San Franġisk
Ħolqa li tgħaqqad flimkien il-kommunita’ nisranija li tinġabar tagħti qima
lill-Mulej fil-knisja tal-Franġiskani, Ħamrun - Festa San Franġisk 2018

San Franġisk ta’ Assisi,
il-qaddis li qed ikompli jagħmel rivoluzzjoni fil-Knisja.
Niftakar meta kont Ruma u nżilt Pjazza San
Pietru biex insegwi l-elezzjoni tal-Papa. Wara
ħafna ġej u sejjer fl-aħħar nara d-duħħan
abjadmiċ-ċumnija ħiereġ u l-qniepen ta’ San
Pietru jdoqqu għax il-Knisja għandha Papa
ġdid. Kif kulħadd jista’ jobsor l-kurżità kienet
min kien dan il-Papa ġdid u x’isem se jgħażel!
U meta smajna l-għajta tal-isem, qisu kulħadd
ried ikun ċert ta’ dak li qed jisma’. Isem ilPapa l-ġdid huwa ‘Franġisku’. Franġisku għal
San Franġisk ta’ Assisi! Kulħadd stagħġeb għax
qatt fl-istorja ma kien ittieħed dan l-isem u
allura kulħadd kien qed jistenna li dan se jkun
il-Papa li se jkollu għal qalbu l-fqar u l-ambjent
fost affarijiet oħra. Is-siti soċjali splodew,
‘hashtags’ kull fejn iddawwar wiċċek, il-paġni
ta’ facebook faqsu f’radda ta’ salib - Franġisku
reġa’ għamel rivoluzzjoni!

Ejjew aħna wkoll permezz ta’ din il-festa
ċkejkna tagħna ngħarfu min hu verament dan
il-qaddis, x’rivoluzzjoni jista’ jagħmel fil-ħajja
tiegħi u nħallih iressaqni lejn Kristu. Kien Kristu
li qed jagħtih is-saħħa biex ma jaqtax qalbu,
irid ikun Kristu li jagħti s-saħħa lilna biex ma
naqtgħux u ma nħallux minn jaqtagħlna qalbna
mill-imħabba ta’ Alla u tal-Knisja. Aħna wkoll
irridu nagħmlu differenza f’ħajjitna u fil-ħajja
ta’ ħaddieħor, imma biex dan iħalli l-frott huwa
importanti li nkunu nies mimlija bil-fidi f’dan
Ġesù li jrid jagħtina s-saħħa biex inkomplu
naħdmu, anke meta l-ambjent ikun ostili.
Dak li għamel Franġisku fi żmienu, dak li qed
jagħmel Papa Franġisku fi żmienna, dak li rridu
nagħmlu aħna!

F’dawn il-jiem fejn aħna wkoll qed nagħmlu
l-festa tal-pjaġi ta’ San Franġisk, il-qaddis
tagħna li għamel rivoluzzjoni għall-mod kif
fehem il-fidi u r-rapport tiegħu mal-Knisja
ta’ żmienu, issa permezz ta’ dawn il-jiem ta’
festa, aħna wkoll irridu ngħarfu permezz ta’
San Franġisk, il-preżenza ta’ Kristu fil-ħajja
tagħna speċjalment fil-komunità tagħna.

Imdawlin minn dan il-qaddis tagħna, millkliem ta’ kuraġġ li jagħmlilna Papa Franġisku
u mill-esperjenża pożittiva li kellna f’din issena, nixtiequ issa nkomplu nibnu biex minn
Ottubru nibdew sena Pastorali Ġdida. Aħna
bħala fraternità Franġiskana nixtiequ għal
darb’oħra nkunu magħkom biex noffrulkom
l-aħjar esperjenza ta’ Alla fil-ħajja tat-tfal, tażżgħażagħ u tal-adulti. Dan nixtiequ nagħmluh
billi intom tieħdu sehem fl-iniżjattivi li qed
nieħdu (ara l-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 ikollkom din l-esperjenza
ta’ Alla fil-ħajja tagħkom, tal-familja tagħkom
u ta’ ħbiebkom.
Paċi u Ġid! Il-Festa t-tajba lil Kulħadd!

Meta naraw dan l-avveniment quddiemna
u l-mod ta’ kif Alla jaħdem, tajjeb li naraw
li dak li għamel Franġisku fi żmienu jista’
jagħmlu kulħadd. Iva! Jien u int nistgħu
nagħmlu differenza. Franġisku kellu dejjem
il-ħarsa tiegħu ffissata fuq Kristu, għax sar jaf
min hu Kristu għalih, kien jaf li Kristu ried xi
ħaġa speċjali minnu u għalhekk ħadem biex
jakkwistaha. Sar jaf dak li Alla ried minnu
mhux meta kien għaddej minn mument ta’ ġenn
u storbju, imma meta daħal daħla fih innifsu.

Nippreżentaw Sena Ġdida ta’ Pastorali

P. Joseph Magro, ofm
Gwardjan

Senagħalik,
Pastorali
2018-2019
għall-familja, għal ħbiebek

Bħala fraternità għal darb’oħra 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.

Quddiesa għaż-żgħażagħ

Laqgħat għaż-żgħażagħ
Kull nhar ta’ Tnejn

Darba fix-xahar
is-Sibt fit-8.00pm

fis-7.00pm Laqgħa għall-adoloxxenti u
		
żgħżażgħ minn 12-il sena l-fuq.

Navżaw fuq facebook u fil-Knisja

Niltaqgħu fiċ-Ċentru San Franġisk

Ordni Franġiskan
Sekular

Adorazzjoni
Ewkaristika

L-ewwel u t-Tielet
Erbgħa tax-xahar

Kull nhar ta’ Ġimgħa

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)

Ejja u skopri quddiesa bi stil żagħżugħ

Laqgħat għall-koppji
Minn Novembru se norganizzaw laqgħat għall-koppji
miżżewġin friski u/jew koppji li għaddejjin minn
mument diffiċli fir-relazzjoni tagħhom.
Se jkunu mmexxija minn nies professjonali.
Jekk intom interessati importanti li tikkuntattjaw
lill-Gwardjan kemm jista’ jkun malajr.

Laqgħat
għall-Abbatini
Kull nhar ta’ Sibt
fil-4.30pm
Niltaqgħu fiċ-Ċentru
San Franġisk

Quddiesa għat-tfal
Kull nhar ta’ Ħadd
fil-quddiesa tad-9.00am
It-tfal jisimgħu
u jirrispondu għallistorja tal-vanġelu
b’ħin u spazju
apposta għalihom.
Wara kor tat-tfal

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

Festa f’ġieħ

..
San Frangisk
2018

Il-Ħamis - 13 ta’ Settembru 2018

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 - 14 ta’ Settembru 2018

6.30pm - Quddiesa.
7.30pm - ‘GIFRAFEST’ - Festival ta’ talent mtella’ miż-żgħżażagħ
Franġiskani fiċ-Ċentru San Franġisk..

Is-Sibt - 15 ta’ Settembru 2018

6.30pm - Quddiesa li fiha tinġieb ir-relikwa ta’ San
Franġisk. Iqaddes P. Clive
Camilleri, OFM.

Il-Ħadd - 16 ta’ Settembru 2018

6.00am - Quddiesa
7.30am - Quddiesa mil-Kappillan Dun Mario Mifsud.
8.30am - Parata mill-Banda tal-Iscouts.
9.00am - Quddiesa għat-tfal bis-sehem tal-Iscouts. Wara fil-wesgħa
ta’ quddiem il-knisja, jsir it-tberik tal-animali.

It-Tnejn - 17 ta’ Settembru 2018

6.30pm - Quddiesa Konċelebrata mill-Provinċjali P. Richard
S. Grech, OFM, wara riċeviment għal kulħadd fiċ-Ċentru.

Is-Sibt - 29 ta’ Settembru 2018

7.30pm - Pasta Night u Tombla fiċ-Ċentru San Franġisk b’risq il-Festa.

L-Erbgħa - 3 ta’ Ottubru 2018

6.30pm - Quddiesa mill-Gwardjan P. Joseph Magro, OFM
li fiha ssir it-tifkira tal-mewt ta’ San Franġisk, bis-sehem
tal-OFS.

Il-Ħamis - 4 ta’ Ottubtu 2018

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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