PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI

27 TA’ JANNAR 2019

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.
Tberik tal-Familji
It-Tlieta 29 ta’ Jannar 2019 fl-4:30pm inkomplu bit-tberik tal-familji fi Triq Latmija, Triq
l-Għargħar, Wied iz-Ziju u il-Bidni.
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
Il-Ġimgħa 1 ta’ Frar 2019 huwa l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar għalhekk wara l-quddiesa
tas-6:00pm ikollna l-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija.
Il-Preżentazzjoni tal-Mulej, il-Kandlora
Is-Sibt 2 ta’ Frar hija l-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju, il-Kandlora. Festa li
tfakkarna li Ġesù hu d-dawl tal-ħajja tagħna. Qed nistiednu lit-tfal tal-parroċċa tagħna li ser
jirċievu l-Ewwel Tqarbina din is-sena flimkien mal-familja tagħhom għall-quddiesa
tas-6.30pm. Kulħadd huwa mistieden iġib miegħu xemgħa bajda.
Is-Sibt 2 ta’ Frar jkun Jum il-Ħajja Konsagrata, f’dan il-jum nitolbu għar-reliġjużi kollha
patrijiet u sorijiet biex il-Mulej jkompli jagħtihom il-qawwa ħa jkomplu jaqduh b’ħafna ferħ
u ġenerożità.
Grupp tal-Armar tal-Parroċċa – Maratona Liedna
Il-Grupp tal-Armar tal-Parroċċa qed jorganizza maratona tal-liedna s-Sibt 2 u l-Ħadd 3 ta’
Frar 2019 fis-Sala Sant’Anna mis-7:00am ‘l quddiem. Inħeġġukom sabiex min jista’ jagħti
daqqa t’id f’din il-maratona li tkompli tgħinna naħdmu għall-preparazzjonijiet tal-festa ta’ din
is-sena.

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
Qed jinġabru 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. Il-Ħadd 3 ta’ Frar 2019 fis-7:00pm niltaqgħu fuq iz-zuntier għal mixja oħra
flimkien ta’ preparazzjoni. Kulħadd huwa mistieden.
Music Ministry
Il-Ħamis 7 ta’ Frar 2019 fis-7:00pm fis-Sala Sant’Anna ser issir it-tieni 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.

