PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI

20 TA’ JANNAR 2019

Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara 2018
Matul din il-ġimgħa ninsabu fil-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara. Il-Ħamis 24 ta’
Jannar 2019, l-adorazzjoni ta’ wara l-quddiesa tas-6.00pm ser tkun talb għall-Għaqda fost
l-Insara.
Stedina lill-Koppji għarajjes
Illum 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.
Purċissjoni bil-Bambin tradizzjonali tal-Filippini
Għada l-Ħadd 20 ta’ Jannar 2019 il-komunità English Speaking tal-Parroċċa tagħna qed
jorganizzaw purċissjoni bil-Bambin tradizzjonali tal-Filippini li tibda fl-10:00am minn fuq izzuntier tal-Knisja Parrokkjali għall-Kappella tal-Madonna tar-Rużarju fil-Villa Apap Bologna
fejn titkompla b’quddiesa fil-11:00am bl-ingliz.
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
għada l-Ħadd 20 ta’ Jannar 2019 fl-4:00pm fis-Sala Sant’Anna minn Fr Martin Cilia mssp
dwar is-smigħ tal-Kelma ta’ Alla. Dawn il-laqgħat ta’ formazzjoni qed issiru f’kollaborazzjoni
mal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali. Inħeġġu lil kulħadd sabiex jattendi.
Kummissjoni Djakonija
It-Tnejn 21 ta’ Jannar 2019 fis-7:00pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija fl-Uffiċċju
Parrokkjali.
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.
Music Ministry
Il-Ħamis 24 ta’ Jannar 2019 fis-7:00pm fis-Sala Sant’Anna ser issir l-ewwel laqgħa tal-kors li
qed norganizzaw bħala parroċċa dwar il-Mużika fil-Liturġija. Din il-laqgħa hija miftuħa għal
kulħadd, flimkien mal-membri tal-korijiet, animaturi u letturi tal-Parroċċa tagħna.
Adorazzjoni tal-Ħniena Divina
It-Tnejn 28 ta’ Jannar 2019 wara l-quddiesa tas-6:00pm jkollna l-Adorazzjoni tal-Ħniena
Divina.
Laqgħa għall-Ġenituri li wliedhom ser jirċievu l-Griżma tal-Isqof
It-Tnejn 28 ta’ Jannar 2019 fis-7:00pm fil-Knisja Parrokkjali ser issir laqgħa għall-ġenituri li
wliedhom ser jirċievu l-Griżma tal-Isqof f’Ottubru li ġej.
Irtir tar-Randan għall-adulti
Bejn il-Ġimgħa 1 ta’ Marzu u l-Ħadd 3 ta’ Marzu 2019 ser norganizzaw 3 ijiem irtir
tar-Randan għall-adulti ġewwa l-Lunzjata r-Rabat, immexxi minn Fr Mario Farrugia sj.
Bookings mis-sagristija jew mill-uffiċċju parrokkjali.
Camino f’Santiago fi Spanja
Ħarġu l-applikazzjonijiet għall-Pellegrinaġġ ġewwa Santiago fi Spanja. Min hu interessat jista
jieħu karta ta’ applikazzjoni mis-sagristija li tasal lura għandna sa nhar il-Ħadd 24 ta’ Frar
2019.
Fr Luke Cutajar
It-Tlieta 22 ta’ Jannar 2019 huwa l-Birthday ta’ Fr Luke Cutajar, il-viċi tal-Parroċċa tagħna.
Nawgurawlu u nitolbu għalih.
Mons. Renzo Cilia
L-Erbgħa 23 ta’ Jannar 2018 huwa l-Birthday ta’ Mons. Renzo Cilia, li qed jaqdi l-missjoni
tiegħu ġewwa Ruma. Nawgurawlu u nitolbu għalih.

