San Franġisk
Ħolqa li tgħaqqad flimkien il-kommunita’ nisranija li tinġabar tagħti qima
lill-Mulej fil-knisja tal-Franġiskani, Ħamrun - Milied - 2015

Messaġġ mill-Patri Gwardjan:

L-INKARNAZZJONI TA’ ALLA TISTEDINNA GĦAL RIVOLUZZJONI TA’ ĦNIENA
Forsi ftit napprezzaw it-tagħlim tal-Papa Franġisku dwar il-misteru tal-Inkarnazzjoni
li ser inkunu qiegħdin infakkru fil-ġranet sbieħ tal-Milied. Il-fidi nisranija hija fidi flInkarnazzjoni tal-Verb u fil-Qawmien tiegħu fil-ġisem. Il-Papa jgħallimna kemm l-Iben
ta’ Alla qorob lejna meta sar bniedem bħalna.
Fl-Ittra Enċiklika tiegħu Lumen Fidei, Franġisku jisħaq fuq il-verbi tara, tisma’ u temmen li nsibu fl-Evanġelju skont San Ġwann. Nistgħu naraw lill-Iben u nisimgħuh għax
sar bniedem tassew. Huwa l-Kelma magħmula bniedem, li tiegħu rajna l-glorja (ara Ġw
1,14). Dan huwa Alla tagħna l-Għimmanu –El, Alla magħna u Alla għalina l-bnedmin.
Alla kapaċi jkellem lil bniedem, li jinżel jgħix miegħu u jsieħeb il-mixja tiegħu fl-istorja. Ma jistax jonqos li l-Papa jitkellem ukoll dwar il-maternita’ vera ta’ Marija li “assigurat għall-Iben ta’ Alla, storja umana vera, ġisem veru li fih Hu jmut fuq is-salib u
jqum mill-imwiet”.
Meta fl-Eżortazzjoni Appostolika Evangelii Gaudium, Franġisku jitħaddet dwar irrelazzjoni tagħna l-bnedmin mal-Mulej Ġesu’ u kif din ir-rabta tagħni r-relazzjonijiet
tagħna ma’ ħutna l-bnedmin l-oħra; l-Papa jikkritika lil dawk li llum “jixtiequ Kristu
purament spiritwali, bla laħam u bla salib”. Huwa jgħallimna li “l-fidi awtentika
fl-Iben ta’ Alla magħmul laħam, ma nistgħux nifirduha mid-don tagħna nfusna, millappartenenza għall-komunita’, mis-servizz… l-Iben ta’ Alla, fl-Inkarnazzjoni tiegħu,
stedinna għar-rivoluzzjoni tal-ħlewwa”. Minn hawn naraw kif il-Papa Franġisku jorbot
il-kobor tal-Misteru tal-Verb Inkarnat mar-realta’ tal-ħajja tagħna ta’ kuljum filwaqt li jistedinna biex dan il-Misteru li qed niċċelebraw jagħmel minna lkoll ħabbara
awtentiċi tat-tjubija u l-ħniena ta’ Alla, l-aktar matul din is-sena tal- Ġublew talĦniena.
Bħala patri ġiżwita, l-Papa jorbot l-istqarrija tal-fidi tagħna fl-Inkarnazzjoni malimpenn soċjali. Il-kumplimentarjeta’ bejn l-azzjoni u l-kontemplazzjoni, hija aspett
importanti għall-insara ta’ kull żmien. Il-fatt li “nistqarru li l-Iben ta’ Alla ħa l-laħam
tal-ġisem tagħna l-bnedmin, ifisser li kull bniedem ġie mgħolli għall-istess qalb ta’
Alla”. Din il-verita tgħabbina bir-responsabilta’ kbira biex aħna li kontinwament
nagħmlu esperjenza tal-imħabba ta’ Alla, nwasslu din l-imħabba fis-soċjeta’ tal-lum.
Dan huwa l-awgurju tiegħi lilkom f’isem ħuti l-Patrijiet, mhux biss għall-ġranet
tal-Milied imma għas-sena ġdida tal-Ħniena li ġejja. Jalla l-imħabba kbira ta’ Alla
tagħna li ser niċċelebraw f’Ibnu Ġesu’, ċkejken tarbija, twassalna biex ngħixu
ċ-ċelebrazzjonijiet tal-programm li ħejjejna għalikom għal dan il-Milied.
P. Anton Farrugia, ofm

Ma’ Franġisku nbierku lill-Mulej
fil-ħlejjaq kollha tiegħu

Bħala parti mill-festa ta’ San
Franġisk, daħlet id-drawwa
li jitbierku l-annimali. Imma
Franġisku t’Assisi kien jilmaħ lil
Alla u jfaħħru fil-ħlejjaq kollha.
Minn hawn l-inizzjativa li flimkien mal-annimali ikun hemm
ukoll il-ħxejjex u l-frott biex
jieħu sehem kulħadd anke dawk
li m’ghandhomx xi pet.
Kif ħeġġiġna l-Papa Franġisku

rridu nerġgħu niskopru l-ġmiel
tal-Ħolqien li tlifna u żgur li
ħadd daqs San Franġisk ma
jista’ jgħinna nagħmlu dan! Din
l-attivita’ qiegħda ssir ta’ kull
sena f’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali u bil-parteċipazzjoni
ta’ Dar Frate Jacopa li filwaqt
li tesebixxi l-prodotti naturali
tagħha tgħallimna kif nistgħu
ngħixu hajja aktar sostennibli
fir-rispett tal-ambjent.

Lapida kommemarottiva
Nhar il-Ħadd 13 ta’ Settembru, wara l-Quddiesa tad-9
ta’ filgħodu, l-Gwardjan P.
Anton Farrugia ofm, kixef u
bierek lapida kommemorativa
li tqiegħdet mad-dar fejn kien
hemm il-kappella u l-kunventin
tal-ewwel patrijiet franġiskani,
meta waslu fil-Ħamrun
f’Awwissu tal-1947. Dan sar
fil-preżenza tas-Sindku, s-Sur
Christian Sammut. Kienet xewqa
tan-nies tal-inħawi li jiftakru
l-patrijiet meta kienu għadhom
f’dan il-post, li ssir xi ħaġa li
tibqa’ bħala tifkira dejjiema;
grazzi wkoll għad-disponibilita’
tas-sidien tal-binja li aċċettaw
li jwaħħlu din il-lapida malpropjeta’ tagħhom.

Pellegrinaġġ
bl-istatwa
tal-Madonna
tar-Rużarju
ta’ Fatima

Kif saret issa drawwa, matul
ix-xahar tar-Rużarju, t-Tlieta
13 ta’ Ottubru, sar pellegrinaġġ
qasir bl-istatwa tal-Madonna ta’
Fatima mill-knisja tagħna għallbitħa tal-iskola tas-sorijiet fejn
matulu ngħad ir-Rużarju u wara
saret Quddiesa minn P. Christopher Farrugia ofm, li ngħaqad
mal-fraternita’ franġiskana.

Iżżewġu fi Kristu
Dylan Cristina ma’ Joeline
Grima, nhar il-Ġimgħa 23 ta’
Settembru. Nitolbu għalijhom
u nawgurawlhom ħafna snin ta’
ħajja miżżewġa flimkien.

Fakkru l-50 sena
taż-Żwieġ
Salvu u Lucy Borg, nhar ilĠimgħa 20 ta’ Novembru,
fil-kappella tal-Madonna tasSokkors. Nirringrazzjawhom
tax-xhieda tal-imħabba tagħhom
u nixtiequwlhom aktar snin ta’
ħajja ħienja.

L-Isqof George Bugeja fostna

Nhar l-Erbgħa 16 ta’ Settembru lqajna fostna lill-Isqof
ħuna P. George Buġeja, li fl-4
ta’ Settembru, rċieva l-Ordinazzjoni Episkopali fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu
Għawdex, biex imur bħala

isqof koadjutur fil-missjoni
franġiskana ta’ Tripli fil-Libja.
L-isqof il-ġdid ġie milqugħ
mill-Gwardjan fil-bieb talKnisja u wara mexxa Quddiesa
konċelebrata mal-fraternita’
franġiskana. Kien preżenti

ukoll il-Kappillan tal-Parroċċa,
Dun Mario Mifsud. F’kelmtejn
ta’ merħba fil-bidu tal-Quddiesa, l-Gwardjan ippreżenta lillIsqof Buġeja, mitra ta’ lewn
aħmar bħala rigal u tifkira tażżjara tiegħu fil-knisja tagħna.

25 sena Franġiskani

Nhar il-Ħamis 17 ta’ Settembru,
waqt il-Quddiesa konċelebrata
ta’ jum is-Solennita’ ta’ San
Franġisk fl-għoti tal-Pjagi mqaddsa, l-Gwardjan P. Anton Farrugia, ofm flimkien ma’ P. Ste-

phen Magro ofm, fakkru għeluq
il-25 sena mill-ewwel professjoni tagħhom, billi ġeddew
il-wegħdiet li kienu għamlu li
jgħixu bla xejn tagħhom, filkastita’ u ubbidjenti, f’idejn

il-Ministru Provinċjal P. Richard S. Grech ofm, li mexxa
l-konċelebrazzjoni solenni.
Kien hemm preżenti wkoll lE.T. Mons. Silvestru Magro ofm,
Vigarju Appostoliku ta’ Bengażi
fil-Libja. L-Omelija saret minn P.
Twanny Chirchop ofm, li kien issurmast tagħhom matul is-sena
tan-Novizzjat u xhud tal-professjoni flimkien mal-E.T. Mons.
George Buġeja, li dak iż-żmien
kien il-Gwardjan tal-fraternita’
tal-Ħamrun. Il-professjoni
tagħhom kienet saret fil-knisja
tagħna fis-17 ta’ Settembru 1990 f’idejn il-Ministru
Provinċjal, P. Ġużepp Beneditt
Xuereb, ofm.

Programm taċ-ċelebrazzjonijiet
tat-Twelied tal-Mulej. - 2015
Novena ta’ tħejjija għall-Milied

Mit-Tlieta 15 sal-Erbgħa 23 ta’ Diċembru:
Kuljum fil-5.30 pm (il-Ħadd fil-5.30 am) Talba tar-Rużarju; wara kant tal-Antifona u l-Litanija talMadonna.
Fis-6.00 pm Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija li fiha nitolbu s-Salmi ta’ Filgħaxija.

Il-Ħamis 24 ta’ Diċembru: Vġili tal-Milied

Fis-6.00pm Kant tal-Ewwel Għasar fis-Solennita’ tat-Twelid tal-Mulej.
Fis-6.30 pm Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija minn P. Charles M. Grech, ofm li fiha ssir il-mixgħela tasSiġra tal-Milied.
Fil-11.00 pm Rakkont tal-ġrajja ta’ Greccio u Priedka tradizzjonali minn Leona Bray mżewwqa
b’għanjiet tal-Milied mill-Kor tal-knisja.
Fil-11.30 pm Kant tal-Uffiċċju tal-Qari, Tħabbira solenni tal-Milied u konċelebrazzjoni solenni talEwkaristija mmexxija mill-Gwardjan, P. Anton Farrugia, ofm flimkien mal-fraternita’ franġiskana.

Il-Ġimgħa 25 ta’ Diċembru: Jum il-Milied

Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fis-6.00 am bis-Salmi tat-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum, fis-7.30 am, fid-9.00 am
u fl-12.00 pm.

Is-Sibt 26 ta’ Diċembru: Il-Familja Mqaddsa ta’ Nazareth

Fis-6.00pm Kant tal-Ewwel Għasar fil-festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Ġesu’, Marija u Ġużeppi.
Fis-6.30 pm Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mmexxija minn P. Walter Vassallo, ofm.
Illum u għada f’kull Quddiesa, l-miżżewġin preżenti huma mistiedna jġeddu l-wegħdiet taż-Żwieġ
tagħhom.
Il-Ħadd 27 ta’ Diċembru:
Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fis-6.00 am bis-Salmi tat-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum, fis-7.30 am, fid-9.00 am
u fl-12.00 pm.

Il-Ħamis 31 ta’ Diċembru: L-Aħħar tas-Sena

Fis-6.00 pm Kant tal-Għasar fis-Solennita’ tal-Imqaddsa Marija Omm Alla.
Fis-6.30 pm Konċelebrazzjoni Ewkaristika mmexxija minn P. Christopher Farrugia ofm , Purċissjoni
bis-Sagrament fil-knisja, kant tat-Te Deum u Barka Sagramentali.

Il-Ġimgħa 1 ta’ Jannar: L-Imqaddsa Marija Omm Alla

Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fis-6.00 am bis-Salmi tat-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum, fis-7.30 am, fid-9.00 am
u fl-12.00 pm.
Kull Quddiesa tintemm b’att ta’ qima quddiem ix-xbieha għażiża tal-Madonna tas-Sokkors li f’idejha
nqiegħdu s-sena l-ġdida.

Is-Sibt 2 ta’ Jannar: L-Epifanija tal-Mulej

Fis-6.00 pm Kant tal-Għasar fis-Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej.
Fis-6.30 pm Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija bit-Tħabbira solenni tal-Festi ta’ matul is-sena.
Illum u għada, fi tmiem kull Quddiesa l-ġemgħa preżenti mistiedna tersaq tbus ix-xbieha ta’ Ġesu’
Bambin bħala sinjal ta’ qima.
Il-Ħadd 3 ta’ Jannar:
Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fis-6.00 am bis-Salmi tat-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum, fis-7.30 am, fid-9.00 am
u fl-12.00 pm.
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