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Isqof Franġiskan fi Tripli
Nomina ta' Isqof ġdid għal Tripli, Mons. George Bugeja O.F.M.

Nhar il-Ġimgħa 10 ta’ Lulju 2015,
f’12.00pm, fis-Santwarju Nazzjonali
tal-Madonna Ta’ Pinu f’Għawdex,
l-E.T. Mons. Mario Roberto
Cassari, Nunzju Appostoliku għal
Malta u l-Libja, fil-preżenza talE.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’
Għawdex
u
President
talKonferenza Episkopali Maltija, ta’
Patri Richard Stanley Grech OFM,
Provinċjal tal-Provinċja Franġiskana
Maltija, tal-kleru u Reliġjużi Għawdxin, ikkomunika l-aħbar li l-Papa
Franġisku għadu kemm ħatar lir-Reverendu Patri George Bugeja OFM,
Gwardjan tal-Kunvent ta’ Sant’Antnin ta’ Padova f’Għajnsielem (Djoċesi
ta’ Għawdex), bħala Isqof Koadjutur tal-Vigarjat Appostoliku ta’ Tripli.
In-nomina qed tidher ukoll fil-Bullettin tal-Aħbarijiet tas-Santa Sede
mxandar fl-istess jum.
L-Ordinazzjoni Episkopali mistennija
tinżamm Għawdex fl-4 ta’ Settembru
2015.

Editorjal
Matul din l-aħħar sena seħħew
diversi
avvenimenti
li
jirrigwardjaw
il-Missjunarji
Franġiskani Maltin. Patri Albert
Gauci O.F.M. ġie mogħti ġieħ
għal
qadi
tar-Repubblika.
F’dawn l-aħħar xhur spikka ilferħ bil-ħatra ta’ Patri George
Bugeja O.F.M. bħala Isqof
Koadjutur ta’ Tripli. Assistejna
għall-Ordinazzjoni Episkopali
tiegħu fis-Santwarju Ta’ Pinu li
għaliha kien hawn preżenti
Mons. Robert Camilleri O.F.M.,
Mons. Joe Bonello O.F.M. u
Mons. Sylvester Magro O.F.M..
Rajna
il-ġenerożità
talGħawdxin u l-Maltin middonazzjonijiet li ġew mogħtija
lill-Isqof il-ġdid. Oħtna l-mewt
żaret lill-omm Mons. Robert
Camilleri u missier P. Albert
Gauci. Aktar dettalji issibuhom
f’din il-ħarġa.
Il-Mulej jagħtikom is-sliem!
Fra Lorrie Zerafa OFM

“ TAĦT IL-ĦARSIEN TIEGĦEK”
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L-Ewwel Enċiklika tal-Papa Franġisku
Kummenti ta’ Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex dwar l-Enċiklika

“LAUDATO SI”

Għalkemm

din l-enċiklika tindirizza t-tema ta’ l-ambjent, minnn kliem ilPapa jidher ċar li l-emerġenza ekoloġika hija sintomu ta’ suġġett aktar
wiesgħa: il bniedem u l-iżvillup ekonomiku. Infatti l-Papa joffri analisi u
riflessjoni dwar l-ambjent imma dan f’rabta mal-ekonomija, il-kummerċ, ixxogħol, il-kultura konsumistika etċ. Huwa jħit it-tiċrita bejn l-ekoloġija ambjentali ma dik ekonomika soċjali,
kulturali u dik tal-ħajja ta’ kuljum li tinvolvi kull persuna (143).
F’epoka fejn il-bniedem aktar jagħti valur lil dak li għandu (to have) milli lil dak li hu (to be), meta misjuq
mill-kilba biex jaħtaf ma għandux sabar jistenna u jixtieq jikseb kollox “issa” u jagħmel qliegħ malajr, hemm
ir-riskju li kollox ikun iddettat mill-loġika tal-immedjatezza (181). Per ezempju, billi jkun mgħaġġel biex
itella’ l-prodotti s-suq, il-bidwi jara kif jagħmel u jkabbar il-ħxejjex u l-frott b’mod artifiċjali anke jekk dan
jissagrifika l-proċess naturali u t-tjubija tal-prodott.
Peress li min ikun jixtieq jasal qabel il-waqt, jaf jaħdem bil-loġika effiċjentista fis-sens li ifittex li jinqeda blaqwa u l-aħjar u għalhekk iwarrab dawk l-elementi li ma jgħinuhx jew ifixkluh biex jilħaq il-mira tiegħu.
Huwa l-każ fejn l-għan jiġġustifika l-mezzi. Min għandu din l-attitudni jiġi jaqa u jqum mid-drittijiet tal-oħrajn
u tal-art u jkattar il-kultura tal-iskart – fejn min hu dgħajjef, fqir, anzjan, marid etċ jingħata l-ġenb għax jitqies
sempliċi sinna miksura fir-rota tal-magna l-kbira li tipproduċi biex tagħmel il-flus.
Ħafna drabi mad-danni ambjentali hemm marbuta t-tnaqqir tal-kwalita’ tal-ħajja umana u d-degradazzjoni
soċjali (48). Ħasra li xi kultant il-bniedem jinsa li “l-veru approwċ ekoloġiku huwa approwċ soċjali li jintegra
l-ġustizzja fid-diskussjonijiet dwar l-ambjent biex hekk tinstema kemm il-karba tal-art kif ukoll tal-foqra” (49).
Għalhekk jekk ngħidu li l-Papa qed jindirizza biss lill-politiċi, naħseb li ma nkunux naqraw tajjeb l-enċiklika.
Inħoss li l-Papa qed jappella lil firxa wiesgħa ta’ persuni (ekonomisti, bankiera, nies tan-negozju, xjenzjati,
politiċi, guristi, ġurnalisti etċ), partikularment lil dawk li jħaddmu s-sistema ekonomiku neo-mercatista li ħafna
drabi flok ma tirrispetta lill-bniedem, tinqeda bih; fejn kollox huwa ddettat mill-poter teknokratiku u
finanzjarju. Ħafna drabi dawn iħossuhom sidien li jistgħu jisfruttaw kemm tal-ambjent kif ukoll tal-ħajja
umana (136).
Għalkemm hija l-ewwel enċiklika dwar l-ambjent fis-sens wiesgħa tal-kelma, il-Papa Franġisku huwa
f’kontinwazzjoni ma’ dawk ta’ qablu: Pacem in terris ta’ Papa San Ġwanni XXIII, Populorum progressio fejn
il-Papa Beatu Pawlu VI kien l-vuċi tal-popli li kienu bil-guħ li jinterpellaw lil dawk li kellhom ħalqhom fixxgħir, kif ukoll it-tagħlim tal-Papa San Ġwanni Pawlu II, Papa Benedittu XVI u tal-Patrikjarja Ekumeniku
Bartolomew. Imsejsa fuq viżjoni Nisranija tal-ħolqien, l-enċiklika hija stedina sabiex ilkoll nilqgħu l-isfida
ekoloġika bħala opportunità biex nirriflettu fuq x’dinja rridu nibnu fissnin li ġejjin u x’azzjoni nistgħu nieħdu biex inkunu aktar responsabbli
fil-kura tad-dar komuni tagħna.
Hemm diversi modi kif il-Knisja tista tkompli tgħin f’din il-kawza
ekoloġika, imma l-aktar billi tgħin lil bniedem ikompli ifittex lil Alla
għax “jekk id-dinja għandha bidu u ġiet maħluqa, hi qed tfittex lil min
ħalaqha, qed tfittex lil min taha bidu, dak li hu l-Ħallieq tagħha”. Jekk
nibqgħu sajmin dwar Alla, nsiru aktar autoreferenzjali, nifgaw ilkuxjenza tagħna u toktor fina l-kilba – “aktar mal-qalb tal-bniedem tkun
battala, aktar ikollha bżonn tixtri, tipposediu tikkonsma oġġetti” (204).
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Jum il-Missjoni Franġiskana
fil-Knejjes tal-Provinċja
Sena 2014
Knisja Santa Marija ta’ Ġesù – Valletta

€ 150.00

Knisja Santa Marija ta’ Ġesù – Rabat

€ 175.00

Knisja Sacro Cuor – Sliema

€ 900.00

Knisja Sant’Antnin – Għajnsielem

€ 170.00

Knisja San Franġisk – Ħamrun

€ 300.00

Knisja Santa Marija ta’ l-Anġli – Baħar iċ-Ċagħaq

€ 300.00

Kappella Ġesù l-Ħabib – Sliema

€ 198.00

Kappella Beatu Nazju Falzon – Birkirkara

€ 95.00

Kappella Santa Klara – San Ġiljan

€ 301.00

Kappella Maria Lunzjata – Victoria

€ 55.00

€ 2644.00

Total:
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Mons. George Bugeja O.F.M.
Isqof Koadjutur tal-Vigarjat Appostoliku ta’ Tripli, il-Libja,
Isqof Titulari ta’ San Leone.
Mons. George Bugeja O.F.M. twieled fl-1 ta’ Lulju 1962, fil-Parroċċa tat-Twelid talVerġni Marija, ix-Xagħra, fid-Djoċesi ta’ Għawdex. Hu l-kbir fost ħames aħwa subien,
ulied il-mejtin Emmanuel minn Ta’ Kerċem u Marija mwielda Attard mix-Xagħra.
Ħa l-edukazzjoni primarja tiegħu fil-Konservatorju tal-Isqof, il-Belt Victoria u filKulleġġ De La Salle, Cospicua. Irċieva l-edukazzjoni sekondarja fil-Liċew tas-Subien
fix-Xagħra, f’dak tal-Belt Victoria, u f’dak tal-Ħamrun.
Beda u kompla s-sena tal-Postulandat fil-Kunvent tal-Ħamrun fl-1976,
u fit-2 ta’ Ottubru 1977 ta bidu għas-sena tan-Novizzjat fil-Kunvent ta’
Sant’Antnin ta’ Padova, Għajnsielem. Wara ssokta bl-istudji ta’ sena
fil-Letteratura u Studji Franġiskani fil-Kunvent tar-Rabat, u mbagħad listudju tal-Filosofija u tat-Teoloġija fl-INSERM.
Għamel il-Professjoni Solenni fit-28 ta’ Awwissu 1983, u fid-9 ta’
Lulju 1984 ingħata l-Ordinazzjoni Djakonali mill-E.T. Mons. Nikol Ġ.
Cauchi, Isqof ta’ Għawdex. Minħabba raġunijiet ta’ età – kellu 22 sena
– l-Isqof tah dispensa ta’ sena. Għall-istess raġuni, għamel sentejn
jaqdi bħala djaknu, u mbagħad ġie ordnat saċerdot nhar il-5 ta’ Lulju
1986 mill-Isqof Nikol Ġ. Cauchi, fil-knisja ta’ Sant’Antnin ta’ Padova,
Għajnsielem. Wara l-Ordinazzjoni Saċerdotali hu ġie assenjat għall-Fraternità Franġiskana tar-Rabat, Malta.
Matul il-ministeru pastorali tiegħu hu wettaq dawn il-ħidmiet: fi Tripli, il-Libja (1987); f’St Paul’s, Toronto, ilKanada (1987-1988); Gwardjan fil-Kunvent ta’ San Franġisk, il-Ħamrun (1988-1990); Gwardjan fil-Kunvent
ta’ Sant’Antnin, Għajnsielem (1990-1993); Gwardjan fil-Kunvent ta’
Santa Marija ta’ Ġesù, ir-Rabat, Malta (1993-1995); ħidma fid-Dar
tal-Irtiri Porziuncola, Baħar iċ-Ċagħaq u fid-Dar tal-Irtiri Padova,
Għajnsielem (1995-1998); Responsabbli mid-Dar tal-Irtiri Padova
(1998-2002); Gwardjan fil-Kunvent ta’ Sant’Antnin, Għajnsielem u
Mastru tan-Novizzi u Studenti (2002-2004); Gwardjan u Kappillan
tal-Parroċċa tal-Madonna tas-Sacro Cuor, Tas-Sliema (2004-2008);
Uditur fit-Tribunal Ekkleżjastiku tad-Djoċesi ta’ Għawdex u
Ministry Formator fis-Seminarju Maġġuri ta’ Għawdex (20082010); uffiċjal tal-Kongregazzjoni għall-Evanġelizzazzjoni tal-Popli
(Propaganda Fidei), il-Belt tal-Vatikan (Marzu 2010-Marzu 2015).
Minn Jannar 2015 hu l-Gwardjan tal-Kunvent ta’ Sant’Antnin,
Għajnsielem. Riċentement l-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech
ħatru Delegat tiegħu għar-Reliġjużi. Fi ħdan il-Provinċja
Franġiskana Maltija hu kien ukoll Editur tal-Edizzjoni TAU (19972005) u Responsabbli mis-Segretarjat tal-Missjonijiet Franġiskani
(1995-2007).
Patri George segwa Franciscan Internship Programme in Spiritual
Direction u għandu Diploma fil-ġurnaliżmu u l-ispiritwalità.Huwa
wkoll Diplomat fit-Teoloġija tal-Ħajja Kkonsagrata mill-Istitut tatTeoloġija tal-Ħajja Kkonsagrata Claretianum fi ħdan l-Università
Pontifiċja Lateranensi ta’ Ruma (2011-2012).
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…mid-Djarju ta’ Mons. George Bugeja O.F.M.:
10 ta’ Lulju - Tħabbira tan-Nomina ta’ Mons George Bugeja O.F.M.
11 ta’ Lulju - Jieħu sehem fil-Quddiesa tal-għotja tal-Palju lil Mons.
Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta.
12 ta’ Lulju - Imexxi Pontifikal tal-Festa tal-Madonna tas-Sokkors filParroċċa ta’ Kerċem. Missier Mons. George Bugeja O.F.M. huwa minn
Ta’ Kerċem.
2 ta’ Awwissu - Imexxi Konċelebrazzjoni tal-Festa tal-Maħfra talPorzjunkola ġewwa l-Knisja Santa Marija tal-Anġli, Baħar iċ-Ċagħaq.
11 ta’ Awwissu - Imexxi Pontifikal tal-Festa Santa Klara ta’ Assisi
ġewwa l-monasteru tas-Sorijiet Klarissi San Ġiljan.
22 ta’ Awwissu - Translazzjoni u Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa
titulari ta’ Marija Assunta fiż-Żebbuġ, Għawdex. Omm Mons. George
Bugeja O.F.M. hija minn dan ir-raħal.
25 ta’ Awwissu - Laqgħa ta’ kortesija mal-E.T. il-President ta’ Malta.
27 ta’ Awwissu - Velja ta’ Talb bi preparazzjoni għall-Ordinazzjoni
Episkopali ta’ Mons. George Bugeja mmexxija minn E.T. Mons.
Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta fil-Parroċċa Bażilika Marija
Bambina tax-Xagħra.
29 ta’ Awwissu - Translazzjoni u l-I Għasar tal-Festa tal-Madonna ta’
Loretu fil-Paroċċa ta’ Għajnsielem.
4 ta’ Settembru - Ordinazzjoni Episkopali ta’ Mons. George Bugeja
O.F.M. mill-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, assistit minn
Mons. Savio Hon Tai-Fai S.D.B. u Mons. Joe Bonello O.F.M. għallewwel darba fis-Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu. Ingħata donazzjoni ta’
€14,500 biex ikun jista’ iwettaq il-missjoni tiegħu mal-insara fil-Libja,
miġbura fid-djoċesi ta’ Għawdex.
5 ta’ Settembru - Ingress Solenni u Pontifikal fil-Bażilika Marija
Bambina ix-Xagħra. Huwa ffirma r-reġistru tal-magħmudija tiegħu.
7 u 8 ta’ Settembru - Ħa sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Festa ta’
Marija Bambina x-Xagħra. Ġie ppreżentat b’bukkett fjuri li ma jinxifx,
donazzjoni ta’ €10,200 għall-missjoni tiegħu.
12 ta’ Settembru - Konċelebrazzjoni fil-Knisja ta’ Sant’Antnin ta’
Padova Għajnsielem.
14 ta’ Settembru - Laqgħa ta’ kortesija mal-Ministru għal Għawdex.
16 ta’ Settembru - Konċelebrazzjoni fil-Knisja ta’ San Franġisk ta’
Assisi il-Ħamrun.
27 ta’ Settembru - Konċelebrazzjoni fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’
Ġesù ir-Rabat.
1 ta’ Ottubru - Konċelebrazzjoni ġewwa d-Dar Domus Pacis,
Franciscan Retirement Friary, Baħar iċ-Ċagħaq.
4 ta’ Ottubru - Konċelebrazzjoni fil-Festa ta’ San Franġisk ġewwa lKnisja tas-Sacro Cuor tas-Sliema.
Konċelebrazzjoni fil-Festa ta’ San Franġisk ġewwa l-Knisja ta’ Santa
Marija ta’ Ġesù Valletta.
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Ġieħ ir-Repubblika
F’jum

ir-Repubblika nhar it-13 ta’ Diċembru kull sena jiġi
mogħti Ġieħ ir-Repubblika. F’Diċembru 2014 dan l-unur ġie
mogħti lil wieħed minn ħutna, Patri Albert Gauci O.F.M.
Missjunarju fil-Ħonduras għal dawn l-aħħar 42 sena. Iċċerimonja saret f’nofsinhar fil-Palazz tal-President il-Belt
Valletta.
P. Albert twieled nhar is-7 ta’ Lulju 1947. Tgħammed bl-isem ta’
Barthilmew mill-ġenituri Bartholomew u M’Concetta Fenech.
Beda’ in-Novizzjat fit-23 ta’ Settembru 1962. Għamel ilProfessjoni Temporanja fl-24 ta’ Settembru 1962 u dik Solenni
fit-22 ta’ Frar 1969. L-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu kienet fl14 ta’ Marzu 1971. Mar fil-missjoni fl-1973. Ħadem f’diversi
rħula ġewwa l-Ħonduras fil-bżonnijiet kollha spiritwali u dawk
materjali. Wettaq diversi proġetti kbar fosthom knejjes, kappelli,
kliniċi, forn tal-ħobż, dar għall-Anzjani, dar għal-lebrużi, ċentru
ta’ matul il-jum għall-ommijiet, orfni għat-tfal iltiema, gym,
ħabs u dan l-aħħar lesta stadju tal-futboll.
Awguri mill-qalb!

“fil-vini kollha
ta’ ġismi
għadu jiġri
d-demm Malti”
Is-segretarjat jixtieq jagħti l-kondoljonzi lillfamilja Camilleri għat-telfa ta’ l-għażiża ommhom
Marianne Camilleri li ħalliet din id-dinja nhar it-8
ta’ April 2014, u lill-familja Gauci għat-telfa ta’ lgħażiż missierhom Bartholomew Gauci li ħalla din
id-dinja nhar l-20 ta’ Lulju 2014.
Niftakru fihom fit-talb tagħna.

Jekk tixtieq tkompli tagħti l-għajnuna tiegħek tista’ tibgħat id-donazzjoni tiegħek
permezz ta’ cheque, lis-Segretarjat tal-Missjonijiet Franġiskani fuq l-Indirizz
li ssib fl-aħħar paġna tal-fuljett jew fil-fergħa tal-Bank of Valletta ġewwa
account Nru 17000150011. Tintbagħat irċevuta għal kull donazzjoni.
Grazzi mill-qalb tal-għajnuna tiegħek!
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Talba tal-Papa Franġisku

għal Jum il-Missjonijiet 2015
“Nafda f’idejn Marija,
Omm il-Knisja u
xempju ta’ missjonarjetà,
lil dawk kollha li, ad gentes
jew fit-territorju fejn jgħixu,
f’kull stat ta’ ħajja jikkoperaw
mat-tħabbira tal-Vanġelu.”
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