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Preparament għażŻjara Franġiskana
Għaddejjin ġmielhom il-preparamenti biex għal darb’oħra matul
is-sajf tiġi organizzata ż-Żjara
Franġiskana li din is-sena ser issir bejn it-23-31 ta’ Lulju. Ser issir
ġewwa l-Parroċċa ta’ San Ġużepp
Ħaddiem, Birkirkara. It-tema li ntgħażlet hi «għal dejjem il-ħniena
tiegħu»,
f’armonija
mar-rieda
tal-Papa Franġisku għas-sena talĠublew. Bħala Franġiskani din is-sena ukoll qed niċċelebraw it-800 sena
mill-għoti tal-Indulġenza tal-Porziuncola mill-Papa Onorju III fl-1216.
Għaldaqstant il-‘missjoni’ li fdalna lPapa matul din is-sena ssib eku ċar u
qawwi fil-Maħfra t’Assisi.
Biex inħejju ruħna tajjeb għal
dan il-mument ta’ grazzja li l-Mulej
qed joffrilna permezz taż-Żjara
Franġsiakana ser issir mument ta’
formazzjoni u talb bejn l-organizzaturi t-Tnejn 18 ta’ Lulju fis-6:00pm,
fiċ-Ċentru San Franġisk, il-Ħamrun.
Matul il-jiem tż-Żjara se jkun
hemm diversi laqgħat u zjajjar. IżŻjara Franġsiakana tibda s-Sibt 23
ta’ Lulju fil-5:00pm b’quddiesa tal-ftuħ, li matulha jingħata l-mandat
lil dawk li se jieħdu sehem, patrijiet,
sorijiet u laċji impenjati.
Peress li t-tema hija fuq l-maħfra,
kuljum se tkun qiegħda issir Katekeżi
dwar il-Maħfra tal-Porziuncola.Se
jkun hemm laqgħa li tipprepara
lin-nies għall-Vanġelu tal-Ħadd fiċĊentru Parrokkjali.
Ser ikun hemm mumenti varji ta’
talb mal-membri tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, kif ukoll f’diversi ġranet
se issir il-Lectio Divina fil-familji u
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diversi laqgħat ma’ diversi gruppi fi ħdan il-parroċċa. Se nieħdu
l-okkażżjoni biex nagħmlu laqgħa
mal
-adoloxxenti li ser jagħmlu l
Griżma tal-Isqof. Is-Sibt fl-aħħar lejl
taż-Żjara ser tiġi orġanizzata Lejla
Soċjali man-nies tal-parroċċa.
L-iktar punt importanti li jagħti
siġill liż-Żjara huma d-diversi mumenti li l-missjunarji ikollhom biex
jiltaqgħu mal-familji tal-Parroċċa.
Dan ikun mument ta’ grazzja
għalihom kif ukoll għal dawk li
jiltaqgħu magħhom.
Il-Ħadd 31 fil-11:00am isir Quddiesa li ttemm ż-Żjara Franġiskana.
Fis-17 ta’ Awwissu fis-7:00pm
issir evalwazzjoni fiċ-Ċentru San
Franġisk, il-Ħamrun.
Għal kull informazzjoni wieħed jista’
jikuntattja lil P. Walter Vassallo OFM
jew zjarafrangiskana.org.

Ilek ma tieħu xi
“Flip”? Wasalt għal
wieħed!
Min għandu ċertu età bħalma
għandi jien issa bil-karta anzjan,
jiftakar fi tfulitu kemm il-ġenituri
tagħna kienu jagħtuna ta’ kuljum
il-famuż “flip”. Għal min forsi
mhux midħla ta’ dan il-“Flip”, din
kienet xarba magħmulha minn
bjada mħabbtha, ħalib kemm
kemm imsaħħan u naqra brandy
għat-togħma, biex dak li jkun ma
jkollux diffikulta’ iniżżilha f’nifs
wieħed jekk jista’ jkun. Il-ġenituri
tagħna kienu jemmnu li din
kienet xarba sustanzjuża li tagħti
s-saħħa u timliena bl-enerġija
sabiex aħna wliedhom nikbru
b’saħħitna. Ma nkunux debboli
jew fjakki.
U allura l-mistoqsija tiġi
weħidha, ippermettuli ngħid.
Ilek xejn ma tieħu xi “Flip”? Hawn
min forsi l-ħsieb biss li jixrob
bajda mħabbtha nejja ma’ ħalib
frisk msaħħan ma tantx tinżillu
malajr, mqar jekk ikun hemm
miżjud grokk brandy mdaqqas
mhux ħażin! Min jaf kemm kien
hemm min kien jagħlaq għajnejh
u jsodd imnieħru biex iniżżlu
malajr kemm jsta’ jkun! Oħrajn
jafu jgħidulek li minħabba
raġunijiet ta’ saħħa, bħal fejn naf
jien, pressjoni jew kolesterol, ma
tantx jaqbillu jieħdu “Flip”.
Hemm ukoll min igħidlek li
l-ħalib sħun iweġġgħalu żaqqu!
Imma ippermettuli ftit. Jien
mhux qiegħed issa nirreferi aktar
għal dan it-tip ta’ “Flip” imma
ikompli f’paġna 2
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tip ta’ “Flip” xort’oħra, fuq livell
spiritwali.
Forsi mhux minnu li kulma jmur
is-soċjeta’ tagħna li qed ngħixu fiha,
hija soċjeta’ debboli u fjakka fejn
jidħlu valuri Nsara ‘llum!? Titkaxkar
ma kull kurrent ta’ ħsieb qarrieqi.
Forsi mhux minnu li, mdakkrin
minn dinja li ma tridx taf aktar
b’Alla, bl-iskop qarrieqi li nkunu
tassew emanċipati u rajna f’idejna,
nagħmlu li ‘rridu mingħajr ma ‘rridu
lil ħadd, lanqas Alla, jindaħlilna
jew jgħidilna x’għandna nagħmlu,
x’inhi l-Verita’, x’inhu tajjeb, x’inhu
ħażin!? U allura hawn fejn jidħol il“Flip” li għandi f’moħħi jien.
Dan huwa “Flip” magħmul minn
ħalib sħiħ u bnin, mhux xkumat,
mhux adulterat tal-Kelma ta’ Alla,
kif insibu fl-Ittra lill-Lhud 5,12, “Tant
hu hekk li għalkemm issa jmisskom

sirtu mgħallmin, għadkom teħtieġu
‘l min jgħallimkom mill-ġdid
l-ewwel elementi tal-kelma ta’ Alla;
ġejtu fil-bżonn li tieħdu l-ħalib, u
mhux ikel sħiħ.” Kif ukoll fl-1 Ittra
lill-Korintin 3,2, “Ħalib sqejtkom,
mhux ikel, għax ma kontux tifilħu
għalih, u lanqas issa ma tistgħu
għalih”. Għandna bżonn mill-ġdid
mhux daqstant l-ispirtu tal-Brandy
imma dak li jagħtina Alla kif insibu
f’Luqa 11,13, “… kemm aktar ilMissier mis-smewwiet jagħti Spirtu
Qaddis lil dawk li jitolbuhulu?”
U dan biex bil-Klema u bl-Ispirtu
nqumu ma’ Kristu għall-ħajja ġdida
fiĦ, (il-bajda li fil-Għid hija simbolu
ta’ qawmien għal ħajja ġdida). IlMulej jagħtina s-Sliem!

aħna

franġiskani

P. Richard S. Grech, OFM
Ministru Provinċjal

www.vokazzjonijietfrangiskani.org

Definitorju Provinċjali - 27 ta’ Ġunju
L-aħħar laqgħa tad-Definitorju
Provinċjali saret nhar it-Tnejn 27
ta’ Ġunju, 2016 fid-9.30am ġewwa
Porziuncola Retreat House, Baħar
iċ-Ċagħaq. L-ewwel parti kienet
laqgħa normali fejn fost l-oħrajn
ġiet milqugħa t-talba ta’ ħuna Fr.
Ramon Farrugia ofm sabiex jersaq
flimkien ma ħuna Fr. Clive Camilleri
ofm għall-Ordinazzjoni Djakonali
f’Ottubru li ġej.
Ġiet diskussa wkoll talba talMinistru Provinċjal tal-Immaculate
Conception
Province
ġewwa
l-Amerika, Fr. Bob Campagna ofm,
li wera ix-xewqa li xi aħwa millProvinċja tagħna jmorru jagħmlu
ħidma għal tlett snin ġewwa Ruma,
il-Kanada, l-Amerika u l-Amerika
tan-Nofs. Huwa jixtieq li jerġa
jibni u jsaħħaħ ir-relazzjoni, irrabta u l-ħidma bejn il-Provinċji
tagħna kif kienet għal bosta snin,
imma li fiż-żmien li huwa ma
kienx Ministru Provinċjal bħal
qisu naqset xi ftit, mhux daqstant
minn naħa tagħna imma minn
naħa tal-amministrazzjoni talProvinċja Amerikana li għadha
kemm intemmet. Għal snin twal
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il-Provinċja tagħna ħadmet id
f’id mal-Provinċja tal-Immaculate
Conception
b’missjunarji
filHonduras u patrijiet jaħdmu filKanada.
It-tieni
parti
tal-laqgħa
ingħaqdu ma dawk diġa’ preżenti
il-Gwardjani u s-Superjuri lokali
flimkien ma’ P. Dijonisju Mintoff ofm
u s-Sur Victor Axiak mill-Laboratorju
tal-Paċi Ġwanni XXIII. L-iskop kien
sabiex jiġi spjegat u mfisser aħjar
il-proġett pilota li l-Laboratorju talPaċi ippropona li jinħadem flimkien
mal-Provinċja sabiex jitqies u
jitnaqqas il-Carbon Footprint ta’ kull
fraternita’ tagħna, bħala xhieda u
kontribut lejn il-Ġustizzja, il-Paċi u
l-Ħarsien tal-Ambjent.
Aktar
informazzjoni
ser
tingħata fiż-żmien li ġej sabiex
dan il-proġett ta’ formazzjoni u
konverżjoni fid-dawl tal-Laudato Sii
u tad-Dokument Finali tal-Kapitlu
Ġenerali tal-Ordni ta’ Mejju 2015 jiġi
implementat. Il-laqgħa intemmet
b’ikla fraternà fir-restaurant talProvinċja
Da Francesco, għassodifazzjoni ta’ kulħadd.

Lulju
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ta’ Lulju, Festa Parroċċa Madonna tas-Sacro Cuor, TasSliema

18 ta’ Lulju, Żjara Franġiskana
Laqgħa formattiva u mument ta’ talb fiċ-Ċentru San
Franġisk, il-Ħamrun fis6.00pm.
23 ta’ Lulju, Jum is-Sejħa
Franġiskana: Kappella Ġesù
l-Ħabib
23 ta’ Lulju,
Tibda ż-żjara
Franġiskana fil-Parroċċa ta’
San Ġużepp Ħaddiem, B’Kara.
u tiġi fi tmiema l-Ħadd 31.
Birthdays - Lulju
01. P. George Bugeja
04. P. Raymond Camilleri
07. P. Bartolomew Gauci
Festi - Lulju
08. P. Godfrey Micallef
16. P. Charles Diacono
25. P. Christopher Farrugia
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Vokazzjonijiet
Itemmu b’suċċess il-Baċellerat fit-Teoloġija
Fr. Ramon Farrugia u Fr. Clive
Camilleri għadhom kemm temmew l-istudji tagħhom fil-Fakulta tat-Teoloġija tal-Pontificia
Università Antonianum ġewwa
Ruma. Dan wara li lestew
l-aħħar eżamijiet u ddiskutew
id-dissertazzjoni li kitbu tul din
is-sena.
Fr. Ramon iddiskuta ddissertazzjoni
bit-titlu
“Lideologia del gender, una
sfida per l’antropologia e
l’educazione sessuale cristiana”
fit-23 ta’ Ġunju quddiem tlett
eżaminaturi fosthom Prof. M.
P. Faggioni OFM, li kien il-moderatur tiegħu. L-eżaminaturi
kellhom kliem ta’ tifħir fil-konfronti tax-xogħol li ppreżenta,
u fl-aħħar tal-eżami ddikjaraw li
temm b’suċċess il-Baċellerat fitTeoloġija bl-għola grad ta’ Summa Cum Laude. Għal dan il-mument, ingħaqdu miegħu ukoll
il-ġenituri tiegħu, studenti oħra
li studjaw miegħu u xi ħbieb.
Anke Fr. Clive, iddiskuta ddissertazzjoni tiegħu bit-titlu
“Il ritrovamento della croce attraverso gli autori di IV e V secolo. Riflssioni storiche, archeologiche e teologiche” fis-27 ta’
Ġunju quddiem tlett professuri
fosthom il-Professoressa Caterina Papi li kienet il-moderatriċi li
segwietu. Anke d-dissertazzjoni
ta’ Fr. Clive ġiet imfaħħra, u flaħħar tal-eżami ingħata t-titlu
ta’ Baċillier fit-Teoloġija bil-grad
ta’ Magna Cum Laude. Kienu
preżenti għad-diskussjoni ta’ Fr.
Clive, il-ġenituri tiegħu, iz-zija,
il-ġenituri ta’ Fr. Ramon, studenti li studjaw miegħu u xi ħbieb.
Dawn ħutna mistennija jaslu
lura Malta fil-bidu ta’ Lulju; Fr.
Ramon, se jkun lura fil-fraternità
tar-Rabat, filwaqt li Fr. Clive ser
jibda l-preparazzjoni spiritwali
għal-Professjoni Solenni li ser
issir f’Settembru.
Filwaqt li nawgurawlhom u
nilqgħuhom lura fostna, inkomplu nitolbu għalihom.
Lulju 2016 - L-Aħbar

3

Informazzjoni
Jispiċċa l-Kors

Missjunarji tal-Ħniena

Lejn il-Kapitlu Intermedjarju

P. Walter Vassallo, OFM temm
il-kors tiegħu ta’ Master fil-Formazzjoni ġewwa l-Pontificia Università
Antonianum ġewwa Ruma. F’Mejju
ppreżenta x-xogħol finali tiegħu
bit-titlu ‘Programma formativo per
il Postulato nella Provincia di San
Paolo Apostolo’. Huwa kors ta’ sena
li ta’ lil Walter diversi metodologiji
u skills li jintuzaw fil-formazzjoni
speċjalment dik inizjali.
Huwa rritorna Malta fil-21 ta’
Ġunju u qed jifforma parti millkomunità tal-Ħamrun. Bħalissa P.
Walter qed jieħu ħsieb l-organizzazjoni taż-Żjara Franġiskana f’dak
li għandu x’jaqsam ma loġisktika u
d-diversi kuntatti mal-Kappillan kif
ukoll mal-Kunsill Parrokkajli li qed
ikollu laqgħat regolari biex kollox
jimxi kif suppost.

Il-Ministru Provincċjal P. Richard S. Grech, OFM wara li kien
mitlub jibagħat suġġerimenti ta’
ismijiet minn P. Caoimhin O’Laoide ofm, id-Definitur Ġenerali talLingwa Ingliża, irċieva ittra uffiċċjali
min-Nunzjatura Apostolika ta’
Malta li taħtar iktar aħwa għal dan
is-servizz tant importanti f’din issena tal-Ħniena. Dawn ikollhom ilfakultàli jaħfru d-dnubiet reservati
għas-Santa Sede kif ukoll id-dmir li
jippriedkaw il-ħniena.

Id-Definitorju Provinċjali beda
jiddiskuti fuq il-Kapitlu Intermedjarju li għandu ikun iċċelebrat is-sena
id-dieħla.
Għalhekk id-definitorju ħatar
membri biex jifurmaw “ic-Chapter Preparatory Committee 2017”,
skont kif hemm fl-artikli 53, 54, 55,
56 tal-Istatuti Partikolari tagħna
(2013) u fejn wieħed għandu issib
kull informazzjoni.
Minħabba l-impenji ta’ P. Joseph
Ciappara fl-Universita’ ta’ Malta,
kemm bħala assistent lecturer kif
ukoll fl-istudji tiegħu għad-Dottorat, id-Definitorju ħatar lil P.
Marcellino Micallef OFM, Vigarju
Provinċjali, li għandu ħafna esperjenza f’dan il-qasam, flimkien ma
P. Joseph Magro, OFM u P. Stephen
Magro OFM.

Dawn huma:
P. Alex Borg, OFM
P. Julian Sammut, OFM
P. Martin Coleiro
P Christopher Farrugia, OFM
P. Paul Galea, OFM
P. Joseph Ciaparra, OFM

Itemm is-servizz mal-foqra ġewwa Termini
Nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Ġunju, ħuna Fr. Ramon temm
is-servizz mal-foqra li kien jikkonsisti fi tqassim ta’ ikel lil
madwar 160 persuna li m’għandomx abitazzjoni fissa,
fil-pjazza ta’ quddiem l-Istazzjon ta’ Termini.
Dan il-proġett isir b’kollaborazzjoni bejn il-Parroċċa
Franġiskana ta’ San Gregorio VII, il-Caritas ta’ Ruma
u s-San Vincenzo ta’ Ruma. Wara it-tqassim tal-ikel
bħas-soltu, il-grupp ta’ voluntiera għamel festin żgħir
b’sorpriża biex jirringrazzja u jsellem lil Fr. Ramon li qed
itemm l-esperjenza tiegħu ġewwa Ruma.
Fr. Ramon jiddeskrivi dan is-servizz bħala esperjenza mhux biss sabiħa, imma bħala waħda li għenitu
jkompli jikber u japprezza; kemm id-don tal-għotja lill
Alla permezz tal-Ħajja Kkonsagrata, kif ukoll dak kollu
li Alla għoġbu jipprovdilu tul dawn is-snin. Kienet ukoll
opportunita biex jaħdem iżjed mill-qrib u jkompli jifhem l-importanza tal-ħidma u l-koperazzjoni mal-lajċi,
kif ukoll l-importanza li dawn ikunu appreżżati iżjed
fil-Knisja.
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