PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI

17 TA’ SETTEMBRU 2017

Ġabra favur l-Art Imqaddsa
Il-Ħadd 17 ta’ Settembru 2017 se ssir il-ġabra speċjali għall-Art Imqaddsa biex jinżammu
miftuħa postijiet u ħidmiet reliġjużi u ta’ għajnuna għal ħutna li jgħixu fl-Art Imqaddsa. Grazzi.
Quddiesa u Barka fuq l-Omm u t-Tarbija fil-ġuf tagħha
Il-Ħadd 24 ta’ Settembru 2017 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-tarbi fil-ġuf tagħhom.
Mistiedna wkoll il-ġenituri li welldu tarbija biex jirringrazzjaw lil Alla.
Seminar għall-Operaturi Pastorali
Il-Ġimgħa 29 ta’ Settembru 2017 ser norganizzaw Seminar għall-Operaturi Pastorali jiġifieri
għall-persuni kollha involuti fil-Parroċċċa tagħna. Niltaqgħu għall-Quddiesa tas-6:30pm u
wara ninżlu fis-Sala Sant’Anna u nibdew il-laqgħa flimkien. Jekk jogħġobkom idħlu fissagristija u ħudu karta ta’ applikazzjoni.
Istitut Formazzjoni Pastorali
L-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali qed joffri 17-il kors li huma mezzi biex nikbru fil-fidi. Għal
aktar dettalji wieħed jista’ jirriferi għal poster li hem fuq in-noticeboard fejn il-bieb il-kbir talknisja. L-applikazzjonijiet jagħlqu fit-22 ta’ Settembru 2017.
Katekiżmu fis-Sala Sant’Anna
Dawk il-ġenituri tat-tfal ta’ Year 1 li se jibagħtuhom Katekiżmu fis-Sala Sant’Anna għandhom
iġibu t-tfal nhar l-Erbgħa, 4 ta’ Ottubru fil-5.00.pm. u nirreġistrawhom dak il-ħin.
Katekiżmu fiċ-Ċentru tal-Munxar
Ir-reġistrazzjoni tat-tfal tal-Year 1 u Year 2 li jattendu fiċ-Ċentru tal-Munxar ser issir bejn
is-26 u t-28 ta’ Settembru 2017 mill-5:30pm sas-6:30pm.
Katekiżmu fiċ-Ċentru tal-MUSEUM
Iċ-ċentru tal-Museum qed jilqa’ r-reġistrazzjonijiet tat-tfal li twieldu fis-sena 2011 u li ser
jagħmlu l-Ewwel Tqarbina fis-sena 2018. Il-ġenituri jistgħu jiktbuhom il-Museum stess bejn
il-5:30pm sas-7:30pm barra nhar ta’ Erbgħa. Tinsewx tieħdu magħkom iċ-ċertifikat
tal-magħmudija tat-tfal li tistgħu tiġbruh mill-Uffiċċju Parrokkjali ta’ fejn huma mgħammda t-tfal.

Żjara fiċ-Ċentru għall-Iżvilupp Sostenibbli ġewwa Xrobb l-Għaġin
Il-Ħadd 24 ta’ Settembru 2017 bejn id-9.00am u 12:00pm il-Kummissjoni Interdjoċesana
Ambjent se torganizza attività fiċ-Ċentru għall-Iżvilupp Sostenibbli ġewwa Xrobb l-Għaġin
li tinkludi ċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa tal-Ħadd, taħdita mill-Prof. Paul Pace dwar l-enċiklika
Laudato Si’ tal-Papa Franġisku, u dawra informattiva mal-park naturali taċ-ċentru, li matulha
se jkollna ċans nammiraw u nitgħallmu dwar il-bijodiversità u l-ġeoloġija fl-inħawi.
Għal aktar tagħrif jew buking ċemplu 21380540 / 79380540.
Jew email ambjent@maltadiocese.org

