PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI 30 TA’ ĠUNJU 2019
Quddiesa u Barka fuq l-Omm u t-Tarbija fil-ġuf tagħha
Għada l-Ħadd 30 ta’ Ġunju 2019 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.
Fr Luke Cutajar
It-Tnejn 1 ta’ Lulju 2019, nifirħu u nitolbu għal Fr Luke Cutajar f’għeluq il-ħames
sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu. Nirringrazzjawh tas-servizz tiegħu li
jagħti fil-Parroċċa tagħna.
Ġimgħa ta’ Tagħlim
Bejn it-Tnejn 1 ta’ Lulju u l-Ġimgħa 5 ta’ Lulju 2019 fis-7:30pm is-Soċjetà talMuseum ser jorganizzaw Ġimgħa ta’ Tagħlim fuq is-Simenta. Il-laqgħat jitmexxew
mill-membri tal-Museum. Inħeġġukom sabiex nattendu.
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
Il-Ġimgħa 5 ta’ Lulju 2019 huwa l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar għalhekk wara lquddiesa tas-6:30pm ikollna l-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija.
Grupp tal-Armar
Is-Sibt 6 ta’ Lulju 2019 il-Grupp tal-Armar tal-Parroċċa ser jorganizza bbq fuq isSimenta.
Għoti tad-Demm
Il-Ħadd 7 ta’ Lulju 2019 fl-okkażjoni tal-25 Sena mit-twaqqif tal-Għaqda Mużikali
Sant’Anna se jiġi organizzata nofstanhar għoti tad-demm ħdejn is-Sala Sant’Anna.
Aħna mitlubin inġibu magħna l-ID card.
Summer Club
Il-Parroċċa tagħna matul dan is-sajf qed torganizza Summer Club għal adolexxenti

u żgħażagħ bejn it-12 u 17-il sena (li twieldu bejn 2002 u 2007) fil-Youth Centre
tal-Villa Apap Bologna, nhar ta’ Tnejn, Tlieta u Ħamis, għax-xahar ta’ Lulju. Għallapplikazzjonijiet u għal aktar informazzjoni idħlu fis-sagristija jew kellmu lilleaders tal-gruppi taż-żgħażagħ tagħna.
Ir-Reġistrazzjoni għall-Klassijiet tal-Katekiżmu 2019 - 2020
It-tfal kollha tal-Year 1 u Year 2 (dawk li twieldu fis-snin 2013 u 2014) li minn
Ottubru li ġej se jattendu għall-formazzjoni Kateketika, fiċ-ċentri tal-Katekiżmu talParroċċa tagħna, jiġifieri fil-Museum tas-Subien, il-Museum tal-Bniet, iċ-Ċentru
tal-Munxar u ċ-Ċentru tal-Katekiżmu fis-Sala Sant’Anna, iridu jiġu rreġistrati minn
qabel.
Minħabba l-liġi tal-GDPR, importanti li meta ssir ir-reġistrazzjoni, iż-żewġ ġenituri
jkunu preżenti u jġibu magħhom il-Karta tal-Identità tagħhom kif ukoll in-numru
tal-Karta tal-Identità tat-tifel/tifla miċ-ċertifikat tat-twelid, flimkien maċ-ċertifikat
tal-Magħmudija tat-tifel/tifla, li jinġabar mill-Parroċċa fejn saret il-Magħmudija
tat-tifel/tifla. F’każ ta’ ġenitur wieħed, trid tiġi ppreżentata prova ta’ dan.
Ir-Reġistrazzjoni tat-tfal se ssir fis-Sala Sant’Anna:
It-Tnejn 8 ta’ Lulju 2019 bejn l-4:30pm u s-7:30pm.
It-Tlieta 9 ta’ Lulju 2019 bejn l-4:30pm u s-7:30pm.
L-Erbgħa 10 ta’ Lulju 2019 bejn l-4:30pm u s-7:30pm.
Quddiesa bi tħejjija għall-Festa ta’ Sant’Anna
Il-Ħamis 11 ta’ Lulju 2019 se ssir quddiesa bi tħejjija għall-festa ta’ Sant’Anna fi
Pjazza Charles Clews in-naħa tal-Gidwet. Inħeġġu lir-residenti tal-inħawi sabiex
jattendu. Fis-7:00pm nibdew bit-talba tar-Rużarju, Quddiesa u wara nkomplu
naqsmu l-ferħ tal-festa billi nieħdu xi ħaġa flimkien.
Magħmudija Komunitarja
Is-Sibt 13 ta’ Lulju 2019 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda fil-5.15pm.
Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti
Is-Sibt 13 ta’ Lulju 2019 fil-Knisja Parrokkjali tal-Isla fid-9:00pm tibda quddiesa u
wara adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti sal-11:00pm.

Ċelebrazzjoni u Adorazzjoni bi tħejjija għall-festa fuq is-Simenta
Il-Ġimgħa 19 ta’ Lulju 2019 fit-8:00pm se ssir ċelebrazzjoni u Adorazzjoni bi tħejjija
għall-festa fuq is-Simenta minn Fr Hayden Williams u l-Appostli Franġiskani.
Kummissjoni Djakonija
Il-Parroċċa tagħna bħalissa qed tgħin 88 familja permezz tal-Kummissjoni
Djakonija. Min jixtieq jagħti oġġetti ta’ ikel jew preserves jista’ jħallihom fil-knisja
parrokkjali quddiem ix-xbieha tal-Qalb ta’ Ġesù. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom.
Bazaar imtella’ mill-Għaqda Mużikali Sant’Anna Wied il-Għajn
Fis-Sala San Ġwakkin qed jitella’ Bazaar mill-Għaqda Mużikali Sant’Anna.
Nistednukom tagħtu titwila.

