San Franġisk
Ħolqa li tgħaqqad flimkien il-kommunita’ nisranija li tinġabar tagħti qima lill-Mulej
fil-knisja tal-Franġiskani, Triq Villambrosa, Hamrun - Settembru 2010

Messaġġ mill-Patri Gwardjan:
Għaddiet il-festa ta’ Marija Immakulata li fiha ċċelebrajna l-ġmiel talħajja mingħajr dnub u wasalna bien niċċelebraw festa oħra fil-Parroċċa
tagħna, dik ta’ San Franġisk t’Assisi.
Kull festa li tagħtina l-Knisja għandha l-iskop li tfakkarna xi ħaġa mportanti fil-ħajja tagħna nisranija. Il-festa ta’ San Franġisk fl-għoti tal-Pjagi turina kemm Franġisku sar jixbah lill-Mulej Ġesu’, tant li fil-ġisem tiegħu beda’
jġorr is-sinjali tal-Passjoni, turija tal-għaqda sħiħa tiegħu ma’ Kristu msallab,
kif narawh fil-vara artistika u devota li nqimu fil-knisja tagħna l-Patrijiet.
Tajjeb għalhekk nistaqsu lilna nfusna jekk għandniex relazzjoni ma’
Ġesu’ fil-ħajja tagħna. Għaliex għalija u għalik, Ġesu’ ma jistax ikun biss xi
ħadd li nafu fuqu, ħafna drabi għax smajna lil ħaddieħor ikellimna dwaru,
imma persuna li għamilna esperjenza tagħha f’ħajjitna, bħal ma għamel San
Franġisk fil-ħajja tiegħu.
Jekk inti tħoss li m’għandekx relazzjoni ma’ Ġesu’ f’ħajtek, taqtax qalbek! Kun af li l-ewwel pass ma tridx tagħmlu int għaliex għamlu qablek Hu.
Fil-fatt, għalik il-Mulej sar bniedem u miet fuq is-salib, u jibqa’ jiġri warajk
sabiex meta ddur lejh, huwa jidħol fil-ħajja tiegħek kif daħal fil-ħajja ta’
Franġisku, li minn nisrani ndifferenti sar bniedem kollhu kemm hu evanġeliku!
U bħalma l-pjagi ta’ San Franġisk, fl-aħħar ta’ ħajtu kienu sinjal li jidher minn
barra tal-għaqda tiegħu ma’ Kristu, Alla jagħmel minnek ukoll sinjal għalloħrajn.
Jekk qiegħed tbati fil-ħajja, tistenniex li l-Mulej inneħilek is-salib!
Għaliex bis-salib li Alla jagħtik il-grazzja li terfa’ bla ma tgerger, inti ssir sinjal ta’ tama f’dinja li ma taċċettax iżjed it-tbatija u li fil-ġlieda tagħha biex
teqridha, qed tispiċċa toħloq dejjem aktar tbatija.
J’Alla lkoll kemm aħna, bħall-imqaddes Missierna Franġisku, ningħaqdu
dejjem iżjed ma’ Kristu, sa fuq is-salib, biex flimkien miegħu jkollna sehem
ukoll fil-glorja.
P. Anton Farrugia, ofm

Dak li għaddejna....
Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu

Tberik tal-aħħar Ikoni

Kienet inizjattiva tassew sabieħa li din is-sena
l-purċissjoni ta’ Corpus bdiet mill-knisja parrokkjali, wara Quddiesa konċelebrata mmexxija mill-P.
Gwardjan u ntemmet bil-barka sagramentali fil-knisja
tagħna. Kienet okkażjoni biex in-nies li soltu jmorru
għall-quddies fil-knisja tal-Kunċizzjoni jew fil-knisja
ta’ San Franġisk, għal darba jingħaqdu flimkien madwar l-istess altar f’ċelebrazzjoni ewkaristika waħda u
jimxu flimkien wara Ġesu’ Sagramentat mas-saċerdoti
tagħhom. Nittamaw li din l-idea li nibtet fl-okkażjoni
tas-sena saċerdotali tkompli fis-snin li ġejjin.

Nhar l-Erbgħa 19
ta’ Mejju, qabel ilpellegrinaġġ bix-xbieha
tal-Madonna tas-Sokkors,
sar it-tberik tal-aħħar
tliet ikoni li tqiegħdu filkappella. Dawn tbierku
mill-P.Gwardjan waqt iċċelebrazzjoni tal-Għasar.

Professjoni u Vestizzjoni
Nhar it-Tnejn 6 ta’ Settembru fi knisja maħnuqa binnies saret l-ewwel professjoni ta’ fra Aaron Abdilla li
għadu kemm temm is-sena tan-Novizzjat fil-kunvent
ta’ San Damjan ġewwa Assisi. Fi tmiem il-Quddiesa li
tmexxiet mill-Ministru Provinċjal P.Sandro Overend
flimkien ma’ għadd sabiħ ta’ patrijiet franġsikani,
Andrea Diacono, Clive Camilleri u Ramon Farrugia,
rċevew iċ-ċoqqa franġiskana biex hekk anke dawn
it-tliet żgħażagħ imorru għas-sena tan-novizzjat
tagħhom fil-belt ta’ Missierna San Franġisk. Minn
qalbna nawguraw lil dawn l-aħwa ġodda franġiskani,
nitolbu għalihom u għal aktar vokazzjonijiet.

Xogħolijiet li saru...
Restawr tal-istatwa
tal-Madonna ta’ Fatima.....
L-istatwa ċkejkna tal-Madonna tar-Rużarju ta’ Fatima reġgħet intradditilha s-sbuħija li kellha meta
saret, wara li ġiet restawrata mis-Sur Joe Sultana li
aktar kmieni din is-sena ħadem ukoll fuq l-istatwa
tad-Duluri.
Is-sena l-oħra ħsibna li tkun ħaġa xierqa li matul ixxahar t’Ottubru ssir manifestazzjoni marjana fejn
għamilna użu minn din l-istatwa ħelwa u devota.
Jidher li din il-manifestazzjoni li mliet vojt matul
dan ix-xahar tar-Rużarju, ntlaqgħet tajjeb ħafna u
għaldaqstant l-appuntament tagħna għal din is-sena
se jkun nhar l-Erbgħa 13 t’Ottubru.

Ġublew tas-Sorijiet
Franġiskani
Bħal kull sena diversi sorijiet franġiskani tal-Qalb
ta’ Ġesu’ għażlu l-knisja
tagħna biex jiċċelebraw
fiha għeluq il-50 u l-25 sena
tal-professjoni reliġjuża
tagħħom. Dan għamluh
nhar il-Ħadd 25 ta’Lulju
b’Quddiesa konċelebrata
mmexxija mill-Pro Vigarju
Ġenerali, Mons. Anton Gouder li għaliha kienu preżenti
ħafna sorijiet u familjari
tagħhom.

Linef ġodda...
Kif jista’ jara kulħadd
għandhom kemm tlestew u
tqiegħdu fil-knisja sett ta’
sitt linef ġodda tal-ferro
batuto maħduma b’sengħa
kbira mis-sur Frank Vella,
terzjarju franġiskan millImsida li ħadimhom fuq
disinn tiegħu stess fi qbil
mad-disinn tal-ħadid li
jdawwar il-gallarija talknisja tagħna.
P. Mark Enriquez ofm,
għamel ix-xogħol tażżebgħa u tad-dawl. Sa
kemm morna għall-istampa

kien hemm diġa’ persuna li
ħallset waħda minn dawn
il-linef. Nittamaw li blgħajnuna ta’ qlub ġenerużi
oħra, jitħallsu l-linef kollha.

Tiġdid strutturali tas-sagristija
Bħala parti mill-proġett taż-żebgħa tal-knisja, kien
għad jonqos s-sagristija. Minbarra ż-żebgħa, kien hemm
bżonn ukoll li jiġi rranġat is-saqaf, li jinbidel it-toilette
u jsir tiġdid strutturali fil-kmamar tal-qrar.
Is-Sinodu Djoċesan irid li lkonfessinarju “ikun komdu
u dinjituż u b’mod li jgħin
lill-penitent, jekk ikun jixtieq, jibqa’ anonimu” (ara
Liturġija u Sagramenti,
39).
Ix-xogħol fil-ġebel sar
mis-Sur Robert Busutill

... u brazzi
tal-Via Sagra

mgħejjun minn P. Charles
Grech ofm, filwaqt li se
ssir struttura tal-injam li
tkun toffri l-possibilita’ lil
min jidħol iqerr biex ikun
jista’ jagħmel dan wiċċ
imb’wiċċ jew minn wara
l-grada.

Anke l-brazzi artistiċi
li jżejnu l-istazzjonijiet
tal-Via Sagra matul iljiem tal-festa, għadhom
kemm ġew restawrati
u l-fjuretti tal-ganutell
li kienu qdiemu nbiddlu ma’ oħrajn ġodda
li nħadmu mis-Sinjura
Lorenza Sacco.

Programm
taċ-ċelebrazzjonijiet f’ġieħ
is-Serafiku Patrijarka San Franġisk fl-għoti
tal-Pjagi mqaddsa
IIt-Tnejn 13, it-Tlieta 14 u l-Erbgħa 15 ta’ Settembru:
Fis-6.30 pm Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija bl-omelija minn P. Dijonisju
Mintoff, ofm
Il-Ħamis 16 ta’ Settembru:
Fis-6.00 pm Ċelebrazzjoni tal-Ewwel Għasar mill-Gwardjan P. Anton
Farruġia, ofm
Fis-6.30 pm Translazzjoni tar-Relikwa u Konċelebrazzjoni Ewkaristika
mmexxija mill-W. R. Provinċjal, P. Sandro Overend, ofm.
Il-Ġimgħa 17 ta’ Settembru:
Fis-6.00 am Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mill-W. R. Dun Salv Borg,
Kappillan tal-Parroċċa.
Fis-7.00 am Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mill-W. R. P. Alex Scerri,
O.Carm, Kappillan ta’ Santa Venera.
Fit-8.30 am Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mill-Gwardjan P. Anton
Farrugia, ofm.
Fis-6.00 pm Ċelebrazzjoni tat-Tieni Għasar mill-W. R. P. Michael Camilleri, O.P. Pirjol tad-Dumnikani.
Fis-6.30 pm Konċelebrazzjoni solenni tal-Ewkaristija mmexxija
mill-E. T. Mons. Francis A. Micallef, O.C.D. Isqof Emeritus tal-Kuwajt.

Ma’ Franġisku
nbierku lill-Mulej fil-ħlejjaq kollha tiegħu!
Tberik tal-annimali u kull xorta ta’ frott,
fjuri u ħxejjex nhar il-Ħadd 19 ta’ Settembru
fl-10 ta’ filgħodu quddiem il-Knisja ta’ San Franġisk.

