San Franġisk
Ħolqa li tgħaqqad flimkien il-kommunita’ nisranija li tinġabar tagħti qima
lill-Mulej fil-knisja tal-Franġiskani, Ħamrun - Festa San Franġisk 2017

Messaġġ mill-Patri Gwardjan:
Is-Salib qatt mhu faċli, imma jekk inħarsu lejn Ġesù nsibu l-għajnuna
Interessanti li meta naqraw il-Vanġelu tal-Festa ta’ San Franġisk, Ġesù jgħid li “min irid jiġi
warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu kuljum u jimxi warajja.” Is-Salib li San Franġisk
kien issaħħar warajh, kien qed joffrilu tama biex dejjem ikun iżjed qaddis. U San Franġisk tant
issaħħar li ried ikun parti mit-tbatijiet ta’ Kristu u fi tmiem ħajtu, il-Mulej immarkah bis-sinjali talpjaġi f’ġismu.
Franġisku refa’ salibu u s-salib kien mod biex jersaq dejjem iżjed lejn dan Ġesù li tant kien
iħobb. Meta nduru lejn is-salib tagħna tajjeb li nistaqsu, aħniex kapaċi nerfgħu s-salib tagħna.
Forsi nsibuħ iktar faċli li nerfgħu s-salib ta’ ħaddieħor imma qisu meta niġu biex nerfgħu s-salib
tagħna tant narawha bi tqila. Ħa ngħidu kollox, mhux faċli li wieħed jerfa s-salib tiegħu, lanqas
Ġesù ma sabha faċli jerfa’ s-salib li fuqu kellu jmut għal dnubietna, imma dejjem kellu għajnejh
iffissati fuq ir-rieda tal-missier. Naħseb li aħna wkoll permezz ta’ din il-festa partikulari nagħrfu
dak li Alla jrid minna. Nitolbu bħalma kien jagħmel San Franġisk biex nitgħalmu naċċettaw is-salib
tagħna u biex jurina dak li jrid minna permezz ta’ dan is-salib li forsi tant qed insibuh tqil. Nitolbu
wkoll biex ma nkunux ta’ salib għal ħaddieħor bl-atteġjament tagħna.

Fraternità Ġdida
Kif forsi tafu aħna bħala fraternità kellna l-Kapitlu f’Mejju li għadda u dan iġib miegħu tibdil
ukoll. Il-fraternità nbidlet kollha u issa qegħdin erba’ patrijiet. Nitolbu lil Alla u lil missier tagħna
San Franġisk biex dejjem ngħarfu nkunu ta’ servizz għalikom, filwaqt li nirringrazzjawkom talgħajnuna li tatuna matul is-sena biex b’hekk inkunu nistgħu nwasslulkom lil Dak li San Franġisk
tant kien jaffaxxina ruħu bih, lil Mulej Ġesù. Nieħu l-okkażjoni biex nistedinkom għall-Festa li se
niċċelebraw bejn 14 t’ Settembru u l-4 ta’ Ottubru biex nitgħallmu aħjar min kien San Franġisk u
nsiru nafu aħjar lil xulxin.

Nippreżentaw Sena ta’ Pastorali
Il-bidu ta’ sena Pastorali ġdida se jkun f’Ottubru u aħna bħala fraternità Franġiskana nixtiequ
nkunu magħkom biex noffrulkom l-aħjar esperjenza ta’ Alla fil-ħajja tat-tfal, taż-żgħażagħ u taladulti. Dan nixtiequ nagħmluh billi inti tieħu sehem fl-iniżjattivi li qed nieħdu (ara paġni tan-nofs)
biex il-quddies, il-laqgħat u l-attivitajiet bil-preżenza tagħkom jieħdu l-ħajja. Aħna nwegħdukom
li se nagħmlu dak kollu possibli biex ikolkom din l-esperjenza ta’ Alla fil-ħajja tagħkom, tal-familja
tiegħek u ta’ ħbiebek. Paċi u Ġid u l-Festa t-tajba lil Kulħadd!

P. Joseph Magro, ofm

Sena Pastorali 2017-2018
għalik, għall-familja, għal ħbiebek

Bħala fraternità ġdida nixtiequ nippreżentaw sena Pastorali li qed nistednuk tieħu sehem f’dawn il-laqgħat/attivitajiet li qed noffru matul din is-sena li ġejja.
Żgur hemm xi ħaġa li tolqtok u għalhekk inti mistieden/mistiedna tipparteċipa fiha u tħajjar oħrajn jiġu miegħek.

Laqgħat għaż-żgħażagħ

Quddiesa għaż-żgħażagħ

fis-7.00pm Laqgħa għall-adoloxxenti
		
minn 12-il sena sa 15-il sena.

Darba fix-xahar
is-Sibt fit-8.00pm

Kull nhar ta’ Tnejn

fis-8.00pm Laqgħa għaż-żgħażagħ
		
minn 16-il sena il-fuq.

Navżaw fuq facebook u fil-Knisja
Ejja u skopri quddiesa bi still żagħżugħ

Niltaqgħu fiċ-Ċentru San Franġisk

Quddiesa u Kor għat-tfal

Ordni Franġiskan
Sekular

Adorazzjoni
Ewkaristika

Kull nhar ta’ Ħadd fil-quddiesa tad-9.00am

L-ewwel u t-Tielet
Erbgħa tax-xahar

Kull nhar ta’ Ġimgħa

It-tfal jisimgħu u jirrispondu għall-istorja tal-vanġelu
b’ħin u spazju apposta għalihom.

fil-5.00pm

Wara l-quddiesa ta’
filgħaxija

Niltaqgħu fiċ-Ċentru San Franġisk

Niltaqgħu fil-Knisja

Bible Study:

Nidħlu fil-fond fuq il-Vanġelu
tal-Ħadd li jkun ġej
Kull nhar ta’ Erbgħa

fis-7.00pm
Niltaqgħu fiċ-Ċentru San Franġisk
(għal kulħadd)

Darba fix-xahar tkun kollha dedikata għalihom.

* Wara l-quddiesa ikun hemm il-provi tal-Kor tat-tfal.

Laqgħat
għall-Abbatini
Kull nhar ta’ Sibt
fil-10.30am
Niltaqgħu fiċ-Ċentru
San Franġisk

Tagħlim
tal-Kitarra
grupp ġdid biex
jitgħallem u
janima l-quddies

Kull nhar ta’ Sibt
fl-4.30pm
Niltaqgħu fiċ-Ċentru San Franġisk

Jekk tixtieq iktar informazzjoni tista’ tikkuntatja lill-Gwardjan P. Joseph Magro OFM fuq Tel: 99438188, eMail: jmagro@ofm.org.mt jew www.fb.com/KnisjaSanFrangiskHamrun

Programm taċ-Ċelebrazzjonijiet
f’ġieħ San Franġisk - 2017
Il-Ħamis - 14 ta’ Settembru 2017
6.30pm - Quddiesa għall-morda u anzjani
li fiha ssir d-dilka tal-morda. Iqaddes P.
Charles Diacono, OFM. Wara adorazzjoni
ewkaristika minn Fr. Chris Farrugia, OFM.
Il-Ġimgħa - 15 ta’ Settembru 2017
6.30pm - Quddiesa għat-tfal u wara
tingħata tifkira lil dawk preżenti - Iqaddes P. Joseph Ciappara, OFM. Wara l-Quddiesa jsir party għat-tfal kollha preżenti
fiċ-Ċentru San Franġisk.
Is-Sibt - 16 ta’ Settembru 2017
6.30pm - Quddiesa li fiha tinġieb ir-relikwa ta’ San Franġisk. Iqaddes is-saċerdot novel P. Ramon Farrugia, OFM. Fit8.00pm Pasta Night u Tombla fiċ-Ċentru
San Franġisk.
Il-Ħadd - 17 ta’ Settembru 2017
8.30am - Parata mill-Banda tal-Iscouts.
9.00am - Quddiesa mill-Kappillan Dun
Mario Mifsud bis-sehem tal-Iscouts. Wara
fil-wesgħa ta’ quddiem il-knisja, jsir ittberik tal-animali.
6.00pm - Quddiesa għall-Benefatturi
Ħajjin u Mejtin, immexxija mill-Ministru
Provinċjal P. Richard S. Grech, OFM. Wara
riċeviment fiċ-Ċentru. Kulħadd huwa mistieden.
It-Tnejn - 2 ta’ Ottubru 2017
6.30pm - Quddiesa bis-sehem tal-membri tal-Ordni Franġiskan Sekular (OFS). Iqaddes P.
Chris Farrugia, OFM.
It-Tlieta - 3 ta’ Ottubru 2017
6.30pm - Quddiesa mill-Gwardjan P. Joseph Magro, OFM li fiha ssir it-tifkira tal-mewt ta’
San Franġisk.
L-Erbgħa - 4 ta’ Ottubtu 2017
5.15pm titlaq private minn quddiem il-Knisja għall-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù l-Belt
għall-quddiesa fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Franġisk immexxija mill-Ministru Provinċjal P.
Richard S. Grech, OFM. (Il-Knisja filgħaxija ma tiftaħx)
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