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Iż-Żjara Franġiskana
f’Ħal Tarxien

Iż-Żjara Franġiskana bdiet isSibt 25 ta’ Marzu permezz ta’ quddiesa mill-Kappillan li matulha ta
l-mandat lill-missjunarji li kienu se
jieħdu sehem f’din iż-Żjara. Matul
il-ġimgħa imbagħad saru diversi
quddies u qrar mill-patrijiet. Saru
laqgħat għal-ġenituri ta’ dawk li
ser jagħmlu l-ewwel tqarbina u
l-griżma. Kull filgħaxija saret it-talba
tal-Għasar. Saru wkoll Lectio Divina
fil-familji, laqgħat fil-Każini u laqgħat
mal-leaders taż-ZAK. Il-Ġimgħa ġie
ċċelebrat Penitenzjal u s-Sibt laqgħa
Soċjali man-nies tal-Parroċċa, li din
bdiet b’mument franġiskan fejn inqraw u tkantaw siltiet franġiskani, u
dan kollu kien animat mill-patrijiet
u s-sorijiet Franġiskani. Wara kien
hemm waqfa żgħira fejn tqassam xi
ikel.
Wara kien imiss kant, żfin u dan
minn dawk kollha preżenti, patrijiet,
sorijiet, lajċi npenjati kif ukoll uħud
minn nies li nġarrew minn dan ilkant – fosthom ukoll tfajjel ċkejken

li daħal fl-atmosfera. imma fuq kollox iż-żjajjar fid-djar.
Din iż-Żjara Franġiskana ġiet
fi tmiemha l-Ħadd 2 ta’ April
b’quddiesa kkonċelebrata minn P.
Walter Vassallo OFM koordinatur ta’
din iż-żjara fil-Parroċċa Maria Annunzjata Ħal-Tarxien. P. Walter radd
ħajr lil Alla ta’ din l-esperjenza, kif
ukoll lil dawk kollha li taw is-sehem
tagħhom biex kollox ikun jista’ jimxi
kif pjanat: lil Patrijiet, diversi kongregazzjonijiet ta’ sorijiet Franġiskani,
Klarissi li kienu qegħdin jitolbu
għas-suċċess ta’ din iż-żjara kif ukoll
l-OFS.
F’għeluq iż-żjara l-missjunarji
permezz ta’ rit żgħir reġgħu irritornaw it-TAU lil Kappillan (ilmandat li hu kien tahom fil-bidu
taż-żjara). Il-Kappillan Fr. Michael
Bellizzi minn naħa tiegħu rringrazzja
lil missjunarji tal-preżenza tagħhom
fil-parroċċa u wiegħed it-talb tiegħu
u tal-parruċċani biex il-ġid li sar
ikompli.
ikompli f’paġna 4
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Fil-Ħlewwa ta’ Mejju
Hekk ser nibdew u nkomplu
nkantaw matul dan ix-xhar ta’
Mejju ddedikat lil Madonna.
Kemm fihom tagħlim sabiħ
l-innijiet miktuba mill-poeta
nazzjonali Dun Karm Psaila bħal
“Tina l-Ħlewwa”, “Nadurawk
Ja Ħobż tas-Sema” u oħrajn,
fosthom dan l-istess innu li
nkantaw matul dan ix-xhar. Imqar
kieku aħna flok inkantawhom
naqrahom sabiex inkunu nistgħu
nixtarru l-kliem sabiħ li jixhed
mhux biss il-kapaċita’ tal-poeta
imma saħansitra t-twemmin
tiegħu u l-istess relazzjoni li
huwa kellu kemm bħala nisrani
imma wkoll bħala saċerdot malmisteri tal-fidwa tagħna, ma’
Alla wieħed fi tlett persuni, ma’
Marija Omm Ġesu’. Dawn l-istess
innijiet ħerġin minn qalb Maltija
mimlijin imħabba u gratitudni
huma xhieda ta’ devozzjoni vera
u mhux fiergħa.
U aħna li nkantaw għalenija
dawn l-innijiet, aħna għandna
din l-istess fidi, din l-istess
relazzjoni, din l-imħabba u
gratitudni, din id-devozzjoni?
Kultant sinċerament inħoss li
bħalma jikteb San Pawl fl-ewwel
ittra tiegħu lill-Korintin (kapitlu
13, vers 1) “Li kont nitkellem blilsna tal-bnedmin u ta’ l-anġli bla
ma kelli l-imħabba, kont inkun
qisni strument tar-ram iżarżar jew
platti jċekċku.” Aħna bħal dawn
l-istrumenti tar-ram inkunu biss
qegħdin inżarżru għax vojta
minn ġewwa, inċekċku, nagħmlu
ikompli f’paġna 2
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ħoss biss. Kultant iċ-ċanfira ta’
Ġesu’ tkun toqgħod perfettament
għalina, “Dan il-poplu bix-xufftejn
biss jagħtini. Fiergħa hija l-qima li
jagħtuni” (Mattew 15,8-9)
Hija din l-imħabba li għandu
jkollna lejn Alla u lejn Marija Omm
Ġesu’ u Ommna li tagħmel id-

differenza kollha f’dak li nagħmlu
u fil-mod kif nagħmluh. Kultant
għalhekk inħossu bi tqil li ngħixu
s-sejħa tagħna ta’ nsara u ta’ persuni
kkonsagrati, għax neqsin minn din
l-imħabba. “Imma kontra tiegħek
għandi li inti ħallejt dik l-imħabba
li kont urejt fil-bidu” (Apokalissi 2,
5) Forsi mhux din l-imħabba
li kellna fil-bidu li tatna
l-fehma, ir-rieda, il-kuraġġ,
il-ġenerożita’ li nitilqu kollox
biex ngħidu “Iva” għas-sejħa
tagħna. Hekk ukoll trid
tkun din l-istess imħabba li
tkompli ssuqna ‘l quddiem
biex inkomplu sal-aħħar dak
li l-Mulej beda’ fina.
Dan
ix-xahar
huwa
xahar importanti ħafna
għalina l-aħwa ta’ din il-

Definitorju Provinċjali - 20 ta’ April
L-aħħar laqgħa tad-Definitorju
Provinċjali saret ġewwa r-Rabat
nhar l-20 ta’ April 2017, fid-9.30am.
Għal din il-laqgħa kienu skużati
P. Anthony Chircop OFM li kien
qiegħed jakkumpanja pellegrinaġġ
ġewwa l-Art Imqaddsa u P. Stephen
Sciberras OFM li kien imsiefer fuq
xogħol il-Bosnia mas-Sur Paul
Camilleri, biex jinġiebu prodotti
minn dak il-pajjiż li jistgħu jinbiegħu
mill-ħanut li nfetaħ fid-Dar tal-Irtiri
Porziuncola, li ‘llum iġġib l-isem ta’
Ċentru Franġiskan.
Il-Ministru Provinċjal ta lil dawk
preżenti l-aħħar informazzjoni
fuq il-proġetti ta’ Domus Pacis
Retirement Friary li ser tinbena fuq
iċ-Ċentru Franġiskan, u l-kunventin
li ser jinbena fuq iċ-Ċentru
Sant’ Antnin, l-Imġarr Għawdex.
Prattikament kollox jinsab lest u
kulma qed nistennew huwa biss
il-permessi meħtieġa tal-Planning
Authority biex jibda’ x-xogħol.
Minn korrispondenza li waslet lillMinistru Provinċjal mingħand din
l-Awtorita’ tal-Ippjanar, jidher li fuq
Baħar iċ-Ċagħaq għandu jkollna
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tweġiba għat-28 ta’ Mejju, waqt
li fuq Għawdex għandu jkollna
tweġiba sat-30 ta’ Ġunju.
Fuq l-aġenda ta’din il-laqgħa kien
hemm ukoll l-aħħar informazzjoni
dwar iċ-Ċelebrazzjoni tal-Kapitlu
Provinċjali li jmiss bejn it-22 u l-25
ta’ Mejju, kif ukoll fuq l-Ordinazzjoni
Saċerdotali ta’ ħutna P. Ramon
Farrugia OFM u P. Clive Camilleri
OFM li ser issir nhar it-30 ta’ Ġunju
li ġej. Issemmew ukoll il-jiem ta’
formazzjoni u l-irtiri tas-sena li
għalihom l-aħwa kollha huma
mħeġġin sabiex ikunu preżenti u
jipparteċipaw fihom b’mod sħiħ u
attiv.
Fl-aħħar
nett
il-Ministru
Provinċjal radd ħajr lill-membri
kollha tad-Definitorju Provinċjali
tal-kontribut li taw fit-tmexxija ta’
din il-Provinċja u fil-għajnuna li
tawh fl-istess tmexxija. Jekk mhux
għax tinqala’ xi ħaġa urġenti qabel
il-Kapitlu Provinċjali, Definitorju
Provinċjali ġdid jibda’ jiltaqa’ wara
l-Kungress Kapitulari li jsir wara
li jiġi fi tmiemu l-istess Kapitlu
Provinċjali li resqin lejħ.

Provinċja. Huwa ix-xahar li fih
niċċelebraw il-Kapitlu Provinċjali
tagħna tat-tlett snin. Żmien ta’
verifika u ta’ evalwazzjoni. Żmien
ta’ dixxerniment biex inħarsu lejn
dak li qiegħed iqanqalna nimxu
lejh l-Ispirtu. Ejja jkun żmien li fih
inġeddu l-imħabba tagħna lejn Alla.
Minn hemm irridu nibdew, qabel
kull proġett ieħor! U intom ilkoll li
taraw dawn il-ftit kliem, żommuna
fit-talb tagħkom biex aħna wlied
Franġisku, l-Fqajjar ta’ Assisi, ngħixu
tassew ħajja dejjem aktar radikali,
dejjem aktar awtentika. Nagħmlu
lkoll, flimkien, esperjenza ġdida ta’
Pentekoste! Il-Mulej jagħtikom isSliem!
P. Richard S. Grech, OFM
Ministru Provinċjal

Mons. Silvestru Magro ofm
issa jinsab fil-Kunvent
‘Domus Pacis’ – Baħar iċĊagħaq, Triq il-Porziuncola,
Baħar iċ-Ċagħaq NXR 5274
Telefon 21370577.
Mejju

Appuntamenti
7

ta’ Mejju, P. Alfred Sciberras,
OFM – 50 Sena Saċerdot,
Knisja San Franġisk, Ħamrun
fis-6pm

20 ta’ Mejju, Jum is-Sejħa
Franġiskana: Ħamrun
22-25 ta’
Mejju,
Kapitlu
Provinċjali, Dar tal-Irtiri Porzjuncola, Baħar iċ-Ċagħaq.
Birthdays - Mejju
07. P. Charles Diacono
08. P. Mark Enriquez
27. P. Raymond Falzon
Festi - Mejju
03. P. Alexander Borg
03. P. Sandro Overend
12. P. Cherubim Galea
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Informazzjoni

Pagaent tal-Passjoni fit-Toroq tal-Parroċċa
Il-Patrijiet Franġiskani flimkien
mal-kummissjoni tfal u l-Kummissjoni festi tal-Parroċċa tagħna tas-Sacro
Cuor tas-Sliema organiżżat “Pagaent
tal-Passjoni fit-Toroq” tal-istess Parroċċa. Din saret nhar is-Sibt 8 ta’
April.
Din l-attività saret għall-ewwel
darba u kienet animata kollha kemm
hi mit-tfal. Kienet imqassma f’tappi
u f’postijiet differenti. Matul it-triq
kien fiha waqtiet ta’ mużika, qari
mill-Vanġelu u mimi. Ħadu sehem
il-kor tal-Knisja kif ukoll is-Salesian
Boys’ Brigade.

Attività kienet marbuta maż-żmien speċjali tal-Passjoni, l-mewt u l-qawmien ta’ Ġesù li tiċċelebra l-Knisja universali.

Pasquetta Flimkien
It-Tlieta 18 ta’ April, il-Provinċja Franġiskana
organizzat Pasquetta flimkien permezz ta’ karozza ‘Hop On Hop Off’. Iltqajna fid-9.30 ħdejn
id-Domus Rumana u minn hemm bdejna t-triq
tagħna lejn iż-Żurrieq fejn hemm għamilna l-ewwel waqfa tagħna.
Wara li mxejna lejn il-“Blue Grotto” u fil-viċinanzi, komplejna t-triq tagħna lejn il-Birgu u wara
Marsaxlokk fejn kilna pizza flimkien. Wara tlaqna
lejn id-Dingli Cliffs u lura lejn ir-Rabat.
Din l-attività serviet biex aħna bħala patrijiet
wara x-xogħol tal-festi tal-Għid niltaqgħu u naqsmu l-ferħ tagħna flimkien. Prosit lil P. Marcellino Micallef OFM li ħa ħsieb l-organizzazjoni u lil
dawk kollha li taw is-sehem tagħhom.

Mejju 2017 - L-Aħbar

3

Informazzjoni
minn paġna 1

Żjara Franġiskana: Evalwazzjoni

Imbagħat l-Erbgħa 26 ta’ April fil-kunvent tagħna tar-Rabat,
saret l-evalwazzjoni taż-Żjara Franġiskana. Din il-laqgħa tmexxiet
minn P. Walter Vassallo OFM bħala Koordinatur tal-istess Żjara,
flimkien mal-patrijiet, sorijiet u l-OFS.
Matul din il-laqgħa ġie nnotat minn kulħadd li kienet esperjenza pożittiva. Din iż-żjara kienet l-ewwel waħda li saret fi żmien
ir-Randan u ħareġ li din għenet fil-klima kemm bejn il-missjunarji, kif ukoll mal-parruċċani.
Affarijiet żgħar li dejjem issib wieħed x’jirranġa, imma
b’mod ċar intwera l-importanza li ż-żjara ma tispiċċax malgħeluq imma li jkun hemm ‘follow up’ organizzat bejn il-Kappillan u l-koordinatur taż-żjara biex iż-żerriegħa li tkun inżergħet
wieħed isaqqiha.

Kapitlu Provinċjali 2017
Bejn it-22 u l-25 ta’ Mejju lPatrijiet se jinġabru fid-Dar tal-Irtiri f’Baħar iċ-Ċagħaq għal-Kapitlu
Provinċjali Intermedju.
Matul dawn il-ġranet isiru diversi rapporti ta’ kif sejra
l-Provinċja u anke naraw il-futur
f’dawn it-tlett snin li ġejjin.
It-Tnejn nibdew bil-Quddiesa
tal-Ispirtu s-Santu, jinqraw ir-’The
Rules of Procedure’ u jinqara rRapport tal-Ministru Provinċjal
Richard S. Grech OFM u wara xi
kjarifiki. Wara jinqara r-Rapport
mill-Kummissjoni Ekonomika talProvinċja u wara xi kjarifiki.
It-Tlieta t-tema se tkun il-Ko-

munjoni Fraterna u fuq dan ser issir Riflessjoni minn Mr George Peresso : ”Min se jitfi l-aħħar bozza u
jagħlaq il-bieb”.
L-Erbgħa t-tema se tkun fuq
l-importanza li naħdmu għallVokazzjonijiet u nwieżnu l-Vokazzjonijiet Ġodda. Fuq dan ser issir
riflessjoni minn Dun Anton Theuma.
Wara r-riflessjonijiet f’dawn
il-jiem isiru Worshops kif ukoll
jitħejjew rapporti li umabgħad
jinqraw waqt l-assemblea.
Il-Ħamis wara li jinqraw ilminuti u jsiru xi riżoluzzjonijiet,
rapport fuq id-Dar tal-Anżjani

‘Domus Pacis’. Fejn qegħdin u fejn
se naslu!. Wara l-Brejk isiru l-Elezzjonijiet tad-Definituri l-ġodda.
Wara diskors tal-għeluq tal-Kapitlu mill-Ministru Provinċjal P. Richard S. Grech OFM.
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