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Itemm il-missjoni tiegħu
f’Benghażi

Nhar il-Ħadd 14 ta’ Frar,
għeluq il-75 sena tiegħu
,l-Papa Franġisku aċċetta
r-riżenja tal-E.T. Mons. Silvestru Magro OFM millkura pastorali tal-Vigarjat
Appostoliku ta’ Benghażi
fil-Libja.
Fl-istess
komunikat
uffiċjali, maħruġ min-Nunzjatura Appostolika fil-Libja,
l-E.T. Mons. George Bugeja
nħatar bħala Amministratur Appostoliku tal-Vigarjat ta’ Benghażi.
Fil-komunikat il-Papa Franġisku rringrazja lill-Isqof Emeritu Silvestru Magro tal-ħidma kbira li wettaq u ta’ kemm kien dejjem viċin l-Insara f’Benghażi.
Fl-istess ġurnata Mons. Magro ċċelebra Quddiesa ta’ ringrazzjament. Filbidu tal-quddiesa huwa rringrazzja lil Alla għal dak li tah, kif ukoll lil dawk
li kienu viċin tiegħu matul dan iż-żmien, speċjalment fi żminijiet diffiċli li
għadda minnhom.
Il-fraternità Franġiskana tal-kunvent tar-Rabat li issa hu qed jagħmel parti
minna, il-familjari u l-ħbieb kif ukoll il-ġemgħa li jiltaqgħu fil-Knisja ta’ Santa
Marija ta’ Ġesù, ir-Rabat, ħadu l-okkażżjoni biex ikantawlu u jawgurawlu għal
għeluq sninu.
Wara l-quddiesa kulħadd ħareġ ħdejn il-bieb ta’ barra u hemm qasam kejk
għall-okkażżjoni. Awguri u Ad Multos Annos.

Jirċievu l-mandat mill-Papa
P. Stephen Magro, OFM u P. Marcello
Ghirlando, OFM huma ż-żewġ Missjunarji tal-Ħniena mil-provinċja li kienu
fost l-1,173 missjunarju tal-ħniena li
l-Papa Franġisku għażel biex fis-Sena
tal-Ħniena jxerrdu l-ħniena ta’ Alla permezz tal-predikazzjoni u biex jaħfru
erba’ dnubiet riservati għas-Santa
Sede.
Huma ingħataw il-mandat mill-Papa Franġisku f’ċerimonja li mexxa l-istess Papa fil-Bażilika ta’ San Pietru nhar l-Erbgħa 10 ta’ Frar, Ras ir-Randan, biex
ikunu jistgħu jaħfru dnubiet konnessi mad-dispezz tal-Ewkaristija, mas-sigriet
tal-qrar, ma’ attentati fuq il-ħajja tal-Papa u jistgħu jaħfru wkoll lil xi saċerdot
li kien kompliċi ma’ xi ħadd ieħor f’xi dnub u tah l-assoluzzjoni sagramentali.
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Xi tfisser tkun
“Qaddis”?
Meta kont kappillan talMaltin ġewwa Adelaide, f’South
Australia, daqs tlieta u tletin
sena ilu, il-Knisja Kattolika kienet
tagħmel riklam fuq it-televisjoni
lokali. Mara żgħażugħa kienet
tidher dieħla fil-Katidral ta’
Adelaide ma binha żgħir. Dan
kif daħal ġewwa beda’ jsaqsi
lil ommu ħafna mistoqsijiet,
kif soltu jagħmlu t-tfal. “Mum
what is that?” U ommu, “That is
an altar”. “What is an altar for?”
U ħafna mistoqsijiet oħra li hi
b’ħafna ħlewwa u paċenzja kif
taf tagħmel omm, tispjegalu.
Fl-aħħar ħares il-fuq u ra
l-istained glass tat-twieqi b’ħafna
figuri ta’ qaddisin. “What are
those?” qalilha. U hi, li qatt ma
studjat teoloġija, dak il-ħin rat
raġġ dawl tax-xemx dieħel minn
waħda mit-twieqi ikkuluriti
ġewwa s-saqaf mudlam talinjam tal-Katidral, u l-istess raġġ
jieħu l-lewn tal-ħġieġa li kien
għaddej minnha u qaltlu, “Saints
are people with God’s light
shining through!” Ma setgħatx
tagħtih tweġiba aħjar. Naħseb
lanqas l-aqwa tejologu ma kien
ikun kapaċi fi ftit kliem jagħti
definizzjoni hekk eżatta ta’ xi
tfisser tkun qaddis!
Li tkun qaddis hija r-regola u
mhux l-eċċezzjoni kif forsi jaħsbu
xi wħud. Aħna msejħin sabiex
inkunu qaddisin u nħallu d-dawl
ikompli f’paġna 2
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Aħbarijiet mid-Definitorju
minn paġna 1

ta’ Alla li jinsab jgħammar ġewwa
fina, joħroġ minna u jiddi fuq dawk
ta’ madwarna u jdawwal d-dinja u
s-soċjeta li nkunu qed ngħixu fiha.
Imma d-dnub tagħna bħal itappan
il-ħġieġ tat-twieqi ta’ ruħna u dak
id-dawl, li d-dinja tant għandha
bżonn, jinżamm magħluq u mistur
ġewwa fina.

Jeħtieġ għalhekk f’dan irRandan, f’dan il-Ġublew tal-Ħniena,
inħallu dan id-dawl ta’ Alla jemana
minna nfusna, bil-kelma tagħna,
bl-imġieba
tagħna,
bil-ħajja
tagħna, bix-xhieda tagħna ħalli
tassew inkunu kif sejħilna Kristu,
“Melħ tal-art. Dawl tad-dinja”.
Flok noqgħodu nisħtu d-dlam tal-

injuranza u tal-ħażen ta’ dinja li ma
tridx taf b’Alla, nħallu d-dawl ta’ Alla
li hemm igħammar ġewwa fina,
jiddi madwarna sabiex nitqaddsu u
nqaddsu. Il-Mulej jagħtina s-Sliem!
P. Richard S. Grech, OFM
Ministru Provinċjal

Aħbarijiet mid-Definitorju Provinċjali
Id-Definitorju Provinċjali reġa’
ltaqa’ nhar it-Tnejn, 8 ta’ Frar, 2016
ġewwa l-Kunvent ta’ Santa Marija ta’
Ġesù, fir-Rabat, fid-9.30am. Fil-bidu
ta’ din il-laqgħa, qabel ma nqraw
il-minuti, kien hemm preżenti Mr.
Paul Camilleri, Financial Advisor
tal-Provinċja, sabiex jagħti lil dawk
preżenti feedback fuq l-investimenti tal-Provinċja, ix-xogħol ta’ Franciscus Limited u tad-Dar tal-irtiri. Wara
li telaq inqraw il-minuti tal-laqgħa
ta’ qabel u ġew diskussi xi punti li
ħarġu mill-minuti. Il-minuti wara
ġew approvati minn dawk preżenti.
Fuq l-aġenda fost l-oħrajn
kien hemm il-proġett ta’ Londra,
jiġifieri l-possibilità li aħwa minn
tagħna jmorru Londra sabiex fi ftehim mal-Kustodja Ingliża, jmexxu
waħda mill-parroċċi li din tal-aħħar
għandha. Il-Kustodja Ingliża li tiddependi mill-Provinċja Irlandża
għandha problema kbira. Hija
magħmulha issa biss minn 29 patri,
7 minnhom anzjani u irtirati għal
kollox u mit-22 li baqa’, 7 minnhom
huma anzjani l-fuq minn 80 sena.
Il-parir tad-Definitorju Provinċjal
huwa li jiġu nominati żewġt aħwa
mill-Provinċja tagħna sabiex flimkien ma żewġt aħwa tal-Kustodja
Ingliża, jiffurmaw tip ta’ kummissjoni ad hoc li tkun tista’ tressaq lejn
xulxin il-fehmiet taż-żewġ entitajiet, sabiex għall-Kapitlu Provinċjali
ta’ Mejju 2017, titressaq proposta
konkreta b’road map ta’ kif jista jitwettaq dan il-proġett. Inizjalment
ikun hemm ftehim ta’ tlett snin.
Ħalli wara imbagħad jekk jirnexxi,
jerġa jiġġedded. Bħala aħwa minn
naħa tagħna ġew identifikati P.
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Charles Grech ofm u P. Stephen
Magro ofm. Il-Ministru Provinċjal
issa jrid jikkomunika mal-Kustodju
tal-Ingilterra Fr. Patrick Lonsdale
ofm biex jinfurmaħ b’dan. Bħalissa
kemm fil-Kustodja Ingliża kif ukoll
fil-Provinċja tagħna qed issir il-Viżta
Kanonika. Allura fil-ġimgħat li ġejjin
wieħed ikun jista’ jkompli fuq dan
il-proġett li jekk jirnexxi, il-Provinċja
Maltija jerġa jkollha preżenza oħra
apparti dik ta’ ħuna P. Victor Camilleri ofm.
Ingħata feedback ukoll mill-Ministru Provinċjal fuq is-sitwazzjoni ta’
Domus Pacis u d-diversi raġunijiet li
wasslu għal numru ta’ deċiżjonijiet
li kien meħtieġ li jieħu sabiex kulma
jmur, dan il-proġett ikun jitmexxa
aħjar u aktar fis-sod fl-aħjar interess
tal-aħwa anzjani. Diversi persuni
resqu għal interview biex jibdew
jaħdmu magħna bħala nurses u/
jew care workers. Kien hemm min
ma ġiex meqjus bħala xi ħadd
li jkun tajjeb biżżejjed għalina.
Oħrajn, għalkemm għoġobhom
ħafna il-post u x-xogħol kellhom
kundizzjonijiet li bla ebda mod
ma stajna naċċettaw, fosthom li
jaħdmu biss binhar u mhux bil-lejl,
u li ma jaħdmux nħar il-Milied! Bilgħajnuna ta’ Alla sar kuntratt ma
waħda nurse li għandha esperjenza
vasta fl-Emerġenza tal-isptar Mater
Dei u mal-anzjani f’diversi djar talanzjani fosthom il-Mosta Central
Home u id-Dar tal-anzjani ġewwa
l-Mellieħa. Qed nistennew tweġiba
minn nurse raġel ieħor, u ninsabu
f’kuntatti ma żewġ kumpaniji ta’
Nurses u Care Workers, waħda minnhom hija ‘CommCare’. L-aħwa

anzjani jinsabu tħat il-kura ta’ Dr.
Jacqueline Padovani MD u sarulhom appuntamenti ġewwa l-isptar
St. James ma’ Dr. Peter Ferry MD
li huwa Ġerontoloġista. L-anzjani
tagħna nixtiequ u rridu nagħtuhom
l-aħjar li nistgħu.
Fl-aħħar nett id-Definitorju
Provinċjali iddiskuta u ddeċieda
fuq numru ta’ talbiet li sarulu.
Laqgħa oħra issa nhar it-Tnejn 14
ta’ Marzu.

Marzu

Appuntamenti
2

ta’ Marzu, Vista kanonika Ħamrun

10 ta’ Marzu, Vista kanonika Għawdex
11/12 ta’ Marzu, “Fis-Salib ilĦniena”: Espożizzjoni talKurċifiss Mirakuluż - Il-Belt
14 ta’ Marzu, Definitorju
Provinċjali - Rabat
Birthdays - Marzu
11. P. Joseph Magro
15. P. Paul Attard
21. P. Walter Vassallo
24. P. Gabriel Micallef
29. Fr. Clive Camilleri
Festi - Marzu
19. P. Ġużepp Camilleri
19. P. Joe Caruana
19. Mons. Joe Bonello
19. Fr. Ġużepp Debono
19. P. Joseph Magro
19. P. Joseph Ciappara
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Vokazzjonijiet

Esperjenza l-grazzja u l-ħniena
‘Mulej, inti tagħlaq għajnejk għaddnubiet tal-bnedmin, biex huma
jindmu u taħfrilhom, għaliex int,
Mulej, Alla tagħna’
Dan il-Kliem qaddis u profond
meħud mill-Ktieb tal-Għerf (11:23), ilKnisja tużaħ fl-Antifona tal-Quddiesa
ta’ nhar l-Erbgħa ta’ Ras ir-Randan.
Filwaqt li juri l-ħniena infinita ta’
Alla huwa kliem ta’ stedina u sejħa
għall-konverzjoni, biex il-bniedem
jibdel id-direzzjoni ta’ ħajtu u millġdid nerġgħu induru lejħ għax huwa
għani fil-ħniena. Kull Randan huwa
grazzja, u kull Randan huwa differenti
fil-ħajja tal-bniedem għax dejjem
hemm bżonn li ninbidlu biex insiru
aħjar. San Franġisk t’Assisi, għex
huwa wkoll din is-sejħa u esperjenza
l-grazzja u l-ħniena tal-Konverzzjoni
fil-ħajja personali tiegħu. Infatti filbidu tat-Testment tiegħu jikteb hekk:
‘Il-Mulej ta’ lili, fra Franġisk, il-grazzja
biex nibda nagħmel penitenza hekk:
għaliex billi jien kont ngħix fid-dnub
id-dehra ta’ l-imġddmin kienet għalija
wisq ta’ min jistmerrha: iżda l-Mulej
innifsu mexxini f’nofshom u jiena wrejt
ħniena magħhom. U wara li qdejt
dmiri lejhom, dak li qabel deherli li hu
morr, inbidel għalija fi ħlewwa għarruħ u għall-ġisem. Imbagħad, qgħadt
ftit, u ħallejt id-dinja.’

aħna

franġiskani
Huwa kien iħeġġeġ anki lil aħwa
mhux biss għall-konverzzjoni u
għall-penitenza imma li jkollhom
fihom spirtu ta’ talb u devozzjoni
b’mod speċjali f’dan iż-żmien
qaddis tar-Randan. Il-Knisja anki fiżżminijiet tallum f’soċjetà li dejjem
tinbidel tistedinna u tħeġġiġna biex
f’dawn 40 ġurnata nidħlu aktar fi
spirtu ta’ talb, nagħmlu penitenża
u naħsbu f’dawk li huma fil-bżonn,
filwaqt li nersqu lejn is-Sagramenti.
Kif ngħixu r-Randan ser ngħixu
l-ferħ tal-Għid. Aħna wkoll bħala
Franġiskani, flimkien mal-Knisja,
f’din is-Sena speċjali qed ngħixu din
il-grazzja, għax għal dejjem il-ħniena
tiegħu. Int wkoll tista tesperjenża
l-imħabba u l-ħniena tiegħu, aħna
bħala patrijiet nistgħu noffrulek
din l-opprtunità f’ambjent fratern
u ta’ silenżju. Titħajjar? Nixtiequlek
Randan qaddis.
P. Stephen Magro, OFM
Animatur Vokazzjonali

www.vokazzjonijietfrangiskani.org

Jibdew l-aħħar semestru ġewwa Antonianum
L-istudenti tagħna Fr. Ramon u Fr. Clive, li bħalissa qegħdin filParroċċa San Gregorio VII, Ruma, għadhom kemm lestew b’suċċess
l-eżamijiet fi tmiem l-ewwel semestru biex b’hekk jibdew it-tieni
semestru li huwa ukoll l-aħħar wieħed biex huma jlestu dan il-kors
ta’ ħames snin għall-Baċellerat fit-Teoloġija ġewwa l-Universita
Pontifiċja Antonianum.
F’dan l-aħħar semestru ser ikunu qegħdin jistudjaw ħames
materji teoloġiċi oħra, filwaqt li jkomplu jaħdmu fuq it-teżi li
għandom jikkonsenjaw fil-bidu ta’ Mejju.
F’Ġunju għandom jagħmlu l-aħħar eżamijiet u l-eżami finali
li jikkonsisti fid-diskussjoni tat-teżi li qegħdin iħejju. It-teżi ta’ Fr.
Ramon se tkun tirrigwarda tema fil-morali sesswali, filwaqt li dik ta’ Fr. Clive fl-istorja tal-Knisja.
Sadanittant huma mistennija ikunu magħna fil-fraternità tar-Rabat għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira u
l-festi tal-Għid.
Nkomplu nitolbu għalihom f’dan il-mument importanti huma u jlestu l-aħħar fażi ta’ l-istudji tagħhom ġewwa
Ruma.
Marzu 2016 - L-Aħbar
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Informazzjoni
FGA: Iċċelebrat Martedì Grasso

jikber u issa bħala grupp jammonta
għal madwar 26 ruħ. Sadanittant
bħalissa il-kor qed jiltaqa għal provi
darba f’ġimgħa sabiex jipprepara ilkant għal żmien ir-Randan u l-Għid.
Il-Ħolqien lejn użu aħjar tar riżorsi

Nhar it-Tlieta 9 ta’ Frar il-Fraternità
Gabriele Allegra ċċelebrat Martedì Grasso flimkien mal-fraternità
Sant’Antnin. Din kienet tikkonsisti
f’ikla fraterna wara ċ-ċelebrazzjoni
tal-Għasar.
L-għada l-erbgħa tal-irmied iċċelebrajna flimkien il-bidu tar-Randam
Imqaddes fis-19:00pm. Qaddes ilGwardjan tal-fraternità tal-Lateran.
Ikantaw fil-Vatikan

Nhar il-Ħadd, 10 ta’ Frar, il-kor
‘Vox Angelorum’ kellu opportunita’ li jkanta waqt l-għeluq tal-festi
tal-Milied f’quddiesa iċċelebrata
ġewwa il-Bażilika ta’ San Pietru filVatikan. Għall-kor, li kien jammonta għal madwar 20 ruħ fosthom
Fr. Ramon u Fr. Clive kienet esperjenza sabiħa mmens. Opportunità li
kullħadd ikun jixtieq li sseħħ!
B’kant addattat matul il-quddiesa kollha, il-kor kellu ħafna kliem
ta’ tifħir minn dawk li attendew għal
din iċ-ċelebrazzjoni. Għal żmien
l-Għid, l-istess kor ġie imwiegħed li
se jerġa jingħata l-istess opportunita’ sabiex ikanta f’waħda miċ-ċelebrazzjonijiet li jkun hemm ġewwa
il-Vatikan.
B’hekk wara din l-esperjenza
sabiħa, dan il-grupp ta’ koristi baqa

Fil-Kunvent tal-Belt nhar l-10 ta’
Frar saret it-tieni sessjoni ta’ Formazzjoni Permanenti dwar l-użu
tar-Riżorsi. Is-sessjoni bdiet b’mument ta’ talb u ħsibijiet tal-Papa
Franġisku fuq l-ambjent. Il-laqgħa
saret mil-Prof. Paul Pace li għamel
preżentazzjoni bit-titlu “Il-Ħolqien
lejn użu aħjar tar riżorsi”. Għamel
riferenza għall-enċiklika ‘Laudato Si’
tal-Papa Franġisku dwar il-ħolqien.
Din il-lagħqa fuq ir-riżorsi tkompli ma dik li saret ġewwa Baħar iċĊagħaq nhar il-25 ta’ Jannar. Dan
kollu għandu jwassal biex nagħmlu
reviżjoni tal-istil tal-ħajja tagħna, kif
nużaw il-mezzi li għandna ħa nkunu
xhieda Evanġelika.
Reduce, Reuse & recycle huma
tliet kelmiet biex aħna naqsu l-carbon footprint; dan hu anke proġett
pilota
tal-Laboratorju
tal-Paċi
għall-kunventi tagħna.

nhar irtir fil-bidu ta’ żmien ir-Randan. Wara t-Tifħir ta’ Sbih il-Jum u
l-breakfast, inġabru fil-kappella għal
riflessjoni fuq is-Samaritan it-Tajjeb
minn P. Ernesto Dezza ofm. Imbagħad kellhom mument ta’ talb individwali fis-skiet u reġgħu iltaqgħu
għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija
fil-11:30am.
Kungess f’għeluq is-sena talĦajja kkonsagrata
“Ħajja kkonsagrata fl-unità” kien
l-isem li biħ ġie ċċelebrat kungress
fil-belt tal-Vatikan, f’għeluq is-sena
tal-Ħajja kkonsagrata bejn it-28
ta’ Jannar u t-2 ta’ Frar il-ġurnata
ddedikata għal ħajja kkonsagrata.
Għal dan il-kungress ħa sehem P. Joseph Magro, OFM flimkien ma’ mistiedna mill-ordnijiet reliġjużi kollha:
Ordo virginum, kontemplativi, l-istituti Reliġjużi, l-istituti Sekulari u
l-istituti ta’ “forom ġodda”. (iktar informazzjon: ofm.org.mt)

FGA: Irtir fil-bidu tar-Randan

Is-Sibt 13 ta’ Frar, il-Fraternità
Gabriele Allegra, fejn qed jistudja
P. Walter Vassallo għamlet nofs ta’

NAWĠURAW
lill-qarreja tal-‘AĦBAR’
Għid Qaddis
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