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Ħarġa Fraterna għal-Filfla

“Il-Mulej qam
tassew!”

Aħbar dejjem ġdida

Nhar il-Ħamis 31 ta’ Marzu għexna
esperjenza bħala fraternità Provinċjali:
iltaqjna l-Imsida u b’dgħajsa imdaqqsa
irħejnielha lejn Filfa. Għal ħafna kienet
l-ewwel darba li rawha daqshekk millqrib. Konna madwar 33 ruħ.
F’ġurnata sabiħa, imma b’baħar
kemmxejn imċaqlaq, speċjalment
aħna u sejrin lejn Filfla, kellna veduti
suġġestivi fejn rajna l-kosta ta’ Malta
minn fuq il-baħar. Kien spettaklu mod
ieħor. Kif wasalna qrib Filfla, li llum
hija riserva naturali u allura ħadd ma
jista’ jitla’ fuqha, ħafna ħadu l-okkazjoni biex jieħdu ritratt magħha.
Wara li ħallejna Filfla, erġajna lura
fejn dħalna għal kenn ta’ Birżebbuġia
fejn kilna xi ħaġa. Wara erġajna lura
f’temp kompletament kalm u sabiħ.
Żgur li kien mument sabiħ fratern
fejn qsamna flimkien il-ħajja sabiħa
tal-vokazzjoni Franġiskana tagħna
u fuq kollox il-ferħ tal-Għid. Grazzi
lil P. Marcellino Micallef ofm, Vigarju
Provinċjali, li kkoordina din il-ħarga.
(iktar ritratti: ofm.org.mt)
FATTI DWAR FILFLA: L-uniku bini permanenti li kien jeżisti fuq din il-gżira ċkejkna
kien il-kappella mibnija ġewwa għar fl-1343, li sfat distrutta flimkien mal-għarqa ta’
parti mill-gżira nfisha permezz ta’ terremot li laqat il-gżejjer Maltin fl-1856. Matul
il-ħakma Ingliża, il-forzi navali u arjali tal-Ingilterra użaw l-gżira ta’ Filfla bħala bersall ta’ prattika sabiex ikunu ppreparati meta jaffrontaw lill-assi. Dan l-użu waqaf
fl-1971. Filfla saret irrikonoxxuta bħala riserva naturali għall-għasafar fl-1980.
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Spiss inħoss li għalkemm
dawn il-jiem qaddisa tal-Ġimgħa
Mqaddsa u tal-Għid il-Kbir
niċċelebrawhom b’tant solennita’, ħafna jkollhom dik l-atitudni li qisna qegħdin infakkru xi
ġrajja li seħħet daqs elfejn sena
ilu. U waqt li aħna wkoll bħala
poplu għandna t-tradizzjonijiet
marbuta ma dawn il-jiem, spiss
inħoss li nagħtu wisq importanza lil dak li huwa tradizzjonali u
forsi ftit li xejn nidħlu fil-qalba
tal-misteru li nkunu qegħdin
mhux daqs tant “infakkru” imma
“ngħixu” mill-ġdid. Dawn l-istess
tradizzjonijiet
oriġinarjament
għandhom dan l-iskop, u mhumiex l-iskop fihom infushom.
Għax il-kelma t’Alla hija “Kelma
Ħajja”, dak li qal Ġesu’ fis-sinagoga ta’ Nazzaret, fil-Vanġelu
ta’ San Luqa meta qam sabiex
jaqra, “Din il-kelma seħħet illum,
intom u tisimgħu!” Hekk ukoll
dak ir-rakkont tal-Passjoni li qrajna u smajna f’Ħadd il-Palm u filĠimgħa l-Kbira, kif ukoll it-tħabbira tal-Qawmien ta’ Kristu millmewt li smajna f’Sibt il-Għid
filgħaxija, seħħew ukoll “illum
aħna u nisimgħu”.
Illum forsi aktar minn qatt
qabel Kristu huwa mejjet, midfun u minsi kemm fil-ħajja ta’
ħafna nsara kif ukoll f’soċjetajiet
li jsejhu lilhom infushom “nsara”. Ftit ilu fuq ir-Radju Taljan Rai
ikompli f’paġna 2
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Aħbarijiet mid-Definitorju
minn paġna 1

Uno, ftit qabel is-sitta ta’ filgħodu
waqt li kont insuq fi triqti lejn Domus Pacis, id-dar tal-aħwa anzjani
tagħna ġewwa Baħar iċ-Ċagħaq,
smajt riflessjoni li laqtet il-musmar
fuq rasu. Qegħdin nippriedkaw u nippruvaw
ngħixu
Kristjaneżmu
mingħajr Kristu!
Kontradizzjoni fiha
nfisha! Irridu iva ilFerħ u l-Paċi li jagħtina Kristu Rxoxt, imma
ma’ rridux lil Kristu!

Darba iltqajt ma’ saying bl-Ingliż
“Know Jesus, know Peace! No Jesus,
no Peace!”
Dak li iċċelebrajna f’dawn il-jiem
mhux daqstant il-qawmien
ta’ Kristu mill-mewt li seħħ
elfejn sena
ilu u ftit aktar,
imma
l-qawmien
ta’ Kristu millmewt illum, issa,
fil-ħajja tagħna,
fiċ-ċirkustanzi ta’ kuljum. U
f’dan il-qawmien ta’ Kristu,
iċċelebrajna l-qawmien

Aħbarijiet mid-Definitorju Provinċjali
Id-Definitorju Provinċjali iltaqgħa nhar it-Tnejn 14 ta’ Marzu,
2016 ġewwa il-Kunvent tagħna ta’
Santa Marija ta’ Ġesu’, ġewwa r-Rabat. Għal din il-laqgħa l-membri
kollha kienu preżenti. Wara l-qari
tal-minuti tal-laqgħa ta’ qabel u
wara li ġew iċċarati xi affarijiet li
ħarġu mill-qari tal-minuti, il-Provinċjal tkellem dwar il-Viżta Kanonika li kien beda’ jagħmel wara l-bidu tas-sena u li temm ftit tal-jiem
qabel din il-laqgħa, eżattament fl10 ta’ Marzu. Qal li kienet esperjenza sabiħa u pożittiva ħafna. Li ġie
milqugħ tajjeb ħafna kemm millaħwa personalment kif ukoll bħala fraternitajiet. Minkejja li minn
żmien għal żmien l-aktar li jissemma u jidher ikunu id-diffikultajiet
u l-problemi, pero jidher illi hemm
ħafna tajjeb u fil-maġġoranza
tagħhom, l-aħwa jinsabu kuntenti
u impenjati bis-sħiħ fil-ħidmiet diversi tagħhom. Issa jrid jipprapara
rapport sabiex jintbgħat lill-Kurja
Ġenerali kif isir is-soltu. Minn hawn
u ftit ieħor ukoll iridu jibdew il-preparamenti għall-Kapitlu Provinċjali
Intermedju ta’ Mejju 2017.
Rigward l-istudji li qegħdin
jagħmlu l-istudenti tagħna ġewwa
Ruma, u li jinsabu fl-aħħar sena
tagħhom, bi pjaċir kbir ġie innutat li kellhom riżultati ħafna taj-
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bin u sodisfaċenti fl-aħħar eżamijiet li għamlu. Sar riferiment ukoll
għall-ħidma li qed issir sabiex
titwaqqaf kummissjoni ad hoc
sabiex tkun tista’ tistudja u tlesti
road map biex aħwa mill-Provinċja tagħna jkunu jistgħu jagħtu
servizz f’waħda mid-djar tal-Kustodja Ingliża. Għal dan il-għan filġimgħat li ġejjin ħutna P. Charles
Grech ofm u P. Stephen Magro ofm
għandhom jitilgħu Londra għal
ġimgħa sabiex jiltaqgħu ma’ Fr.
Michael Cropps ofm u Fr. Antoine
Baya ofm.
Issemmew ukoll il-proġetti li
għandna fil-pipeline, jiġfieri dak
ta’ Domus Pacis u tal-kunvent ta’
Għawdex. Jidher li kollox miexi
sewwa. Diġa’ sar qbil mall-kumpanija ta’ periti Cuschieri and Associates Ltd. li sejrin jieħdu ħsieb
il-bini tat-tielet sular fuq id-dar
tal-irtiri Porziuncola fejn ser ikunu
ospitati l-anzjani tagħna.
Fl-aħħar nett il-Provinċjal informa lil dawk preżenti li ser ikun
imsiefer ġewwa Galvestone, Texas
fl-America għall-meeting ieħor
tal-English Speaking Conference,
bejn it-3 u id-9 ta’ April 2016. Għal
dan il-għan it-tmexxija tal-Provinċja f’dawn il-jiem tkun f’idejn il-Vigarju Provinċjali P. Marcellino Micallef ofm.

tagħna illum għal ħajja ġdida. Irridu nagħmlu tagħna dak li qal San
Pawl, “Mhux aktar jien ngħix, imma
Kristu li jgħix fija!” F’dan il-Ġublew
tal-Ħniena, ejja nagħmlu din l-esperjenza tal-Imħabba u tal-Ħniena
ta’ Alla murija lilna fil-Persuna ta’
Ibnu Ġesu’ rebbieħ fuq id-dnub u
fuq il-mewt. Għalkemm ma’ aħniex
mwielda ġewwa Easter Island, xorta waħda nistgħu u msejħin biex
inkunu Easter People! Il-Mulej jagħtina s-Sliem!
P. Richard S. Grech, OFM
Ministru Provinċjal
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Appuntamenti
11 ta’ April, Definitorju
Provinċjali - Rabat
17 ta’ April, Festa San Ġużepp
- Rabat
24 ta’ April, Mons. S. Magro,
50 sena Saċerdot, 18-il
sena Isqof - Quddiesa ta’
Rinġrazzjament fil-Knisja Sta.
Marija ta’ Ġesù, Rabat, fil11.00am.
30 ta’ April, Irtiri ta’ Dixxerniment
Vokazzjonali (3)
Birthdays - April
1. P. Dionysius Mintoff
2. Fr. Loreto Zerafa
3. P. Twanny Chircop
4. Mons. Jose Bonello
7. Fr. Guzepp Debono
12. P. Marcello Ghirlando
13. Post. Antoine Galdes
23. P. Guzepp Camilleri
24. Mons. Robert Camilleri
26. Fr. Ramon Farrugia
Festi - April
19. P. Walter Vassallo
23. P. Gorg Bugeja
25. P. Mark Enriquez
25. P. Mark Ciantar
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Vokazzjonijiet

Persuni Kkonsagrati = Xhieda tal-Qawmien
Għadna kemm iċċelebrajna l-Misteru tal-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien
tà Sidna Ġesù Kristu; kienu jiem tà rikkezza kbira fejn wieħed seta jieqaf u
jirrifletti mhux biss fuq din il-Ġrajja,
iżda ukoll fuq il-mixja tiegħu personali bħala nisrani wara Ġesù. Fid-diversi
siltiet mill-Vanġeli li smajna fil-ġimgħat u l-ġranet li għaddew, rajna kif
Ġesù kien akkumpanjat mill-persuni
dgħajjfa li għażel għaliĦ u kif għamel
quddiemhom għeġubijiet kbar. Rajna
kemm għallimhom u preparhom għal
dak li kellu jiġri, iżda fil-mument talprova, telquĦ; b’ħafna minnhom
jaħarbu u jistaħbew. Rajna
kif Ġesù kellu jbati l-passjoni u jmut fuq is-salib
u kif din il-mewt ħalliet l-appostli mnikkta,
delużi, imbeżża, vojta u
bla tama, għax Kristu ma
kienx iżjed magħhom.
Il-jiem tà ncertezza wara
l-mewt ta’ Ġesù, flimkien ma
dawn is-sentimenti tal-appostli,
ifakkruni ħafna f’dawk il-mumenti qabel ma bdejt din il-mixja franġiskana,
fejn kont għadni qed nirrifjuta ir-rieda
t’Alla f’ħajti, u b’konsegwenza kont
il-bogħod minnU; minkejja li materjalment kelli kollox, kont inħoss dak
il-vojt li ħadd u xejn sa dak il-punt
ma kien għadu qatt imlieli. Il-ferħ li
ġab miegħu il-qawmien tà Ġesù liddixxipli, inqabblu mal-ferħ kbir tà
l-ewwel Iva tiegħi u tà l-istess Iva li

nipprova nġedded kuljum fil-ħajja
tiegħi.
“Fejn hemm ir-reliġjużi, hemm
il-ferħ” qalilna Papa Frangisku fl-Ittra tiegħu fl-okkażjoni tas-Sena talĦajja Kkonsagrata; iżda l-ferħ ma
jiġix mix-xejn, jiġi mill-Iva kontinwa
tagħna lil Alla, billi nilqgħuĦ f’ħajjitna u nħalluĦ jaħdem fina u bina;
dan hu il-veru ferħ; il-ferħ tal-Għid;
il-ferħ tal-Vanġelu. Tajjeb li nirriflettu
ftit sabiex naraw jekk f’dan il-punt tà
ħajjitna aħniex mimlijin b’dan il-ferħ
tal-Għid jew jekk inħossux dak il-vojt
li sperimentaw l’appostli meta
saru jafu li Ġesù kien mejjet.
Jekk qed inħossu dan ilferħ tal-Għid, għandna
nkomplu nkunu xhieda
tà dan il-ferħ bil-ħajja
tagħna, jekk minflok
inħossuna vojta, għandna nagħmlu kuraġġ u
niftakru li minkejja li telquĦ,
wara l-qawmien, Ġesù deher
diversi drabi lill-appostli u f’idejhom ħalla l-missjoni tiegħU; dan jurina kemm Alla lest jilqana lura meta
nitilqu għal rasna. Nqawwu qalbna
mela, inpoġġu warajna kull tip tà pessimiżmu, niftħu qalbna beraħ għallKelma t’Alla u nifirħu għax maħniex
waħedna; Alla magħna dejjem; Kristu
stess qalilna, “Jiena magħkom dejjem,
sa l-aħħar taż-żmien”
Fr. Ramon Farrugia OFM

aħna

franġiskani

www.vokazzjonijietfrangiskani.org

Banners ġodda!

Udjenża mal-Papa

Bħala promozzjoni Vokazzjonali fuq il-faċċata
tal-Knisja tar-Rabat u ta’ Għawdex twaħħlu banners
vokazzjoni għal żmien il-Ġimgħa Mqaddsa u l-Għid,
konxji mill-ammont ta’ nies li jżuru l-knejjes tagħna
f’dan iż-żmien partikolari. Il-messaġġ kien wieħed ċar
u maqsum f’erbgħa: ejja u ara; ejja u isma’; ejja u fittex;
Aħna Franġiskani! Inkomplu nitlobu li l-messaġġ ikompli jasal anke permeżż ta’ dawn il-mezzi biex żgħażagħ
jiġu konxji minn din l-għażla ta’ ħajja.

Il-Ġimgħa, 4 ta’ Marzu, Fr. Clive Camilleri kellu udjenza ma Papa Franġisku. Kellu x-xorti li sellem lil Papa
personalment wara li dan iltaqa’ ma kullħadd. Il-Papa
kkummenta fuq Malta wara li semma li fr. Clive huwa
Malti. Din l-udjenza kienet l-għeluq ta’ kors li għamel
mid-29 ta’ Frar sal-4 ta’ Marzu, li joffri kull sena il-palazz tal-penitenzeria fuq il-qrar. F’dan il-kors ħadhu sehem 550 ruħ, kollha reliġjużi, seminaristi u djakni li qed
jiprepparaw għal-Ordinazzjoni Presbiterali.
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Informazzjoni
Laqgħa mal-Arċisqof

arium mentis in Deo, ta’ San Bonaventura.
Oħtna l-mewt iżżurna

It-Tlieta 15 ta’ Marzu 2016,
l-Arċisqof Charles J. Scicluna iltaqa’
mal-Isqof George Bugeja O.F.M., fi
żjara informali fil-Kurja tal-Arċisqof,
il-Furjana. Din il-laqgħa saret qabel
Mons. Bugeja ħalla Malta biex jibda l-ħidma tiegħu bħala r-ragħaj ilġdid fil-Vigarjat Appostoliku f’Bengażi, il-Libja. L-Isqof George Bugeja
O.F.M. se jieħu post l-Isqof Emeritu
Silvestru Magro O.F.M.
Seminar Residenzjali

Bejn il-11 u t-13 ta’ Marzu P.
Walter Vassallo attenda għat-tielet Seminar Residenzjali tal-Masters
fil-Formazzjoni ġewwa l-kunvent
tal-Kappuċċini fi Frascati. It-tema
kienet it-’Talba Frangiskana’. B’mod
partikolari s-seminar iffoka fuq l-użu
tas-sensi bħala bieb għat-talba kontemplativa. Il-bażi Franġiskana ta’
dan is-seminar inbniet fuq l-Initer-

Talb ta’ Fejqan
Il-Ħamis 17 ta’ Marzu, wara
l-priedka ta’ l-eżerċizzi fil-Knisja ta’
Sant’ Antnin Għawdex ġie espost
Ġesù Sagramentat u wara saret
quddiesa b’talb għal fejqan minn P.
Marcello Ghirlando ofm. Din il-quddiesa kienet l-ewwel fit-tip tagħha u
hemm il-ħsieb li tibda issir fl-aħħar
Ġimgħa ta’ kull xahar.
Quddiesa għaż-Żgħażagħ

Nhar il-21 ta’ Marzu s-Sinjuta
Anastasja Galea (Omm P. Pawl Galea,
OFM) twieldet għall-ħajja ta’ dejjem
biex tingħaqad mal-Mulej, fl-eta’ ta’
94 sena. Il-funeral sar ġewwa l-Knisja tagħna ta’ Santa Marija ta’ Ġesù,
Rabat.
Żjara f’Ruma

Mons. George Bugeja, OFM waqt
li għamel xi jiem Malta ta’ mistrieħ
fix-xahar ta’ Marzu u qabel ma reġa
telaq lura għaċ-ċelebrazzjonijiet
tal-Ġimgħa Imqaddsa ġewwa Tripli, ħa l-okkażżjoni biex jitla’ Ruma
u għamel żjara Iill-Papa Franġisku
biex jinformaħ b’dak kollu li għaddej
minnu l-poplu ta’ Alla ġewwa l-Libja.
Hu kien akkumpanjat minn Fr. Lorrie Zerafa, OFM.

F’Ħadd il-Għid fil-Knisja ta’ Sant’
Antnin ingħata bidu għal-quddiesa
għaż-żgħażagħ minn P. Joseph Magro, OFM. Il-Quddiesa hija animata miż-żgħażagħ permeżż ta’ Band,
korjoġrafija u parteċipażżjoni fl-omelija. Wara l-quddiesa sar it-tberik
flimkien mal-gwardjan P. Joe Caruana, OFM ta’ figolli u l-fraternità kompliet man nies fuq ż-żuntier. Din
il-quddiesa hemm il-ħsieb li tibda
ssir darba fix-xahar.
Fis-Salib il-Ħniena
Lejla ta’ Mużika u Ħsibijiet ġewwa l-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù,
il-Belt quddiem il-Kurċifiss Mirakoluż, li fi żmien ir-Randan jagħmel
xi jiem espost għal-qima tal-pubbliku fuq il-presbiterju tal-istess Knisja. Din l-attività saret nhar it-12 ta’
Marzu.

Via Crucis Djoċesana
Il-Ħadd 13 ta’ Marzu, fuq I-Għolja ta’ Għammar, quddiem isSantwarju ddedikat Iill-Madonna ta’ Pinu, f’Għawdex, saret il-Via
Crucis Djoċesana, b’rif|essjonijiet dwar il-Ħniena meħuda millkitbiet u I-predikazzjoni tal-Papa Frangisku. B’differenza mis-snin
preċedenti, din il-Via Sagra saret għad-dawl tax-xemx u bdiet fl4pm. Flimkien ma’ Mons. Mario Grech, I-Isqof ta’ Għawdex, mexxa
ċ-ċelebrazzjoni I-Isqof George Bugeja OFM, Vigarju Appostoliku ta’ Tripli u Amministratur Appostoliku ta’ Bengazi, fiI-Libja,
ta wkoll il-Barka Sagramentali fl-aħħar.
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