
Messaġġ mill-Patri Gwardjan: 

Fil-Ġimgħa Mqaddsa, aħna ngħixu flimkien ma’ Ġesù, fi triqtu lejn il-Kalvarju għall-
Passjoni, l-Mewt u l-Qawmien, il-qofol ta’ mixja twila ta’ mħabba li tiddistingwi l-is-
torja tar-rapport bejn Alla u l-bniedem.  Il-Mulej Ġesù jidħol Ġerusalemm biex jagħmel 
l-aħħar pass u jagħti lilu nnifsu kompletament, ma jżomm xejn għalih, lanqas ħajtu! 
Fl-aħħar ikla mad-dixxipli tiegħu, fil-lejl qabel ma bata, jaqsam il-Ħobż u l-Kalċi li 
jingħata għalina. L-Iben t’Alla, joffri ruħu lilna, jqiegħed f’idejna Ġismu u Demmu biex 
ikun dejjem  magħna u jibqa’ jgħammar fostna. Fil-ġnien taż-żebbuġ bħal fil-proċess 
quddiem Pilatu, Ġesù ma jagħmilx reżistenza biex jagħti lilu nnifsu. Huwa l-Qaddej sof-
ferenti mħabbar mill-Profeta Iżaija (ara Iż 53,12) li jinża’ lilu nnifsu sal-mewt. Ġesù ma 
jgħixx din l-imħabba b’mod passiv jew bħala destin fatali, anke jekk quddiem il-mewt 
ma jaħbix il-biża’ tiegħu ta’ bniedem li kien, imma jintelaq b’fiduċja sħiħa fir-rieda 
tal-Missier. L-Iben t’Alla jingħata għall-mewt minn rajh biex iwieġeb għall-imħabba ta’ 
Alla l-Missier u juri l-imħabba tiegħu għalina l-bnedmin. Mal-Appostlu Missierna San 
Pawl, kull wieħed u waħda minna jista’ jtenni li fuq is-Salib, Ġesù ħabbni u ta ħajtu 
għalija (Gal 2,20). Imma dan kollu xi jfisser għalina? Ifisser li din hija t-triq tiegħi, 
tiegħek li qed taqra’ dan il-messaġġ, tagħna lkoll li se niċċelebraw din il-Ġimgħa l-Kbi-
ra. Irridu ngħixu din il-Ġimgħa mhux biss b’mod sentimentali. Li nimxu wara Ġesù t-triq 
tas-Salib ifisser li rridu noħorġu minna nfusna biex nersqu qrib l-oħrajn, l-aktar dawk li 
huma mbegħdin, dawk li huma minsija minn kulħadd, dawk li għandhom l-aktar bżonn. 
Hemm bżonn li nwasslu l-preżenza ħajja ta’ Ġesù għani fil-ħniena u l-imħabba. Ngħixu 
bis-sħiħ il-Ġimgħa Mqaddsa jfisser li nidħlu dejjem aktar fil-loġika ta’ Alla tagħna, li 
hija l-loġika tas-Salib, li mhix tant dik tat-tbatija u l-mewt daqskemm tal-imħabba 
li tingħata u tagħti l-ħajja! Nakkumpanjaw lil Ġesù fit-triq tas-Salib ifisser li noħorġu  
mill-mod għajjien ta’ kif qed ngħixu l-fidi tagħna. Spiss nikkuntentaw rwieħna billi 
ngħidu xi talba, billi nhar ta’ Ħadd nisimgħu quddiesa ta’ malajr, billi kultant nagħtu 
xi ħaġa żgħira karità, imma m’għandniex il-kuraġġ li nagħmlu xi ħaġa iżjed. Din is-sena 
wkoll, il-Mulej qiegħed jagħtina dan iż-żmien ta’ grazzja biex niftħu il-bibien ta’ qlub-
na, ta’ ħajjitna, tal-knejjes u tad-djar tagħna, tal-Għaqdiet, u noħorġu niltaqgħu mal-
oħrajn, nersqu qrib tagħhom u nwaslulhom id-dawl u l-ferħ tal-fidi tagħna. Noħorġu! 
U dan bl-imħabba u t-tjubija ta’ Alla, b’ħafna  rispett u paċenzja, għax nafu li aħna 
ħa mmiddu jdejna u saqajna u nagħtu qalbna imma mbagħad huwa Alla li jmexxi u 
jagħmel li l-azzjonijiet tagħna jħallu  l-frott.

P. Anton Farrugia, ofm

Ħolqa li tgħaqqad flimkien il-kommunita’ nisranija li tinġabar tagħti qima 
lill-Mulej fil-knisja tal-Franġiskani, Ħamrun - Għid - 2015
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Il-kappella tal-Madonna tas-Sokkors Perpetwu 
miftuħa mill-ġdid għall-qima

Wara aktar minn sena u nofs 
magħluqa għall-pubbliku, nhar 
it-Tnejn 2 ta’ Frar, il-kappella li 
tilqa’ fiha l-ikona tant għażiża 
għalina tal-Madonna tas-Sokkors 
Perpetwu, reġgħet infetħet 
għall-qima. Dan sar waqt Qud-
diesa kkonċelebrata mmexxija 
mill-Gwardjan P. Anton Farruġia 
ofm flimkien mal-fraternità 
franġiskana. In-nies preżenti, 
flimkien mal-patrijiet u l-ab-
batini nġabru fil-kappella, fejn 
il-Gwardjan bierek it-tiġdid 
strutturali tagħha u x-xemgħa 
tal-kandlora u bdiet purċissjoni 
li għaddiet mill-knisja lejn 
l-artal maġġur. Intgħażel dan 
il-jum, għax kien fit-2 ta’ Frar 
tal-1954 li l-ikona tal-Madonna kienet tbierket mill-Provinċjal ta’ 
dak iż-żmien P. Anġeliku Azzopardi ofm. 

Il-kappella li nbniet fis-snin sebgħin, kellha tingħalaq minħabba 
ħsara kbira li ġarrab is-saqaf tant li dan kellu jinqala’ u jsir mill-
ġdid. Ix-xogħol fuqu sar mill-kumpannija Vaults u tħallas mill-
Gvern, filwaqt li bl-għotjiet ta’ diversi benefatturi, il-kappella 
reġgħet inżebgħet b’kuluri tassew sbieħ magħżula minn Dun Ġino 
Gauci, ġie illustrat il-paviment tal-irħam u saret sistema ġdida 

tad-dawl mal-ħitan li tqiegħdet 
f’postha minn P. Charles M. 
Grech, ofm. Bħalma jagħmel 
dejjem, P. Mark Enriquez ofm 
naddaf b’sengħa kbira l-opri tal-
fidda li jżejnu din il-kappella. 

Il-kappella tal-Madonna tas-Sok-
kors, tilqa’ fiha lil Ġesù Ewkaris-
tija, li fit-tabernaklu jinsab 
preżenti fil-ġisem veru tiegħu 
li ħa mingħand ommu Marija. 
Għaldaqstant kien tassew 
f’waqtu li wara t-Tqarbin, saret 
it-translazzjoni  tas-Sagrament 
imqaddes mill-artal maġġur 
lejn il-kappella,  filwaqt li l-kor 
residenzjali tal-knisja taħt it-
tmexxija tas-Sur Alfred Micallef, 
kanta l-Ave Verum. 

Ta’ min ifakkar li minbarra 
l-Erbgħa filgħaxija,  anke s-
Sibt filgħodu qiegħda ssir  in-
Novena f’ġieħ il-Madonna tas-
Sokkors Perpetwu mogħnija 
bl-Indulġenza Plenarja. Dawk 
li jkunu jixtiequ jieħdu sehem 
f’din in-Novena u minħabba 
l-għomor twil, il-mard jew xi 
raġuni oħra serja ma jistgħux 
jiġu l-knisja, jistgħu jagħmluha 
wkoll fi djarhom.  

Il-pellegrinaġġ devot li jsir ta’ 
kull sena bil-kwadru tal-Ma-
donna mill-knisja tagħna għall-
parroċċa  tal-Kunċizzjoni, din 
is-sena  se jsir l-Erbgħa 27 ta’ 
Mejju u minn issa nħeġġu lid-de-
voti kollha  biex jieħdu sehem. 



Din is-sena, l-eserċizzi tar-Ran-
dan saru b’mod differenti billi 
ġew mistiedna diversi kelliema 
biex jaqsmu l-esperjenza tal-
ħajja tagħhom. Fl-okażżjoni 
tas-Sena dedikata mill-Papa 
lill-Ħajja Konsagrata tkellmu P. 
Mark Ciantar ofm, Nancy Scerri 
li tagħmel parti mill-Istitut 

Eserċizzi tar-Randan

Kif saret issa drawwa, fl-
okażżjoni tal-ġimgħa ta’ talb 
għall-għaqda tal-Insara reġa’ 
ġie mistieden il-Papas tal-
Griegi, l-Arkimadrita Mons. 
Ġorġ Mifsud li nhar it-Tlieta 
20  ta’ Jannar ċċelebra l-
quddiesa tas-6 ta’ filgħaxija 
bir-rit biżantin. Imbagħad 
l-Erbgħa 11 ta’ Frar, tifkira 
tal-ewwel dehra tal-Madonna 
ġewwa Lourdes u jum dinji 
tal-morda, fil-quddiesa  tas-6 
ta’ filgħaxija li tmexxiet minn 
P. Charles M. Grech ofm, ġie 
amministrat is-sagrament 
tad-Dilka tal-morda.

Ċelebrazzjonijiet 
liturġiċi

Grazzi lil Patri Ġwann
Minn dawn il-paġni nsellmu u nirringrazzjaw lil P. Ġwann 
Micallef ofm li minħabba l-kundizzjoni ta’ saħħtu ġie trasferit 
fil-kunvent ta’ Baħar iċ-Ċagħaq li issa nbidel f’ dar għall-kura 
tal-patrijiet anzjani u morda. P. Ġwann għadda l-biċċa l-kbira 
ta’ ħajtu fil-kunvent tal-Ħamrun u kien l-aħħar patri mill-ew-
wel grupp ta’ patrijiet li ġew meta nbniet din il-knisja. Hawn-
hekk qeda l-ministeru saċerdotali tiegħu l-aktar fis-sagrament 
tal-qrar li għalih kien tant imfittex. Nitolbu għalih u minn 
qalbna nawgurawlu saħħa u mistrieħ.

Sekulari Spigolatrici della Chiesa 
u sar kollegament mas-Sorijiet 
Klarissi permezz ta’ filmat 
miġbud fil-monasteru tagħhom 
f’ San Ġiljan. Kellna wkoll kop-
pja miżżewga li ġew mistiedna 
jitkellmu fid-dawl tas-Sinodu 
tal-Isqfijiet li se jsir f’Ottubru 
dwar il-familja. 

Ingħataw l-Aħħar 
Tislima 

Anthony Camilleri, li miet fit-
23 ta’ Settembru  fl-età ta’ 
78 sena; Joseph Jones, li miet 
fl-14 ta’ Diċembru,  ta’ 81 sena; 
Joseph Refalo, li miet fid-19 
ta’ Diċembru  fl-għomor ta’ 90 
sena; Margaret Hili, li mietet 
fit-23 ta’ Jannar fl-eta’ ta’ 70 
sena; Joseph Bonnici,  li miet 
fl-1 ta’ Frar fl-għomor  ta’ 90 
sena; Marietta Brincat li mietet 
fil-15 ta’ Frar ta’ 80 sena;  Rita 
Mintoff li mietet fis-17 ta’ Frar  
fl-għomor ta’ 82 sena;  Anġlu 
Xerri li miet fil-5 ta’ Marzu ta’ 
81  sena u Carmelo Calleja li 
miet fid-9 ta’ Marzu fl-għomor 
ta’ 83  sena. Il-Mulej jagħtihom 
il-mistrieħ ta’ dejjem u jsabbar 
il-familjari tagħhom bil-faraġ 
tal-fidi fi Kristu li bil-mewt 
tiegħu qered il-mewt tagħna 
u bil-qawmien tiegħu kisbilna 
ħajja ġdida.

Saret grandenzina ġdida tal-
irħam pariġġ il-grandenzina 
l-oħra li kienet saret fl-1989 
flimkien mal-ambone u s-sed-
ji, xogħol il-marmista Ronnie 
Pisani. Barra minn hekk id-
dawlu n-niċec tal-Madonna 
ta’ Fatima u tal-Ecce Homo

Xogħlijiet li saru
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Programm taċ-ċelebrazzjonijiet solenni 
tal-Għid tal-Mulej li miet u rxoxta.

Nissieħbu f’għaqda waħda mal-anġli tas-sema u t-tfal tal-lhud b’għajjat ta’ ferħ 
lir-Rebbieħ fuq il-mewt: Hosanna fl-ogħla tas-smewwiet!

 Is-Sibt 28 ta’ Marzu:
Fis-6.00pm Ċelebrazzjoni tal-Għasar.
Fis-6.30 pm Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija bil-Qari tar-rakkont tal-Passjoni li tibda bit-tberik         
tal-friegħi taż-żebbuġ, ħdejn il-bieb tal-knisja.

Il-Ħadd 29 ta’ Marzu:
Fit-8.30 am Ċelebrazzjoni tat-tberik tal-friegħi tal-palm u taż-żebbuġ fil-kappella tas-sorijiet 
franġiskani fi triq il-Kanonku Bonnici minn fejn tibda purċissjoni sal-knisja bis-sehem tal-Iscouts.
Fid-9.00 am Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija bil-Qari tar-rakkont tal-Passjoni. 

Huma u jieklu Ġesù ħa l-ħobż f’idejh, qaI il-barka,
qasmu u newlu lid-dixxipli tiegħu.

Il-Ħamis 2 t’ April:
Fis-7.00 am Ċelebrazzjoni tal-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum bis-sehem tal-patrijiet   
flimkien mal-poplu.
Fis-6.30 pm Konċelebrazzjoni tal-Ewkaristija bir-rit tal-ħasil tar-riġlejn. Immedjatament wara, 
Translazzjoni tas-Sagrament Imqaddes  lejn il-kappella tal-Madonna tas-Sokkors fejn jitqiegħed 
għall-adorazzjoni fis-skiet.

Kristu Bin Alla fdiena b’demmu li xerred fuq is-Salib: ejjew nadurawh! 
IL-Ġimgħa 3 t’ April:
Fis-7.00 am Ċelebrazzjoni tal-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum bis-sehem tal-patrijiet u  
tal-poplu.
Fit-3.00 pm Ċelebrazzjoni tal-Mewt tal-Mulej li fiha nisimgħu r-rakkont tal-Passjoni, naduraw         
is-Salib glorjuż tiegħu u nirċievu l-Ewkaristija mqaddsa.

Nishru fit-talb ma’ Marija li baqgħet wieqfa taħt is-Salib ta’ Ġesù, 
biex nissieħbu magħha fil-ferħ tal-Qawmien.

Is-Sibt 4 t’ April:
Fis-7.00 am Ċelebrazzjoni Marjana ispirata mit-Tradizzjoni tal-Liturġija Latina u dik Biżantina. Fi 
tmiem din iċ-ċelebrazzjoni, l-Altar – sinjal ta’ Kristu – jiġi midluk bil-fwejjaħ, b’tifkira ta’ dak li 
għamlu n-nisa twajba meta kmieni mas-sebħ marru biex jidilku l-ġisem mejjet ta’ Ġesù fil-qabar.
Fid-9.00 pm Ċelebrazzjoni tas-Sahra tal-Għid, fil-lejl qaddis tal-Qawmien ta’ Kristu mill-imwiet li 
tibda bit-tberik tan-nar il-ġdid u l-mixegħla tal-Blandun, tkompli bit-tħabbira tal-Għid, il-Liturġija 
tal-Kelma, tal-Magħmudija u tal-Ewkaristija. 

Il-Feddej tagħna qam mill-qabar:
ngħannu għanja lill-Mulej Alla tagħna, hallelujah!

Il-Ħadd 5 t’ April:
Fis-6.00am, fis-7.00am, fid-9.00am u f’12.00pm Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fil-jum qaddis          
tal-Qawmien ta’ Kristu mill-mewt li fiha nroxxu fuqna l-ilma mbierek tal-Għid u nġeddu l-wegħdiet 
tal-Magħmudija tagħna.


