San Franġisk
Ħolqa li tgħaqqad flimkien il-kommunita’ nisranija li tinġabar tagħti qima
lill-Mulej fil-knisja tal-Franġiskani, Ħamrun - Settembru 2016

Messaġġ mill-Patri Gwardjan:

Sena ta’ Ħniena - 800 sena ta’ Maħfra
Propju matul din is-Sena tal-Ħniena l-Ordni Franġiskan qiegħed ifakkar għeluq it-800 sena mill-għoti
tal-famuża Indulġenza tal-Porzjunkola jew kif baqgħet l-aktar magħrufa bħala l-maħfra ta’ Assisi.
Il-Bażilka tal-Porzjunkola li tinsab fil-wita tal-belt ta’ Assisi hi għażiża għall-franġiskani kollha,
għaliex fil-knisja ċkejkna ta’ Santa Marija tal-Anġli li llum tinsab f’nofs il-Bażilka, kellu l-bidu tiegħu
l-Ordni Franġiskan. Missiena San Franġisk kellu ħafna għal qalbu din il-knisja ċkejkna tant li ried
itemm ħajtu fiha u kien ukoll f’din l-istess kappella li fl-1216 talab u qala’ mingħand il-Mulej Ġesu’
u Ommu Marija, l-maħfra tad-dnubiet, li l-Papa Onorju III wettaqlu b’Indulġenza li tista’ tinkiseb
nhar it-2 ta’ Awwissu, jum id-dedikazzjoni tal-Bażilka.
Fi żmien San Franġisk, kienet drawwa li l-Insara jmorru pellegrinaġġ twil u iebes sa Campostella
fi Spanja jew Ruma u l-Gargano fl-Italja imma l-aktar Ġerusalemm biex jaqilgħu l-maħfra ta’ dnubiethom. Franġisku ta’ Assisi talab li l-maħfra tad-dnubiet setgħat tinkiseb ukoll bi żjara fil-knisja
ċkejkna tal-Porzjunkola. Kienet talba għal dawk l-Insara li kellhom il-but vojt jew saħħa dgħajfa
imma fidi kbira. F’dan is-sens il-Porzjunkola hija l-post li nistgħu nidħlu fih imma fejn fuq kollox
induqu l-ġrajja u s-saħħa tal-fidi.
Fiż-żminijiet kollha l-bniedem fittex li jqim lill-mejtin. Il-fidi nisranija ma warbitx din il-qima imma
saffitha. San Pawl jgħidilna: “Jekk aħna ngħixu, ngħixu għall-Mulej; jekk immutu, immutu għallMulej. Mela sew jekk ngħixu sew jekk immutu, aħna tal-Mulej” (Rum 14, 18). Dak li jwaqqafna
mhuiex aktar il-mewt imma jekk aħniex tal-Mulej. Jekk naqsmu l-ħajja miegħu, mela aħna ngħixu
flimkien bih u miegħu. L-imħabba ma tiqafx mal-mewt. Għalhekk il-Knisja tgħallem li l-Indulġenza
tista’ tinkiseb ukoll mill-ħajjin għall-mejtin, kemm dawk li nkunu ħabbejna f’ħajjitna kif ukoll dawk
li forsi jkunu għamlulna xi deni.
Il-misteru kollu ta’ Kristu jinsab hawn. L-imħabba kbira ta’ Alla hija biżżejjed; mhemx bżonn inżidu
magħha l-imħabba tagħna għax ma jonqosha xejn. Imma l-kobor tal-imħabba ta’ Alla ma tħalliniex
biss nirċievu imma nagħtu ukoll, jew aħjar naqsmu ma’ ħutna l-ħniena li Alla juri magħna meta
jaħfrilna dnubietna. Hawn qiegħda t-tifsira kollha ta’ dan il-Ġublew li jistedinna nħennu bħalma
jħenn Alla l-Missier!
Il-bieb tal-kappella tal-Porzjunkola ilu miftuħ 800 sena u se jibqa’ miftuħ, mhu se jingħalaq qatt!
L-indulġenza hija ħaġa żgħira bħalma żgħira hija l-Porzjunkola, imma l-ħniena ta’ Alla hija kbira, kif
kbira hija l-Bażilka li trid tgħaddi minnha biex issib din il-knisja ċkejkna fin-nofs tagħha.
Jalla l-festa ta’ Missierna San Franġisk li ser niċċelebraw tkun tassew festa għax tħabbibna ma’
Kristu u bejnietna.
P. Anton Farrugia, ofm
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Preżentazzjoni
tat-trabi
lill-Madonna
Nhar l-Erbgħa 15 ta’ Ġunju,

Translazzjoni tar-Relikwa

Lejliet il-festa parrokkjali tal-Immakulata Kunċizzjoni,
nhar is-Sibt 2 ta’ Lulju, t-Translazzjoni tar-Relikwa tal-Madonna saret għall-ewwel darba mill-kappella tal-Madonna
tas-Sokkors fil-knisja tagħna u kienet immexxija minn Dun Doris u Sammy Cauchi, fakAndrew Borg bis-sehem tas-saċerdoti, l-abbatini u l-fratel- kru għeluq il-50 anniversarju tat-tieġ tagħhom nhar
lanzi tal-Parroċċa.
il-Ħadd 15 ta’ Mejju. Nhar
Ta’ min jgħid li ċ-ċelebrazzjoni tat-Translazzjoni kellha l-Erbgħa 18 ta’ Mejju, Natal-bidu tagħha fiż-żmien ta’ wara l-persekuzzjoni tal-Knis- lie u Alex Cutajar iċċelebraw
ja meta l-għadam tal-Qaddisin beda’ jinqala’ mill-oqbra 25 sena miżżewġin filwaqt li
tagħhom fil-katakombi u jinġarr f’purċissjoni lejn il-knejj- nhar il-Ġimgħa 5 ta’ Awwissu,
es li bdew jimbnew f’ġieħhom.
Frans u Jessie Borg.fakkru
għeluq is-60 sena taż-żwieġ.
Nirringrazzjaw lil dawn ilmiżżewġin għax-xhieda talimħabba u l-fedelta’ tagħhom
u nawgurawlhom aktar snin
maqgħudin flimkien.
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6.30 ta’ filgħaxija, it-tfal li
jattendu l-iskola tas-Sorijiet, Our Lady Immaculate,
irċevew għall-ewwel darba
it-tqarbina bil-Ġisem u dNhar il-Ħadd 22 ta’ Mejju, grupp sabiħ ta’ sorijiet
Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesu’, fakkru għeluq il-50
sena tal-Professjoni Reliġjuża tagħhom b’Quddiesa
konċelebrata mmexxija mill-Arċisqof emeritus Mons.
Pawl Cremona, O.P. Bħal kull sena, din l-Quddiesa tiġbed
lejha għadd kbir ta’ nies li jimlew kull rokna tal-knisja.
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l-Gwardjan,

P. Anton Farrugia, ofm li
huwa wkoll direttur spiritwali tal-iskola.
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Xogħlijiet li saru
Il-bieb tal-aluminium
li jgħati mis-sagristija
għall-kunvent inbidel ma’
wieħed tal-injam. Ġew
mibdula ukoll il-cushions
kollha tal-bankijiet u saru
oħrajn ġodda. Bħalissa
għaddej xogħol ta’ restawr
fuq l-injam tal-kor, dawk
il-bankijiet madwar l-altar
fejn joqgħodu l-patrijiet u
mistenni jibda’ ukoll irrestawr tal-bibien tal-knisja li qiegħdin fi stat ħażin.

Emily Fenech li mietet fil-5 ta’
Ġunju fl-għomor ta’ 89 sena;
John Pirrone li miet fit-30 ta’
Ġunju ta’ 88 sena; John Sciberras li miet fit-8 ta’ Lulju
fl-eta’ ta’ 76 sena; Rosaria
Cardona li mietet fil-11 ta’
Lulju, fl-għomor ta’ 93 sena;
Giovanna Caruana. li mietet
fit-18 ta’ Lulju ta’ 78 sena;
Rita Genovese, li mietet fil21 ta’ Lulju fl-eta’ ta’ 66 sena
u Ersilia Grima li mietet fis27 ta’ Lulju fl-għomor ta’ 92
sena. Il-Mulej jagħti lil dawn
ħutna, l-mistrieħ ta’ dejjem
u lill-qrabathom, il-faraġ talfidi fi Kristu li miet u qam millimwiet.

Żurna fuq Facebook
Knisja San Frangisk Hamrun

Programm taċ-Ċelebrazzjonijiet
f’ġieħ San Franġisk - 2016
It-Tnejn 12 ta’ Settembru

Fis-6.30 pm Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mill-Gwardjan P. Anton Farrugia, ofm li matulha ssir
il-vestizzjoni tal-abbatini l-ġodda.

It-Tlieta 13 ta’ Settembru

Fis-6.30 pm Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija minn P. Noel Muscat, ofm.

L-Erbgħa 14 ta’ Settembru

Fis-6.30 pm Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mill-Kappillan tal-Parroċċa Dun Mario Mifsud.

Il-Ħamis 15 ta’ Settembru

Fis-6.30 pm Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija minn P.Christopher Farrugia, ofm, li jilqa’ l-professjoni
tal-aħwa fl-Ordni Franġiskan Sekular.

Il-Ġimgħa 16 ta’ Settembru

Fis-6.00 pm Translazzjoni tar-Relikwa u ċelebrazzjoni tal-Ewwel Għasar mill-W.R. Provinċjal
P. Richard S. Grech, ofm.
Fis-6.30 pm Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mill-Gwardjan P. Anton Farrugia, ofm.

Is-Sibt 17 ta’ Settembru

Fis-6.00 am Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija bis-salmi tat-Tifħir ta’ Sbih il-Jum minn P. Ġwann Azzopardi, ofm.
Fis-7.00 am Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija minn Dun Andrew Borg, Rettur tal-Knisja tal-Madonna
tas-Samra.
Fit-8.30 am Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mill-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi.
Fis-6.00 pm Ċelebrazzjoni tat-Tieni Għasar mill-Gwardjan P. Anton Farruġia, ofm.
Fis-6.30 pm Konċelebrazzjoni Ewkaristika mmexxija mill-Ministru Provinċjal P. Richard S. Grech, ofm
Jagħmel l-omelija P. Christopher Caruana O.P.

Il-Ħadd 18 ta’ Settembru

Fit-8.30 am Parata mill-Banda tal-Iscouts.
Fid-9.00 am Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija bis-sehem tal-Iscouts. Wara fil-wesgħa ta’ quddiem
il-knisja, jsir it-tberik tal-animali, kull xorta ta’ ħxejjex u frott tal-art.
F’għeluq il-50 sena mill-miġja tal-qniepen, il-kampnar se jkun miftuħ għal dawk li jkunu jixtiequ
jitilgħu jaraw mill-qrib dan is-sett uniku li jinsab f’ Malta.

It-Tnejn 3 t’Ottubru

Fis-6.00 pm Ċelebrazzjoni tal-Ewwel Għasar.
Fis-6.30 pm Konċelebrazzjoni solenni tal-Ewkaristija in Transitu mmexxija mill-Vigarju, P. Charles M.
Grech, ofm li fiha l-aħwa tal-Ordni Franġiskan Sekular iġeddu l-offerta ta’ frate Jacopa li qrib il-mewt
tal-Missier Serafiku, offrietlu l-libsa għall-kefen, ix-xemgħa għall-funeral u l-ħelu li kien iħobb. Wara
ngħixu flimkien il-mogħdija minn din l-art għas-sema ta’ San Franġisk.

It-Tlieta 4 t’Ottubru

Fis-6.00 am Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija bis-salmi tat-Tifħir ta’ Sbih il-Jum.
Fis-6.00 pm Ċelebrazzjoni tat-Tieni Għasar.
Fis-6.30 pm Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija minn P. Vince Micallef O.P., Pirjol tad-Dumnikani ta’
Gwardamangia.
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