San Franġisk
Ħolqa li tgħaqqad flimkien il-kommunita’ nisranija li tinġabar tagħti qima
lill-Mulej fil-knisja tal-Franġiskani, Ħamrun - Festa Madonna tas-Sokkors 2017

Messaġġ mill-Patri Gwardjan:

Marija: xbieha tal-Knisja li titlob
Fil-ktieb tal-Atti tal-Appostli li l-Knisja ssemmgħalna matul dan iż-żmien talGħid, naqraw li wara l-qawmien tal-Mulej mill-imwiet, l-Appostli kienu lkoll
qalb waħda jitolbu flimkien ma’ xi nisa u ma’ Marija omm Ġesù u qrabatu
(ara Atti 1,14), fl-istennija tal-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuqhom. Marija li taħt
is-Salib laqgħet bħala wliedha l-bnedmin kollha mifdinjin bid-demm ta’ Kristu,
issa b’imħabba ta’ Omm, tieħu ħsieb il-Knisja fil-mixja tagħha f’din id-dinja.
Bir-raġun kollu aħna nsejħulha tas-Sokkors Perpetwu, għax kif għamlet malAppostli fiċ-Ċenaklu, hija tissieħeb bit-talb tagħha magħna u ma tieqafx tidħol
għalina quddiem Binha Ġesù. Kemm tama tnissel fina d-dehra tat-tfajjel Ġesù li
fl-Ikona narawh jistrieħ fuq id-driegħ xellugi ta’ Ommu Marija. Tħeġġiġna biex
aħna wkoll, nersqu fi ħdanha u nserrħu qalbna għajjiena fuq il-qalb tagħha li
tifhimna għax hi Ommna.
Xhieda ħajja ta’ dan huma n-nies li mill-Ħamrun u l-inħawi jiġu kontinwament
iżuru x-xbieha tal-Madonna tas-Sokkors Perpetwu u jitolbu quddiemha fis-skiet
tal-kappella jew bħala komunità permezz tan-Novena li ssir kull nhar ta’ Erbgħa
filgħaxija u s-Sibt filgħodu.
Barra minn hekk niltaqa’ ma’ diversi nies oħra, anke emigranti f’pajjiżi ’l
bogħod, li għadhom marbuta mad-devozzjoni lejn il-Madonna tas-Sokkors
Perpetwu, devozzjoni li ħadu magħhom mill-Ħamrun fejn trabbew qrib ilknisja tagħna. Hemm imbagħad il-morda u l-anzjani li minħabba li saħħithom
ma tippermetilhomx iżjed, illum jitolbu magħna mid-djar tagħhom.
Dan ix-xahar ta’ Mejju se jiġborna flimkien mhux biss ma’ Marija fil-pellegrinaġġ
li nagħmlu ta’ kull sena bix-xbieha għażiża tagħha, imma lilna l-franġiskani
se jlaqqagħna wkoll għall-Kapitlu li jġib fi tmiem il-ministeru tiegħi bħala
Gwardjan. Minn qalbi nirringrazzja lil ħuti l-Patrijiet u lilkom ilkoll li matul
dawn is-snin ħdimna flimkien.

P. Anton Farrugia, ofm

Dak li għaddejna…

P. Ġwann Micallef ofm,
60 sena saċerdot

Fi knisja mimlija bin-nies, nhar il-Ħadd
23 t’April, P. Ġwann Micallef ofm, l-aħħar
patri mill-ewwel grupp ta’ patrijiet li ġew
il-Ħamrun, reġa’ lura biex iqaddes il-Quddiesa tad-9 ta’ filgħodu fl-okkażjoni ta’
għeluq is-60 sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu li seħħet nhar is-6 t’ April tassena 1957. Minbarra l-familjari u l-ħbieb,
ingħaqdu ma’ P. Ġwann, fir-radd ta’ ħajr
tiegħu lil Alla, diversi saċerdoti li kkonċelebraw miegħu l-Quddiesa. P. Ġwann deher
emozzjonat ħafna hekk kif ħareġ fuq l-artal u filwaqt li l-Kor beda jkanta l-antifona
Tu es sacerdos, in-nies infexxew f’ċapċipa
waħda kbira.
Il-Quddiesa bdiet mill-Gwardjan li
għamel ukoll l-omelija u li fiha ddeskriva
lil P. Gwann bħala ikona tal-Imħabba u talĦniena ta’ Alla. Dan billi P. Ġwann kien
dejjem disponibbli għall-qrar. Il-festa talĦniena Divina kienet għalhekk l-okkażjoni
f’waqtha u għal dan il-għan wieħed mill-konfessjonarji ġie mżejjen bil-fjuri u ritratti
tal-Ewwel Quddiesa Solenni li P. Ġwann
kien iċċelebra ukoll fil-knisja tagħna. Wara
l-istqarrija tal-fidi, P. Ġwann laqa’ l-offerti
u kompla l-Quddiesa. Qabel ma P. Ġwann
ta l-barka tal-aħħar, il-Gwardjan f’isem
il-fraternità Franġiskana ppreżentalu ikona
tal-Madonna tas-Sokkors li lejha P.Ġwann
għandu devozzjoni kbira.

Restawr tal-Kor
Fil-fond tal-Knisja, naraw dik
il-biċċa għamara mwaħħla malħajt li ddawwar l-altar. Dan lispazju liturġiku, jissejjaħ il-Kor,
fejn il-Patrijiet jiċċelebraw ta’
kuljum il-Liturġija tas-Sigħat
minsuġa mit-talb tas-Salmi u lqari tal-Iskrittura, li jiffurmaw
l-hekk imsejjaħ Uffiċċju Divin.
Dan kien inħadem fi żmien
il-gwardjanat ta’ P. Danjel Azzopardi ofm, lura fis-snin sebgħin
u kien wasal fi stat li jiġi restawrat. Daħal għal din il-biċċa xogħol
il-mastrudaxxa Frans Cassar li
reġa’ ġabu fuq l-injam u tah illostru mill-ġdid, f’lewn aktar
skur milli kien oriġinarjament.
Barra minn hekk ġie komplut
bil-biċċa ta’ fuq li kienet nieqsa
u li fiha ġiet installata sistema
ġdida ta’ dawl li tagħmilha aktar
faċli għall-patrijiet biex jaraw
jitolbu.

u twieqi ġodda
Barra minn hekk, bil-għajnuna
ġeneruża ta’ xi benefatturi qed
jinbidel il-ħġieġ tat-twieqi. Dawn
qegħdin jinħadmu b’sengħa kbira
mill-artist Gordon Plum fuq
disinn tiegħu stess.

Ingħatat l-Aħħar
Tislima
Ġuża Darmanin li mietet
fil-31 ta’ Marzu, fl-għomor ta’
94 sena. Il-Mulej jagħti lilha
l-mistrieħ ta’ dejjem u jfarraġ
lill-familjari u l-ħbieb tagħha
bil-fidi fi Kristu, li miet u qam
mill-imwiet.

Żurna fuq Facebook
Knisja San Frangisk Hamrun

Programm taċ-Ċelebrazzjonijiet
il-Madonna tas-Sokkors Perpetwu - 2017

Mill-Erbgħa 19 t’ April sal-Erbgħa 10 ta’ Mejju:
Jiem ta’ tħejjija
Fis-6.00 pm Talba tan-Novena.
Fis-6.30 pm Quddiesa bl-omelija minn P. Dijonisju Mintoff, ofm

L-Erbgħa 17 ta’ Mejju:
Jum il-festa
Fis-6.00 am Quddiesa bis-salmi tat-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum.
Fis-7.00 am Quddiesa mill- W.R. Kappillan, Dun Mario Mifsud.
Fit-8.15 am Talba tan-Novena.
Fit-8.30 am Quddiesa mill-Gwardjan, P. Anton Farrugia, ofm
Fis-6.00 pm Għasar kantat.
Fis-6.30 pm Pellegrinaġġ bix-xbieha devota tal-Madonna tas-Sokkors li jgħaddi
minn Triq il-Franġiskani għal Triq il-Kanonku Bonniċi, Triq l-Isqof Gejtanu Pace
Forno, Triq Ġużè Pace, jieqaf fil-knisja parrokkjali u jkompli fi triq il-Kappillan
Mifsud għal Triq Ċensu Buġeja u lura minn Triq Villambrosa għall-knisja, fejn issir
Quddiesa mill-W.R. Provinċjal, P. Richard S. Grech, ofm.

Inħeġġu lid-devoti biex nimxu flimkien wara x-xbieha tal-Madonna u linnies tat-toroq minn fejn se jgħaddi l-pellegrinaġġ biex iżejnu t-twieqi
u l-gallariji tagħhom. Infakkru li kull min jieħu sehem fin-Novena u filPellegrinaġġ jista’ jikseb l-Indulġenza Plenarja bil-kundizzjonijiet tassoltu: Qrara, Tqarbina u Talba skont il-fehma tal-Papa.
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