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P. Ramon jiċċelebra
l-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr
għad-don tas-Saċerdozju

Nhar il-Ġimgħa 14 ta’ Lulju, P.
Ramon Farrugia ċċelebra Quddiesa
ta’ Radd il-Ħajr lil Alla għad-don tasSaċerdozju wara li fit-30 ta’ Ġunju
flimkien ma’ P. Clive Camilleri kien
ordnat saċerdot minn Mons. Arċisqof
Charles J. Scicluna.
Il-quddiesa ġiet iċċelebrata ġewwa
l-Parroċċa ta’ San Ġejtanu, il-Ħamrun,
fejn bosta familjari u ħbieb ta’ P. Ramon
attendew għal din l-quddiesa. Matul
il-quddiesa. P. Ramon irringrazzja lil
Alla ta’ dan id-don kbir li Alla issa qed
jafdalu f’idejh, kif ukoll lil dawk kollha
li akkumpanjawh matul il-mixja
tiegħu biex jasal sa dan il-jum.
Skont it-tema meħuda mill-Vanġelu
ta’ San Mattew (Mt 28:20) “Jiena
magħkom dejjem”, dak li Ġesù qal lillappostli qabel tela’s-sema, P. Ramon se
jkun qed iżomm dan il-vers quddiem
għajnejh matul is-saċerdozju tiegħu
ikompli f’paġna 3
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Ikun li trid Int! Veru?
Matul

ix-xahar

ta’ Lulju
qaddisin
Franġiskani. Ftakarna fil-qdusija
tagħhom fil-ħajja kkonsagrata.
Iċċelebrajna il-kuraġġ tagħhom
fix-xhieda li taw bis-sagrifiċċju
aħħari tal-martirju tagħhom.
Ngħidilkom is-sewwa li mument
minnhom,
eżattament
fittifkira ta’ San Ġwann Wall u San
Ġwann Jones fit-12 ta’ Lulju,
waqt li kont qiegħed inqaddes,
ħassejtni tassew imċekken,
umiljat u mtaqqal bil-medjokrità
tiegħi, li waqt li qed niċċelebra
l-merti ta’ dawn il-qaddisin, jien
mhux kapaċi mbagħad insofri
bil-paċenzja, u għaliex le għallImħabba ta’ Alla wkoll, dak li
jdejjaqni f’ħajti minn jum għal
jum. Is-sħana tas-Sajf, l-istorbju
ta’ madwari, l-affarijiet li ma
jsirux kif nixtieq u nifhem jien, u
elf ħaġa oħra, imqar nemusa jew
dubbiena fitta! Bin il-bniedem
ma kellux fejn imidd rasu, kif
jgħidilna Hu, u jien irrid li nkun
imdawwar bl-aqwa u bl-aħjar!
Kemm huwa minnu dak
li qalilna il-Missier tagħna
Franġisku, il-Fqajjar ta’ Assisi
meta tkellem fuq l-Imitazzjoni
ta’ Kristu, “Ejjew ilkoll kemm aħna,
ħuti, naħsbu fuq ir-Ragħaj itTajjeb li ġarrab it-tbatija tas-salib
biex isalva n-nagħaġ tiegħu! Innagħaġ tal-Mulej imxew warajh
fit-taħbit u fit-tiġrib, fil-mistħija
u l-ġuh, fil-mard u fit-tiġrib, u
f’kull għamla oħra; u ta’ dan kollu
ħadu l-ħajja ta’ dejjem mingħand

ċċelebrajna

bosta

ikompli f’paġna 2
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Aħbarijiet mid-Definitorju
minn paġna 1

il-Mulej. Għalhekk, hu għajb kbir
għalina, il-qaddejja ta’ Alla, li
l-qaddisin ikunu għamlu l-għemejjel
kbar, u aħna rridu biss nirċievu l-glorja
u l-ġieħ ghax noqogħdu nitħaddtu
fuqhom” (Ammonizzjonijiet No. 6).
Forsi għall-predikazzjoni ma
jirbħilna ħadd, imma kif insibu fittieni lezzjoni tal-Uffiċċju tal-Qari talfesta ta’ Sant’Antnin meħud minn
priedka li l-Qaddis kien għamel
għall-Pentekoste, “Min ikun mimli blIspirtu s-Santu jitkellem b’bosta ilsna.
Dawn il-bosta ilsna huma l-ħafna
xhieda li tingħata lil Kristu, bħalma
huma l-umiltà, il-faqar, is-sabar
u l-ubbidjenza; li aħna nitkellmu
bihom meta nuruhom lill-oħrajn fina
nfusna. Għax il-kelma toħroġ ħajja
jekk jitkellem l-għemil. Mela ħa jieqaf
il-kliem u jitkellem l-għemil. Kliem

għandna kemm irridu, imma fatti
xejn, u għalhekk il-Mulej jisħetna, kif
seħet is-siġra tat-tin għax fiha ma
sabx frott imma weraq biss. Kif jgħid
San Girgor: “Għall-predikatur hemm
liġi li torbtu biex juri bl-għemil kulma
jxandar bil-kliem”. Għalxejn wieħed
jiftaħar li jaf il-liġi jekk b’għemilu jġib

fix-xejn it-tagħlim tiegħu”.

Kemm huwa sabiħ il-kliem talinnu “Iddeċidejt Mulej!” Kemm-il
darba kantajnih forsi b’armonija ta’
vuċi li tqanqal saħansittra l-għira
tal-istess Anġli ta’ Alla fis-Sema.
Aktar attenti għall-armonija tal-vuċi
milli għat-tifsir tal-kliem! Kemm kien
hemm tassew armonija bejn dak li
konna qed inkantaw biss bil-fomm,
imma li ma kienx ħiereġ mill-qalb,
ma kienx jirrifletti r-realtà ta’ ħajjitna
ta’ kuljum?! “Ħudni f’idejk u agħmel

Laqgħa Konġunta bejn id-Definitorju
Provinċjali, l-Gwardjani u s-Superjuri.
Nhar it-Tnejn 10 ta’ Lulju, 2017,
fid-9.00am saret l-ewwel laqgħa
tad-Definitorju Provinċjali l-ġdid
minn wara ċ-ċelebrazzjoni talKapitlu Provinċjali Intermedju ta’
Mejju 2017 u l-Kungress Kapitulari.
Għal din il-laqgħa, li saret ġewwa
iċ-Ċentru Franġiskan Porziuncola
ta’ Baħar iċ-Ċagħaq, kienu msejħa
biex ikunu preżenti u jieħdu sehem
il-Gwardjanu u s-Superjuri Lokali kif
ukoll is-Sur Paul Camilleri CEO talkumpanija tal-Provinċja Franciscus
Limited u P. Stephen Sciberras OFM,
Direttur Spiritwali tal-istess ċentru.
Il-laqgħa bdiet b’talba millMinistru Provinċjal u ħsieb
qasir fuq it-tifkira liturġika talġurnata u l-Vanġelu tal-jum.
Wara l-Provinċjal fetaħ l-ewwel
parti tal-laqgħa fejn dawk kollha
preżenti kellhom l-opportunità
jitkellmu fuq Strengths, Weaknesses,
Opportunities u Threats (S.W.O.T.) li
jaraw fil-fraternità provinċjali u filkomunitajiet rispettivi tagħhom.
Kien mument dixxernimentanli li
xeħet ħafna dawl fuq ir-realtajiet
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attwali li ninsabu fihom. Wara
l-Ministru
Provinċjal
qassam
handout b’disa’ punti ta’ kif wieħed
jista’ jibni relazzjonijiet tajbin fost
dawk li magħhom jgħix u jaħdem.
Il-Ministru Provinċjal ħeġġeġ lil
dawk preżenti sabiex jagħmlu malfraternitajiet rispettivi tagħhom
dawn iż-żewġ eżerċizzi.
Wara waqfa għall-kafè, il-laqgħa
kompliet b’diskussjoni dwar il-bidu
tal-implimentazzjoni
tal-Carbon
Footprint Project, il-proġett talBiblojteka tal-Belt, l-irtiri tas-sena,
il-kapitlu lokali u l-irtiri tax-xahar
kif ukoll il-festa ta’ San Franġisk
fil-belt Valletta għal din is-sena.
Aktar informazzjoni dwar dan kollu
tingħata fil-jiem u l-ġimgħat li
ġejjin.
Il-laqgħa konġunta ntemmet
b’ikla fraterna flimkien. Sakemm
ma jinqala’ xejn laqgħa oħra tadDefinitorju Provinċjali għandha ssir
nhar it-2 ta’ Ottubru 2017 ġewwa
ċ-Ċentru Franġiskan Porziuncola,
Baħar iċ-Ċagħaq.

bija dak li trid!”, “Jien lest għalik u
għal kulma trid!” Mhux ta’ b’xejn
li l-Malti jgħidlek, “Bejn il-kliem u
l-fatti, hemm baħar jikkumbatti!”
Għadhom ifissru xi ħaġa għalina
llum valuri bħal “Sagrifiċċju” u
“Faqar” u “Ubbidjenza”? jew saru
biss kliem fieragħ? Basta ngħidu
mbagħad, “Ikun li trid Int!” Il-Mulej
jagħtikom is-Sliem!
P. Richard S. Grech, OFM
Ministru Provinċjal
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ta’ Awwissu, Festa tal-Porziuncola, Baħar iċ-Ċagħaq
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ta’ Awwissu, Festa Santa Klara
– Quddiesa Solenni mmexxija mill-Ministru Provinċjal P.
Richard S. Grech, OFM fiddar tal-Irtiri Manresa, Rabat,
Għawdex, flimkien mas-sorijiet Klarissi, fis-6.00pm.

11 ta’ Awwissu, Festa Santa Klara
– Quddiesa Solenni mmexxija mill-Ministru Provinċjal P.
Richard S. Grech, OFM, filMonasteru ta’ S. Klara, San
Ġiljan, flimkien mas-sorijiet
Klarissi fis-6.30pm.
25 ta’ Awwissu, Prima Messa P.
Clive Camilleri OFM ġewwa
l-Bażilika ta’ Sant’Elena, B’Kara, 6.30pm.

Birthdays - Awwissu
11. P. Jimmy Zammit
13. P. Eddie Pace
14. P. Edward Zammit
24. P. Albert Micallef
Festi - Awwissu
04. P. Jimmy Zammit
24. P. Bartholomew Gauci
31. P. Ray Scicluna
31. P. Raymond Falzon
31. P. Ramon Farrugia
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Informazzjoni
minn paġna 1

...Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr

li Alla jibqa’ magħna u jkun magħna
kemm fil-mumenti sbieħ kif ukoll
fil-mumenti inqas sbieħ. P. Martin
Coleiro, OFM kompla fuq din it-tema
u għamillu l-omelija tal-okkażżjoni
li fiha wera l-importanza li jkun fidil
lejn dak li Alla jkun irid minnu għax
Alla qatt ma jħalli ’l-bniedem waħdu.
Hu semma l-irwol importanti li kellha
Marija u li hi qatt ma waqfet tfaħħar
u tirrinġrazzja lil Alla ta’ dak kollu li
hi kienet għaddejja fil-ħajja tagħha
u baqgħet dejjem fidila għal kulma
Alla ppjana għaliha. Kompla li huwa
importanti li hu qatt ma jħalli lil Alla
u Alla jkun parti importanti mill-ħajja
tiegħu speċjalment fejn jidħol it-talb.
Waqt il-quddiesa kanta il-Kor
Gaulitanus ta’ Għawdex taħt ittmexxija ta’ Mro. Colin Attard.
P. Ramon bħalissa jinsab filfraternità
tar-Rabat
u
huwa
s-Segretarju tal-Provinċja, Vigarju talKunvent u Animatur Vokazzjonali.
Minn naħa tagħna bħala Provinċja
inwegħduh it-talb tagħna ħalli jkun
verament strument f’idejn Alla. Ad
Multos Annos!!

Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr
ta’ P. Clive Camilleri OFM
nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Awwissu ġewwa
l-Bażilika ta’ Sant’Elena, B’Kara, 6.30pm
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Kappillan ġdid għal-Parroċċa tal-Madonna
tas-Sacro Cuor Sliema
Nhar it-2 ta’ Lulju, Festa tas-Sacro Cuor Sliema P. Paul Attard, OFM beda
l-ħidma tiegħu ġewwa l-Parroċċa tal-Madonna tas-Sacro Cuor f’Tas-Sliema
bħala Amministratur Parrokkjali sakemm jiġi maħtur Kappillan minn Mons.
Arċisqof.
Il-Pussess tal-Kappillan se jkun nhar il-Ħadd, 3 ta’ Settembru mill-Arcisqof
ta’ Malta Mons Charles J.Scicluna.
Sakemm jasal għall-Pussess isiru l-Ġurament u l-Istqarrija tal-Fidi u dan sar
nhar it-Tlieta 25 ta’ Lulju fil-Kurja tal-Arcisqof il-Furjana quddiem il-Vigarju
Mons Joe Galea Curmi.
Dan huwa l-ewwel pass deċiżiv li bih P. Paul jista’ jagħti bidu għal dan ilMinisteru ġdid fdat lilu bħala Ragħaj tal-Parroċċa tas-Sacro Cuor, Tas-Sliema.
Għal dan il-mument kien hemm bħala xhieda l-Ministru provinċjal P.
Richard S. Grech ofm u Fr. Charles Bugeja.

Kitchen Soup fil-Kunvent ta’
Sta. Marija ta’ Ġesù, il-Belt
Bil-motto “Agħtuhom intom x’jieklu” il-Kunvent tal-Belt, il-parti li tidħol
għaliha minn Triq Sant’ Ursola qed jiġi mibdul biex jsir ‘Kitchen Soup’.
Il-kitchen Soup li hija taħt id-direzzjoni ta’ P. Marcellino Micallef, OFM se
tipprovdi ikla sħuna, nutrittiva u bbilanċjata tajjeb tliet darbiet fil-ġimgħa
fl-ewwel fażi, filwaqt li iktar tard se toffri ikla ħamest ijiem fil-ġimgħa, mill11.30am sas-1.30pm. Dawk li se jkunu mistiedna għall-Kitchen Soup se
jkunu mill-Belt Valletta u mill-Floriana
Għalkemm se jservu għal sagħtejn, il-ġurnata fil-kitchen soup hija
ħafna itwal minn dik. Jibda fis-7.30am, meta l-koki jaslu biex jibdew iħejju
l-ikla għall-mistednin li jieklu dak il-jum.
Barra l-kwantità tal-ikliet sevuti, huwa wkoll importanti li tipprovdi ikel
nutrittiv li se jsostni l-mistednin, imma fuq kollox huwa wkoll importanti
l-approċċ tagħna. Kull ikla hija mfassla biex tkun b’saħħitha u hija
magħmula mill-bilanċ rakkomandat ta ‘frott, ħxejjex, proteini u dieta
Mediterranja.
Is-servizz jibda minnufih fil-11.30 am meta l-bibien jinfetħu u
l-ewwel mistednin jibdew jidħlu fih. Kull mistieden jaqbad trej mil-linja
tal-ikel, jieqaf fejn hemm ix-xorb għal xarba u jieħu siġġu ma’ mejda
li se jkun fir-refettorju Franġiskan antik mibni fl-1584. Il-mistednin se
jgawdu mużika ‘live’ minn mistednin jew mużiċisti oħra li huma lesti li
joffru l-ħin tagħhom. Wara jew qabel l-ikla ta’ nofsinhar, jagħmlu użu
minn wieħed mill-programmi l-oħra li qed jiġu offruti, bħal qari,
meditazzjoni, klassijiet tal-kompjuter jew servizzi tas-saħħa fuq ilpost.
Sas-1.00pm l-aħħar mill-mistednin ikunu rċevew l-ikliet tagħhom.
Il-personel u l-voluntiera joqogħdu bilqegħda għal ikliet tagħhom
stess. Sat-2.30pm il-voluntiera iknu telqu. Imbagħad jibda t-tindif. Sa
l-4.00pm l-aħħar moppijiet jisparixxu fl-armarju, il-magni jintfew u
jaqa’ s-skiet sas-7.30 am tal-għada, meta jibda kollox mill-ġdid.
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