PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI

13 TA’ JANNAR 2019

Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti
Illum is-Sibt 12 ta’ Jannar 2019 fil-Knisja Parrokkjali tas-Swatar fid-9:00pm tibda quddiesa u
wara adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti sal-11:00pm.
Il-Magħmudija tal-Mulej
Għada l-Ħadd 13 ta’ Jannar 2019 hija l-festa tal-Magħmudija ta’ Ġesù, li fiha niftakru wkoll
fil-jum tal-Magħmudija tagħna. Aħna lkoll ġejna mgħammdin, ejjew inroddu ħajr lil Alla għal
dar-rigal billi nistednukom bħala familja għall-quddiesa li fiha ser inġeddu l-wegħdiet
tal-Magħmudija tagħna.
Magħmudija Komunitarja
Għada l-Ħadd 13 ta’ Jannar 2019 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda fl-10:15am.

Afternoon Tea fis-Sala Sant’Anna
Għada l-Ħadd 13 ta’ Jannar 2019 fit-3:00pm fis-Sala Sant’Anna jibda Afternoon Tea.
Funeral ta’ Lorna Fiorentino
It-Tnejn 14 ta’ Jannar 2019 fit-3:00pm issir il-quddiesa tal-funeral ta’ Lorna Fiorentino li
għaddiet għall-ħajja ta’ dejjem.
Camino f’Santiago fi Spanja
Nhar il-Ħamis 17 ta’ Jannar fis-7:00pm fis-Sala Sant’Anna ser issir laqgħa ta’ informazzjoni
dwar il-Camino f’Santiago fi Spanja. Din il-mixja pellegrinaġġ bi skop spiritwali, qed tiġi
organizzata mill-Parroċċa tagħna bejn il-31 ta’ Lulju u l-10 ta’ Awwissu 2019.
Sadanittant nhar il-Ħadd 13 ta’ Jannar ser nibdew b’mixja ta’ preparazzjoni li tiltaq minn fuq
iz-zuntier fis-7pm u niġu lura fit-8pm. Kulħadd mistieden jingħaqad magħna.
Kors ta’ Kana
Il-Ġimgħa 18 ta’ Jannar 2019 fis-Sala Sant’Anna fis-7.30pm jibda l-Kors ta’ Kana
għall-għarajjes.

Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara 2018
Bejn it-18 u l-25 ta’ Jannar 2018 hija Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara. Il-Ħamis
24ta’ Jannar 2019, l-adorazzjoni ta’ wara l-quddiesa tas-6.00pm ser tkun talb għall-Għaqda
fost l-Insara.
Stedina lill-Koppji għarajjes
Is-Sibt 19 ta’ Jannar 2019 fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt, Mons. Arċisqof se jiltaqa’
personalment mal-koppji għarajjes li ser jiżżewġu din is-sena. Il-quddiesa tibda fil-5:30pm.
1 Laqgħa ta’ Formazzjoni dwar is-Smigħ tal-Kelma ta’ Alla
Frott l-Assemblea Parrokkjali li kellna f’Novembru li għaddha bit-tema Il-Parroċċa: Familja
li Tisma’ u Timxi qed norganizzaw 4 laqgħat ta’ formazzjoni. L-Ewwel laqgħa ser issir nhar
il-Ħadd 20 ta’ Jannar 2019 fl-4:00pm fis-Sala Sant’Anna minn Fr Martin Cilia mssp dwar
is-smigħ tal-Kelma ta’ Alla. Inħeġġu lil kulħadd sabiex jattendi.
Tberik tal-Familji
It-Tlieta 22 ta’ Jannar 2019 fl-4:30pm inkomplu bit-tberik tal-familji fi Triq ir-Roża u
Triq l-Isfar.

Coffee Morning
Il-Ħamis 24 ta’ Jannar 2019 fid-9.30am ser norganizzaw Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna.
Biljetti mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.

