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

San Franġisk

Hemm waqtiet f’ħajjitna li 
fihom b’mod aqwa aħna msejħin 
inwaqqfu ħarsitna fuq il-ħniena 
biex aħna stess insiru sinjal 
tal-Missier, għani fil-ħniena, 
li jaħdem fil-ħajja ta’ kull 
wieħed u waħda minna. Huwa 
għalhekk li l-Papa Franġisku 
nieda Ġublew straordinarju 
tal-Ħniena bħala żmien tajjeb 
għall-Knisja, biex isaħħaħ u 
jagħmel iżjed effikaċi x-xhieda 
ta’ dawk li jemmnu. Hija sena 
speċjali li matulha aħna lkoll 
mistiedna nirrikonċiljaw ruħna 
u nindmu biex hekk inġeddu 
r-relazzjoni tagħna ma’ Alla u 
ma’ ħutna l-bnedmin. 

Normalment Ġublew jiġi 
ċċelebrat kull 25 sena u 
għalhekk dan li ried il-Papa 
huwa ġublew straordinarju li 
beda fit-8 ta’ Diċembru, solen-
nità tal-Immakulata Kunċizzjoni 
u jiġi fi tmiemu fl-20 ta’ No-
vembru, solennità ta’ Kristu 
Re. Il-kelma ġublew ġejja mill-
kelma Lhudija jobel li tfisser 
trombla li kienet tintuża biex 
biha jitħabbar il-ftuħ ta’ din is-
sena ta’ ferħ. Il-Papa Franġisku, 
ħass li wasal mill-ġdid iż-żmien 
li l-Knisja xxandar kollha ferħ 
il-maħfra. Quddiem il-gravità 
tal-ħażen, Alla jwieġeb bil-
milja tal-maħfra. Il-ħniena 
dejjem se tkun ikbar minn kull 
dnub, u ħadd ma jista’ jqiegħed 
limiti għall-imħabba ta’ Alla li 
jaħfer. (Misericordiae Vultus, 
3). Għalhekk din hi sena mqa-

ddsa straordinarja: biex ngħixu 
fil-ħajja ta’ kuljum il-Ħniena li 
sa minn dejjem il-Missier xerred 
fuqna. Ejjew f’dan il-Ġublew, 
inħallu lil Alla jissorprendina. 
Hu ma jegħja qatt jiftaħ beraħ 
il-bieb ta’ qalbu biex itennilna 
li jħobbna u jrid jaqsam ħajtu 
magħna. (Misericordiae Vultus, 
25). 

Dan irid ifisser il-logo magħżul 
għal dan il-Ġublew li juri lil 
Kristu qed jerfa’ fuq spallejh 

lill-bniedem mitluf. Ir-Ragħaj 
it-tajjeb  bi ħniena tal-għaġeb 
jerfa’ fuq spallejh lill-umanità, 
imma għajnejH  jitwaħħdu 
ma’ dawk tal-bniedem. Kristu 
jara b’għajn Adam u dan jara 

Għaliex il-Ġublew tal-Ħniena? 
b’għajn Kristu. Hekk kull bni-
edem  huwa u jikkontempla 
fil-ħarsa tal-Iben, l-imħabba 
tal-Missier, fi Kristu, Adam il-
ġdid, jiskopri  l-umanità ġdida 
tiegħu.

Kif se ngħixu dan iż-żmien 
tal-Ġublew?

Irridu ngħixu din is-Sena 
Ġubilari fid-dawl tal-Kelma ta’ 
Alla. Il-Mulej Ġesù jgħidilna: 
“Ħennu bħal ma hu ħanin 
Missierkom” (Lq 6, 36). Biex 
inkunu kapaċi nħennu, l-
ewwelnett irridu nisimgħu 
l-Kelma ta’ Alla. Dan ifisser li 
rridu niskopru mill-ġdid il-valur 
tas-skiet biex nimmeditaw il-
Kelma li titħabbar lilna. B’dan 
il-mod nistgħu nikkontemplaw 
il-Ħniena ta’ Alla u nagħmluha 
l-istil tal-ħajja tagħna (Miseri-
cordiae Vultus, 13).

Għalhekk il-motto ta’ din 
is-Sena Mqaddsa jistedinna 
Inħennu bħall-Missier. Fil-
ħniena għandna l-prova ta’ 
kemm iħobbna Alla. Hu jagħti 
lilu nnifsu kollu kemm hu, 
dejjem u b’xejn, bla ma jitlob 
xejn lura (Misericordiae Vultus, 
14).  Dan iż-żmien tar-Randan 
f’din is-Sena Ġubilari nistgħu 
ngħixuh b’mod iżjed intens 
bħala mument qawwi biex 
niċċelebraw u nduqu l-ħniena 
ta’ Alla. Kemm paġni tal-Iskrit-
tura Mqaddsa nistgħu nimmedi-



taw fil-ġimgħat tar-Randan biex 
niskopru mill-ġdid il-wiċċ ħanin 
tal-Missier! (Misericordiae Vul-
tus, 17). Ejjew b’konvinzjoni, 
nqiegħdu mill-ġdid fiċ-ċentru 
s-sagrament tar-Rikonċiljazzjoni 
biex immissu b’idejna l-kobor 
tal-ħniena ta’ Alla. Ir-Randan 
hu ż-żmien f’waqtu biex nibdlu 
ħajjitna. 

Imma dan hu ż-żmien ukoll biex 
inħallu lil min imissilna qalbna 
(Misericordiae Vultus, 19). Il-Pa-
pa qed jistedinna niftħu qalbna 
għal dawk kollha li qed jgħixu 
fil-periferiji differenti li spiss 
d-dinja moderna toħloq b’mod 
drammatiku. Niftħu għajnejna 
biex naraw il-miżerji tad-dinja, 
il-ġrieħi ta’ tant ħutna mċaħħda 
mid-dinjità tagħhom u nħossuna 
mqanqla biex nisimgħu l-karba 
tagħhom għall-għajnuna. Ħa 
nagħfsulhom idejhom f’idejna 
u  niġbduhom lejna biex iħossu 
s-sħana tal-preżenza tagħna. 
(Misericordiae Vultus, 15). Għal 
dan il-għan, il-Papa qed jisħaq 
sabiex matul dan il-Ġublew, 
aħna nerġgħu niskopru l-opri 
tal-ħniena, kemm dawk korpo-
rali, li jmissu l-ġisem, kif ukoll 
spiritwali, li jmissu r-ruh. 

L-opri tal-ħniena korporali 
huma:

•  Li titma’ lil min hu bil-ġuħ

•  Li tisqi lil min hu bil-għatx

•  Li tlibbes lil min hu għarwien

•  Li tilqa’ lil min hu bla dar

•  Li tmur tara lil min hu marid

•  Li żżur lil min qiegħed il-ħabs

•  Li tidfen lill-mejtin

L-opri tal-ħniena spiritwali 
huma:

•  Li tagħti parir tajjeb

•  Li tgħallem lil min ma jafx

•  Li twiddeb lill-midneb

•  Li tfarraġ lill-imnikket

•  Li taħfer

•  Li tistabar b’min idejqek

•  Li tilob għall-ħajjin u għall-
mejtin

X’għandi nagħmel biex nirċievi 
l-Indulġenza tal-Ġublew?

•  Nimxi f’pellegrinaġġ lejn xi 
Bieb Imqaddes

•  Nitlob maħfra ta’ dnubieti 
permezz tal-Qrar

•  Nieħu sehem fil-Quddiesa u 
nitqarben

•  Nistqarr il-fidi billi ngħid il-
Kredu

•  Nitlob skont il-fehma tal-
Papa

Insieħeb dan kollu b’deċiżjoni 
li nibdel ħajti  u nagħmel atti 
konkreti ta’ ħniena.

Il-pellegrinaġġ hu sinjal parti-
kulari tas-Sena Mqaddsa għax 
juri l-mixja li kull persuna 
tagħmel f’ħajjitha. Il-ħajja 
hi pellegrinaġġ u l-bniedem 

hu pellegrin li jterraq lejn 
xi mkien mixtieq. Anke biex 
jilħaq il-Bibien taI-Ħniena, 
f’Ruma jew f’Malta u 
Għawdex, kull wieħed u waħda 
minna, skont kemm tagħtina 
s-saħħa, rridu nagħmlu 
pellegrinaġġ. 

Dan hu sinjal tal-fatt li anke 
l-Ħniena rridu naslu għaliha 
b’impenn u b’sagrifiċċju. 
Għalhekk il-pellegrinaġġ 
irid ikun stimolu lejn il-
konverżjoni: meta ngħaddu 
mill-Bieb Imqaddes, inħallu 
l-Ħniena ta’ Alla tħaddanna 
magħha u nħabirku biex aħna 
wkoll nuru ħniena mal-oħrajn 
kif il-Missier juri magħna (Mi-
sericordiae Vultus, 14). 

Il-Mulej Ġesù nnifsu ju-
rina x’inhuma t-tappi tal-
pellegrinaġġ li bih nistgħu 
nilħqu din id-destinazzjoni 
meta jgħidilna: “Tiġġudikawx, 
u ma tkunux  iġġudikati; tik-
kundannawx, u ma tkunux 
ikkundannati; aħfru, u 
ssibu l-maħfra; agħtu u 
jingħatalkom” (Lq 6, 37-38).

Minbarra l-Bibien Imqaddsa 
li l-Papa fetaħ f’Ruma, l-
Isqfijiet tagħna fetħu il-Bibien 
ta’ dawn il-knejjes f’Malta u 
Għawdex:  

•  Il-Kattidral tal-Imdina

•  Is-Santwarju tal-Madonna 
tal-Mellieħa

•  L-Oratorju tar-Redentur 
tal-Isla

•  Il-Kattidral ta’ Għawdex

•  Is-Santwarju tal-Madonna 
ta’ Pinu

•  Is-Santwarju tal-Kunċizzjoni 
tal-Qala

Aħna, bħala komunità nis-
ranija, se ngħaddu minn 
dawn il-Bibien tal-Ħniena, 
f’pellegrinaġġi li se jitħabbru 
minn xahar għall-ieħor, matul 
din is-Sena Mqaddsa.  



Bħal kull sena, din is-sena 
wkoll se jkollna  ġimgħa 
ta’ eżerċizzi spiritwali għal 
kulħadd li ser isiru minn P. 
Damjan Cachia O.Carm, bejn 
it-Tnejn 7 u l-Ġimgħa 11 ta’ 
Marzu, fis-6.30 ta’ filgħaxija. 
Dawn l-eżerċizzi jiġu fi tmiem-
hom b’ċelebrazzjoni komuni-
tarja tas-Sagrament tal-Qrar li 
tagħtina l-opportunità li nagħrfu 
ħtijietna fid-dawl tal-Kelma 
ta’ Alla. Barra minn hekk tkun 
okkażjoni sabiħa biex matul din 
is-Sena tal-Ħniena, bħala ko-
munità nisranija nitolbu maħfra 
lil Alla flimkien u niċċelebraw 
il-ħniena kbira tiegħu magħna.

Eżerċizzi Randan

Ingħataw l-Aħħar 
Tislima

Ġorġina Camilleri Brenen, li 
mietet fil-21 ta’ Novembru, 
fl-għomor ta’ 92 sena; Ma-
rio Mangion, li miet fid-19 ta’ 
Novembru, fl-età ta’ 54 sena; 
Frans Vella,  li miet fis-6 ta’ 
Diċembru, fl-għomor ta’ 90 
sena; Salvu Bartolo, li miet 
fis-16 ta’ Diċembru fl-età ta’ 80 
sena; Mary Ellul li mietet fis-27 
ta’ Jannar, fl-għomor ta’ 94 sena 
u Francesca Calafato li mietet 
fit-3 ta’ Frar fl-eta’ ta’ 89 sena. 
Il-Mulej jagħti lil dawn ħutna li 
magħna kielu u xorbu l-ġisem u 
d-demm tal-Mulej, il-mistrieħ 
ta’ dejjem u lill-familji tagħhom 
il-faraġ tal-fidi fi Kristu li miet u 
qam mill-imwiet.

Il-ħlewwa ta’ ħarsitha sseħibna 
matul din is-Sena Mqaddsa, biex 
ilkoll kemm aħna nistgħu niskop-

Il-Verġni Marija: Omm tal-Ħniena

Il-Papa Franġisku jrid li għar-rit tal-ħasil tar-riġlejn, li jsir nhar 
Ħamis ix-Xirka fil-Quddiesa ta’ filgħaxija, jibdew jiġu magħżula 
mhux biss irġiel kif kien isir normalment, imma wkoll nisa. 
Dan wara li l-Papa stess ħasel riġlejn xi nisa fil-ħabs, fejn mar 
jiċċelebra l-Quddiesa tat-tifkira tal-Aħħar Ikla tal-Mulej. Ta’ min 
jgħid li fil-knisja tagħna, is-sena l-oħra l-P. Gwardjan kien  ħasel 
ukoll riġlejn xi nisa li qegħdin fil-programm ta’ rijabilitazzjoni mid-
droga. 

Nisa fir-rit tal-ħasil tar-riġlejn 

ru mill-ġdid il-ferħ tal-ħlewwa 
ta’ Alla. Ħadd daqs Marija ma 
għaraf il-qawwa tal-misteru 
ta’ Alla magħmul bniedem. 
Induru lejha bit-talba antika u 
dejjem ġdida tas-Salve Regina, 
biex ma tedha qatt iddawwar 
lejna dawk l-għajnejn tagħha 
tal-ħniena u tagħmel li jkun 
jistħoqqilna nikkontemplaw il-
wiċċ tal-ħniena ta’ Binha Ġesù 
(Misericordiae Vultus, 24).

Infakkru li kull min jieħu 
sehem fin-Novena tal-Madonna 
tas-Sokkors Perpetwu, li ssir 
kull nhar ta’ Erbgħa, qabel 
il-quddiesa tas-6 ta’ filgħaxija 
u kull nhar ta’ Sibt, qabel il-
quddiesa tat-8.30 ta’ filgħodu, 
iqerr u jitqarben, jista’ jirċievi 
wkoll l-Indulġenza.

It-tibdil li jrid il-Papa rridu narawh fid-dawl tat-tradizzjoni Lhudi-
ja fejn kien l-għarus li dak in-nhar tat-tieġ kien jaħsel saqajn 
l-għarusa u dan hu li ried ifisser il-Mulej Ġesù meta ħasel riġlejn l-
appostli li kienu qegħdin jirrapreżentaw il-Knisja, l-għarusa tiegħu!
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Programm taċ-Ċelebrazzjonijiet 
tal-Għid tal-Mulej li miet u rxoxta - 2016

Is-Sibt 19 ta’ Marzu:
Fis-6.00 pm Ċelebrazzjoni tal-Għasar
Fis-6.30 pm Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija li tibda ħdejn il-bieb tal-knisja bit-tberik 
tal-friegħi tal-palm u ż-żebbuġ.

Il-Ħadd 20 ta’ Marzu:
Fid-8.45 am Tberik tal-friegħi tal-palm u ż-żebbuġ fil-kappella tas-Sorijiet 
Franġiskani fi Triq il-Kanonku Bonniċi minn fejn nimxu f’purċissjoni lejn il-knisja 
b’tifkira tad-daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm riekeb fuq ħmara.
Fid-9.00 am Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija bis-sehem tal-Boys Scouts u l-Girl Guides.
Il-Mulej wara li qam mill-ikla, ferra’ l-ilma fiż-żinġla u beda jaħsel saqajn id-dixxipli.

Il-Ħamis 24 ta’ Marzu:
Fis-7.00 am Ċelebrazzjoni tal-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum.
Fis-6.00 pm Konċelebrazzjoni tal-Ewkaristija in Coena Domini li fiha jsir ir-rit tal-
ħasil tar-riġlejn. Immedjatament wara Translazzjoni tas-Sagrament Imqaddes lejn 
il-kappella tal-Madonna tas-Sokkors fejn jibqa’ għall-adorazzjoni fis-skiet.
Fid-9.00 pm Adorazzjoni animata mill-Grupp tat-talb San Franġisk.

Il-Ġimgħa 25 ta’ Marzu:
Aħna għandna niftaħru bis-Salib ta’ Sidna Ġesù Kristu: fih hi s-saħħa, 

il-ħajja u l-qawmien tagħna.
Fis-7.00 am Ċelebrazzjoni tal-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum.
Fit-3.00 pm Ċelebrazzjoni tal-Mewt tal-Mulej li fiha nisimgħu l-qari tar-rakkont 
tal-Passjoni, naduraw is-Salib glorjuż tiegħu u nirċievu l-Ewkaristija mqaddsa.

Is-Sibt 26 ta’ Marzu:
 Nifirħu ma’ Marija għax qegħdin nissieħbu fit-tbatijiet ta’ Binha Ġesù, biex aktar 

nifirħu u nithennew fid-dehra tal-glorja tiegħu.
Fis-7.00 am Ċelebrazzjoni Marjana ispirata mill-Liturġija Biżantina u Latina. Fl-aħħar 
taċ-ċelebrazzjoni xi nisa jidilku bil-fwejjaħ l-Altar – sinjal ta’ Kristu – b’tifkira ta’ 
dak li riedu jagħmlu n-nisa t-twajba meta marru biex jidilku l-ġisem mejjet tal-Mulej 
Ġesù. 
Fid-9.00 pm Ċelebrazzjoni tal-Lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej, bir-rit tal-mixegħla 
tad-dawl, it-tħabbira tal-Għid, il-Liturġija tal-Kelma, tal-Magħmudija u tal-Ewkaristi-
ja.

Il-Ħadd 27 ta’ Marzu:
Il-Mulej qam tassew, hallelujah. Lilu l-glorja u s-setgħa għal dejjem ta’ dejjem.
Fis-6.00 am, fis-7.30 am fid-9.00 am u f’12.00 pm Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija 
li fiha nroxxu fuqna l-ilma mbierek tal-Għid u nġeddu l-wegħdiet tal-Magħmudija 
tagħna.

Il-Mulej, huwa u dieħel fil-belt qaddisa, ulied il-Lhud bdew 
iħabbru minn qabel il-qawmien għall-ħajja. Bil-friegħi tal-palm 
f’idejhom, igħajtu u jgħidu: Hosanna fl-ogħla tas-semewwiet.


