisja Parrokkjali qed tkun miftuħa kuljum mis-7.00am sat-8.00am u mill-

5.30pm sas-6.30pm għal mumenti ta' talb privat biss. L-Eżerċizzi u attivitajiet 

oħrajn ġew ikkanċellati. Grazzi ħafna tal-koperazzjoni. 



 

Is-Saċerdoti tal-parroċċa qed joffru l-intenzzjonijiet tal-quddiesa skont kif kien 

ippjanat.  

Il-Kappella tal-Adorazzjoni ser tibqa' miftuħa għall-adorazzjoni 

kuljum bejn is-6:30am u t-8.00pm. F'ħin wieħed m'għandux ikun 

hemm ħafna persuni fil-kappella.  

 

L-Uffiċċju Parrokkjali ser ikun magħluq. F'każ ta' bżonn wieħed 

għandu jċempel fuq 21636704 jew 99488566. 

 

Iċ-Ċentri tal-Katekiżmu ser ikunu magħluqin sakemm isir avviż 

ieħor. 

 

F’każ ta’ funeral, is-saċerdot ser imexxi r-rit tat-tberik tal-fdalijiet 

fiċ-ċimiterju, peress li dan huwa post fil-miftuħ, fil-preżenza 

tal-qraba l-aktar stretti. Is-saċerdot imbagħad, fil-privat, joffri 

Quddiesa b’suffraġju għal ruħ il-mejjet. 

 

Dan kollu jibqa' fis-seħħ sakemm jingħataw direttivi mill-awtoritajiet 

konċernati. 

 

  


