PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI

3 TA’ FRAR 2019

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej, il-Kandlora
Illum 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.
Illum huwa 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.
Jum il-Ħajja
Għada l-Ħadd 3 ta’ Frar 2019 huwa Jum il-Ħajja. Il-Moviment favur il-Ħajja fil-Ġuf fl-9:45am
se jorganiżża Mixja għall-Ħajja minn Bieb il-Belt. Din il-mixja tagħlaq b’quddiesa
fil-Konkatidral ta’ San Ġwann fil-11.00am.
Tberik tal-Familji
It-Tlieta 5 ta’ Frar 2019 fl-4:30pm inkomplu bit-tberik tal-familji fi Triq Tal-Gardiel (minnaħa tax-Xatt).
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.
Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti
Is-Sibt 9 ta’ Frar 2019 fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Birkirkara fid-9:00pm tibda
quddiesa u wara adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti sal-11:00pm.

Festa ta’ San Pawl Missierna
Il-Ħadd 10 ta’ Frar 2018 hija l-festa ta’ San Pawl Missierna. Infakkrukom li hemm l-obbligu
tas-smiegħ tal-Quddiesa.
Festa tal-Madonna tal-Lourdes u Jum Dinji tal-Morda
It-Tnejn 11 ta’ Frar 2018 hija l-Festa tal-Madonna tal-Lourdes u Jum il-Morda.
L-Għaqda Djoċesana għat-trasport tal-morda f’Lourdes qed torganizza quddiesa fl-10:00am
fil-Knisja Parrokkjali ta’ Bormla. Min jixtieq jitla’ magħna bit-trasport ikellem lil xi ħadd
minna s-saċerdoti jew jikteb ismu fis-sagristija.
Fil-Quddiesa tas-6:00pm fil-Knisja Parrokkjali ser namministraw is-Sagrament tal-Griżma
tal-Morda.
Ċentru Vokazzjonijiet Djoċesani Rabat
Iċ-Ċentru Vokazzjonijiet Djoċesani javża li matul din is-sena qed jorganizza diversi live in's
u attivitajiet ta' formażjoni għat-tfal subien, pre-adolexxenti, adolexxenti u żgħażagħ minn 11
il-sena sa 18 il-sena ġewwa s-Seminarju tal-Virtu r-Rabat. Għal aktar informazzjoni u dettalji,
wieħed għandu jibgħat email fuq info@vokazzjoni.com. Inħeġġu lill-ġenituri biex jibagħtu lil
uliedhom għal dawn l-attivitajiet ferm interessanti.
Applikazzjonijiet għad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja
Fil-ġranet li ġejjin se jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja.
Informazzjoni dettaljata tinkiseb minn fuq in-noticeboard jew mill-website tal-Kurja www.thechurchinmalta.org
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.
Griżma tal-Isqof 2019
Il-Griżma tal-Isqof fil-Parroċċa ser issir nhar is-Sibt 26 ta’ Ottubru 2019 fl-4:00pm u l-Ħadd
27 ta’ Ottubru 2019 fl-10:30am.

Bazaar
Fis-Sala San Ġwakkin qed jitella’ l-Bazaar tal-Parroċċa. Inħeġġiġkom sabiex tagħtu titwila.
Fuljett ‘Flimkien’
Wasal il-fuljett Flimkien għax-xahar ta’ Frar 2019. Nitolbu lid-distributuri biex jiġbru l-kopji
tagħhom mis-sagristija, waqt li nirringrazzjawhom tas-servizz li qed jagħtuna.

