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śMIEN IR-RANDAN

MARIJA
ADDOLORATA
Nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Marzu lKnisja tagħmel it-tifkira ta’ Marija
Addolorata, l-omm li qasmet ittbatija ma’ Binha mill-bidu talkonċepiment tiegħu sa fuq l-għolja
tal-Kalvaljaru.
Il-Puċissjoni bl-istatwa ta’ Marija Addolorata tibda
wara l-Quddiesa tas-6.00pm u tgħaddi mit-toroq
Munxar, Kolaċi, 10 ta’ Frar, Madonna tal-Karmnu,
għall-Pjazza u l-Knisja.

SAN ĀUśEPP
Nhar is-Sibt 19 ta’ Marzu tkun isSolennita ta’ San Ġużepp ir-raġel
ta’ Marija Omma Alla.
San Ġużepp kellu sehem
importanti fil-missjoni tassalvazzjoni . Hu ġie afdat bilħarsien tal-Familja Mqaddsa meta
kien hemm tant perikli u theddid.

Il-PROĠETT GĦAL DIN IS-SENA:

Il-Kappella tas-Sagrament

Nhar il-Ħadd 13 ta’
Marzu ser ikollna fostna l-persuni li jiffrekwentaw l-Arka
għall-Quddiesa tal-11.00am u wara riċeviment fiċ-Ċentru.
EśERêIZZI GĦALL-MIśśEWĀIN Nhar
it-Tnejn 14 ta’ Marzu jibda l-kors tal
-Eżerċizzi għall-miżżewwġin. Ilprietki jsiru fiċ-Ċentru fis-7.00pm.
Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

ĦADD IL-PALM Nhar il-Ħadd 20 ta’ Marzu 2016 ikun Ħadd
il-Palm li jagħti bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa. Dak in-nhar
fit-8.00am niltaqgħu ħdejn il-Kunvent tas-Sorijiet talKarita fejn isir it-tberik tal-Palm u ż-Żebbuġ u mbagħad
korteo għall-Knisja fejn fit-8.30am tibda l-Quddiesa. Fil- IT-TIENI ĦAMIS TA’ SAN PAWL
Quddies kollu tinqara l-Passjoni tal-Mulej.
Nhar il-Ħamis 17 ta’ Marzu 2016 ikun it-tieni Ħamis ta’
San Pawl u għalhekk fil-Quddiesa tal-4.00pm isir ħsieb.
SEHEM FIL-PURêISSJONI TAL-ĀIMGĦA MQADDSA
Dawk li jixtiequ jieħdu sehem fil-Puċissjoni tal-Ġimgħa HIGH TEA B’RISQ IL-PARROêêA Nhar il-Ħadd 20 ta’
Mqaddsa ta’ nhar l-Erbgħa 23 ta’ Marzu 2016 fis-6.00pm Marzu 2016 ser isir High Tea b’risq il-parroċċa fiċ-Ċentru
mis-1.30pm. Ikun tombli u lotteriji b’rigali sbieħ. Biljetti
għandhom jinkitbu kif ġej:
Tfal u Persunaġġi Nisa fid-Duttrina għand Lina Curmi; jinkisbu mingħand il-helpers tas-soltu
Persunaġġi Irġiel u Suldati għand il-Kan. Karm Curmi u
GRAZZI Tal-Ġabra li saret għas-Seminarju waqt l-Eżerċizzi
Raffiegħa u tas-Slaleb għand Toni Bajada.
għal kulħadd li laħqet is-somma ta’ €401.50.

AVVIśI TAL-PARROêêA
ĀBIR TA’ METAL Id-Djoċesi t’Għawdex flimkien malkomunita Anglikana ser jospitaw għoxrin persuna mill-Iraq
mill-25 ta’ Ġunju sal-5 ta’ Lulju 2016. Il-grupp hu
magħmul minn 16-il student ta’ bejn it-12 u s-16-il sena u
4 għalliema adulti li jiffrekkwentaw l-iskola Kattolika Mar
Qardakh, f’Erbil, l-Iraq. Il-parroċċa tagħna qed nagħmlu
ġabra ta’ metal—ram, bronz u nickel– biex niġbru l-flus
għal dan il-għan. Ser ikun kaxxa apposta quddiem lUffiċju Parrokkjali. Fuq l-artal tal-Madonna tal-Karmnu
ser ikun hemm kaxxa għall-offerti għal dan l-iskop.

Din is-sena wkoll qed inniedu l-iskeda ta’ €5,
€10, €20 jew offerta oħra fix-xahar għal 10 LEGATI TA’ QUDDIES
xhur jiġifieri €50, €100 jew €200 f’sena biex GĦAL DIN IL-ĀIMGĦA
inlestu l-kappella tas-Sagrament. S’issa 17 ta’ Marzu 4.00pm. Mons. Carmelo Xuereb
nkitbu 50 persuna. Inħeġġu oħrajn biex 18 ta’ Marzu 6.00pm. Carmelo Debrincat
19 ta’ Marzu 6.00am. Frenċ u Tonina Borg
jinkitbu. Grazzi lil kulħadd

d. Michael

IL-PERSUNI TAL-ARKA FOSTNA

20 ta’ Marzu 11.00am. Ġużepp Parnis

Lill-persuna li offriet €25 għaż-żejt tas-Sagrament.
Lill-persuna li offriet €10 għaż-żejt tas-Sagrament.

AVVIśI OĦRA
VIA CRUCIS DJOêESANA Nhar il-Ħadd 13 ta’ Marzu, Mons.
Isqof ser imexxi l-Via Crucis f’Ta’ Pinu fl-4.00pm.
Trasport mill-pjazza fit-3.30pm.
ĀABRA TAL-OBOLO TA’ SAN PIETRU Din ser issir il-Ħadd
13 ta’ Marzu tmur għall-karita li jagħmel il-Vatikan.

GĦOTI TAD-DEMM Nhar it-Tlieta 15 ta’ Marzu 2016 ser
issir sessjoni ta’ ġbir ta’ demm fl-Isptar mis-1.00 sal5.00pm. Min imur għandu jieħu l-Karta tal-Identita.

KONFERENZA PUBBLIKA Nhar l-Erbgħa, 16 ta’ Marzu
2016, ser jiġi mtella’ seminar fuq il-kanċer tal-musrana fis–
sala tal-Ministeru għal Għawdex fis-6:00pm. Il-pubbliku
huwa mistieden.
TALB GĦALL-ERWIEĦ IKKONSAGRATI Dan ix-xahar itTalb b’risq il-qdusija tal-persuni kkonsagrati ser isir filKnisja tal-Fontana nhar is-Sibt 19 ta’ Marzu fis-6.00pm.

