San Franġisk
Ħolqa li tagħaqqad flimkien il-kommunita’ nisranija li tinġabar tagħti qima lill-Mulej
fil-knisja tal-Franġiskani, Triq Villambrosa, Hamrun - Mejju 2010

Messaġġ mill-Patri Gwardjan:

Pietru fil-gżira ta’ Pawlu
Bejn is-17 u t-18 ta’ April, il-Papa Benedittu XVI, ġie fostna biex iwettaqna fil-fidi
li xandrilna l-Appostlu San Pawl, 1950 sena ilu. Bħal Pawlu, s-Suċċessur ta’ Pietru wasal Malta f’baħar imqalleb li tqanqal kontra l-Qdusija Tiegħu mill-Media li
għamlet minn kollox biex tinfluwenza n-nies kontrih bit-tama li ma jkunx milqugħ.
Imma ghal kuntrarju, l-Maltin reġgħu wrew lid-dinja l-imħabba kbira tagħhom,
dik l-istess imħabba li laqgħu biha lil Pawlu u lil sħabu, għajjiena mejta wara
n-nawfraġju. Meta wasal fostna, l-Papa kien jidher għajjien u mnikket imma fil-ftit
sigħat li dam Malta, lmaltin u l-għawdxin
fil-maġġoranza kbira
tagħhom, farġġulu qalbu
bl-entużajżmu u l-fedelta’
tagħhom. Tfal, żgħażagħ
u kbar, kulħadd ħareġ
jilqa’ lill-Papa Benedittu
bid-dmugħ f’għajnejh.
U s-Suċċessur ta’ Pietru
wieġeb bil-kelma qawwija
li kellu għal kull wieħed
u waħda minna; kelma li
trid iżommna sħaħ fil-fidi.
Illum, aktar minn qatt
qabel, Malta tinsab assedju li jrid jeqred il-wirt
għażiż tal-fidi li rċevejna
mingħand missirijietna u
kif fl-1565, Malta ħelset
lill-Ewropa ta’ dak iżżmien mill-ħakma tatTorok li kienu ta’ thedida
għall-fidi nisranija; illum
il-vokazzjoni ta’ Malta
fl-Ewropa hija li żżomm
ħajjin il-valuri nsara li
sawwru l-identita’ ta’dan

il-kontinent.
Issa li ż-żjara fostna ta’
Benedittu XVI intemmet b’suċċess, tibqa’
tidwi f’widnejjna l-kelma
tiegħu ta’ missier; kelma
li rridu nixtarruha tajjeb
kemm individwalment kif
ukoll bħala komunita’.
L-ewwel frott li l-miġja
tal-Papa ħalliet fostna
nistgħu ngħidu li rajnieh

mill-ewwel. Imma żgur li
għad hemm ħafna u ħafna
frott li ż-żjara fostna ta
Papa Benedittu se tħalli
warajha aktar ma jgħaddi
ż-żmien.
Imiss issa lilna li nkunu
kapaci niġbru dan il-frott
bnin u nduqu mill-benna
tiegħu.
P. Anton Farrugia, ofm

Is-Salib glorjuż tal-Mulej li rxoxta
Din is-sena fil-Lejl Qaddis tal-Għid, l-akbar lejl fis-sena liturġika tal-Knisja li fih niċċelebraw il-qawmien ta’
Kristu mill-imwiet, fiċ-ċentru tal-knisja u tal-altar fejn tiġi ċċelebrata l-Ewkaristija, għamilna s-Salib glorjuż
tal-Mulej li rxoxta. Dan sar mhux biex inkunu għamilna xi ħaġa ġdida, imma biex nagħmlu enfasi fuq laspett teoloġiku tal-misteru tal-Għid, aktar milli fuq l-aspett sentimentali, li jista’ jirrendi dan il-misteru kbir
f’wieħed tassew fqir. Fit-tejoloġija u l-liturġija tal-Knejjes tal-Lvant, is-Salib mhux ippreżentat kif ħafna
drabi narawh fil-Punnent fl-aspett tiegħu ta’ tbatija, iżda fl-aspett
glorjuż tiegħu bħala sinjal ta’ ftaħir iżjed milli ta’ niket, kif jistqarr
l-Appostlu Missierna San Pawl fl-Ittra tiegħu lil Galatin: Ngħid
għalija ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-Salib ta’ Sidna Ġesu’
Kristu (6,14) u bir-raġun kollu għaliex is-Salib, minn strument ta’
saħħta, Kristu biddlu f’sinjal ta’ salvazzjoni.
Anke fl-arti sagra, s-Salib jiġi ppreżentat b’modi differenti. FilBażiliċi romaniċi, s-Salib huwa muri b’mod festiv u mimli majesta’.
Fil-biċċa l-kbira, s-Salib huwa vojt mingħajr il-ġisem imsallab ta’
Ġesu’ u mżejjen b’ħaġar prezzjuż. Hekk is-Salib jidher mhux tant
bħala sinjal ta’ tbatija iżda bħala tron ta’ glorja għal Alla tagħna li
jsaltan minn fuqu.
Dan kien il-mod ta’ kif kien jiġi ppreżentat is-Salib fil-Knisja talqedem u kif qed jiġi muri fil-knisja tagħna matul dan iż-żmien
ta’ ferħ tal-Għid. Interessanti li anke fil-Kurċifiss ta’ San Damjan,
li kellem lil Missierna San Franġisk, għandna l-istess stil ta’ rapprezentazzjoni li turina lil Kristu mhux fl-agunija jew diga’ mejjet,
imma b’għajnejh miftuħa, mingħajr sinjali ta’ tbatija u b’ħarsa ta’
wieħed rebbieħ.
Maż-żmien beda’ jiġi enfasizzat aktar l-aspett drammatiku tas-Salib. Bħala konsegwenza, is-Salib beda’ jidher bħala simbolu tat-tbatija u tal-mewt u Kristu msallab beda’ jiġi ppreżentat fir-realiżmu tiegħu ta’ ġisem
bla sura fl-agunija jew fil-mewt tiegħu kif inhu l-Kurċifiss mirakoluż tal-knisja tagħna ta’ Ġieżu fil-Belt Valletta.
Hemm bżonn li nagħrfu ngħaqdu l-viżjoni moderna ta’ kif drajna nħarsu lejn is-Salib, mal-viżjoni antika u
niskopru mill-ġdid is-Salib fl-aspett glorjuż tiegħu. Fil-mumenti diffiċli tal-ħajja tagħna, jagħmel ħafna sens
li nħarsu lejn Kristu msallab, għax inħossuh qrib tat-tabatija tagħna imma ma rridux nieqfu hemm. Min
jemmen irid jifhem li anke fit-tbatija, aktar milli nkunu aħna li nġorru s-salib, huwa s-Salib li jkun qiegħed
iġorr lilna! U dan għaliex jeħtieg nifmhu li s-Salib mhux qiegħed biex jgħaffeġ lill-bniedem taħtu, imma biex
jgħollih il-fuq, kif ried ifisser Ġesu’ stess, li lil Nikodemu qallu: Meta nkun merfugħ mill-art, jiena niġbed lillbnedmin kollha lejja (Gw 12, 23).
Għaldaqstant dan is-sinjal fil-knisja tagħna jrid ifakkarna li s-salib ta’ kull wieħed u waħda minna maqgħud
ma’ dak ta’ Kristu, isir Salib glorjuż! In-nisrani tassew huwa dak li jagħraf jgħaddi mill-jum tal-Ġimgħa l-Kbira
għal Ħadd il-Għid. L-iskop għalfejn għamilna dan is-Salib glorjuż, bħala sinjal ta’ Kristu Rxoxt, kien li jesprimi
b’mod aħjar il-misteru tal-mewt u l-qawmien tal-Mulej, għaliex huwa ferm aktar diffiċli li tesprimi f’pittura
jew skultura l-misteru kbir tal-Għid.
B’dan is-sinjal irridu ngħidu li għal dawk li jemmnu fi Kristu, l-mewt m’għandix l-aħħar kelma għaliex l-kelma
aħħarija hija l-ħajja bla tmiem li Mulej kisbilna bil-qawmien tiegħu.
Is-Salib glorjuż li sar għall-knisja tagħna huwa xogħol tassew sabiħ li nħadem fir-ram mid-Ditta LSC Metal ta’
Ħal Qormi fuq disinn tal-Gwardjan li ħolqu fuq is-Salib glorjuż li jinsab fil-Vatikan. It-tqegħid tal-ħaġar li bih
ġie mżejjen dan is-salib sar mis-sur Raymond Formosa. Xi ħaġa sabieħa ħafna hija li fin-nofs tiegħu hemm
parti ċkejkna mis-Salib ta’ Kristu li tagħmel minnu relikwa tassew għażiża.
J’Alla dan is-Salib glorjuż, ikun għal kull min jidħol fil-knisja tagħna u jħares lejh, sinjal ta’ tama u salvazzjoni,
kif tkanta l-liturġija mqaddsa nhar l-erbatax ta’ Settembru, fil-festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib.

Dak li għaddejna....

L-Erbgħat bi preparazzjoni għall-festa
tal-Madonna tas-Sokkors.
Il-jum tal-Erbgħa jiġbed lejn il-knisja tagħna diversi nies li jiġu jitolbu quddiem
l-ikona tal-Madonna tas-Sokkors u jieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni tan-Novena u talEwkaristija li ssir wara. Għaldaqstant ħadna din l-okażżjoni biex l-Erbgħat li jiġu
fi żmien il-Għid iservu ta’ preparazzjoni għall-festa ta’ Sidtna Marija tas-Sokkors
Perpetwu li niċċelebraw matul ix-xahar ta’ Mejju, bil-pellegrinaġġ li nagħmlu bixxbieha mirakoluża tagħha u li din is-sena ser isir nhar l-Erbgha 19.
Matul dawn l-Erbgħat saret katekezi dwar l-ikoni li tqiegħdu fil-kappella tal-Madonna minn diversi saċerdoti li huma esperti fl-ikonografija orjentali. Ta min ifakkar li
dawn l-ikoni jippreżentaw seba’ waqtiet ta’ ferħ fil-ħajja ta’ Marija u joffru mixja
ta’ talb li min ikun jixtieq jista’ jagħmel faċilment permezz tal-kuruna franġiskana
li timedita dawn il-misteri ta’ ferh, meta:
1. L-Anġlu Gabirjel ħabbar lil Sidtna Marija li kellha tkun Omm Alla;
2. Sidtna Marija marret iżżur lill-qaribha tagħha Santa Eliżabetta;
3. Sidna Ġesu’ twieled fil-għar ta’ Betlehem;
4. Il-Maġi mill-Lvant marru jagħtu qima lil Ġesu’ u offrewlu r-rigali tagħhom;
5. Sidtna Marija sabet lit-tfajjel Ġesu’ jitkellem mal-Għalliema tat-Tempju;
6. Sidtna Marija rat lil binha Ġesu’ mqajjem mill-imwiet;
7. Sidtna Marija ġiet imtellgħa s-sema u nkurunata sultana.
Bejn kull misteru tingħad dejjem il-Missierna, is-Sliema u l-Qaddisa għal għaxar
darbiet u l-Glorja. Fl-aħħar tas-seba’ misteri, s-Sliema u l-Qaddisa tingħad għal
darbtejn oħra biex hekk ikunu ntqalgħu b’kollox tnejn u sebgħin darba, ż-żmien li
kif jingħad, il-Madonna kellha meta mietet.
Bil-meditazzjoni ta’ dawn il-misteri, Sidtna Marija ddaħħalna fil-ħajja tagħha ma’
Ġesu’ fuq din l-art, sabiex anke aħna, wara li nkunu sseħħibna ma’ Kristu f’din iddinja, bħal Ommna Marija jkollna sehem ukoll fil-glorja tas-sema.

Nimxu warajk kull fejn teħodna Verġni Marija

