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Kunvent - annex - ġdid
għal Għawdex

Fl-10 ta’ Mejju li għadda kien iffirmat kuntratt ġewwa l-Kunvent ta’
Sant’Antnin Għawdex sabiex jibda x-xogħol fuq annex li se jinbena fuq
iċ-Ċentru.
Il-kuntratt ġie ffirmat mis-Sur Xavier Tabone għan-naħa ta’ Baron Group
of Companies Gozo, il-kumpanija li se tieħu ħsieb ix-xogħol tal-bini,. GħallProvinċja ffirma P. Marcellino Micallef O.F.M., il-Vigarju Provinċjali, bħala Prokuratur Legali tal-Provinċja u s-Sur Paul Camilleri bħala xhud. Preżenti kien
hemm il-Gwardjan P. Joe Caruana O.F.M., il-Perit Edward Scerri u l-Ministru
Provinċjal.
Ix-xogħol mistenni jibda wara l-festa ta’ Sant’Antnin fil-25 ta’ Ġunju 2018
u għandu jkun lest minn kollox sal-25 ta’ Ġunju 2019. It-tberik u t-tqegħid
tal-ewwel ġebla se jsir nhar it-13 ta’ Ġunju 2018, jum il-festa liturġika ta’
Sant’Antnin.

Fil-Ħlewwa ta’ Mejju
Żewġ dmirijiet ewlenin
għal kull bniedem, hu min hu,
imma b’mod partikolari għal
kull min huwa Nisrani huma
dawn, l-ewwelnett li nħobbu,
naduraw, infaħħru u nroddu
ħajr ’l Alla. It-tieni wieħed tista’
tgħid
huwa
konsegwenza
naturali tal-ewwel wieħed, li
b’kull mezz inxerrdu dan kollu
fost il-bnedmin kollha li matul
ħajjitna niltaqgħu magħhom,
ninsabu fejn ninsabu. Dawn
id-dmirijiet tagħna għandhom
l-għeruq tagħhom fl-ewwel
tliet kmandamenti t’Alla, li ma
jorbtux biss lil min huwa nisrani,
imma lill-bnedmin kollha ta’ kull
żmien.
Issa fost il-modi kif aħna
nistgħu nwettqu dawn iddmirijiet tagħna lejn Alla
hemm il-qima, l-imħabba, iddevozzjoni li għandu jkollna
lejn il-qaddisin tiegħu għax kif
ngħidu f’wieħed mill-prefazji
tal-Quddiesa, “il-ġieħ mogħti
lill-qaddisin tiegħek, huwa
ġieħ mogħti lilek innifsek”. Kif
tgħidilna l-istess Kelma t’Alla,
“kull għotja tajba u kull don
perfett, ġejjin minn fuq” (Ġk 1,
17), jiġifieri ġejjin mingħand
Alla, Mulej u Sid tal-ħolqien
kollu.
Fil-kobor
tal-umiltá
tagħha, Ommna Marija għarfet,
emmnet u stqarret dan kollu
meta b’tifħir u b’ringrazzjament
lissnet il-kelmiet, “Is-Setgħani
għamel miegħi ħwejjeġ kbar!”
ikompli f’paġna 2
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Aħbarijiet mid-Definitorju
minn paġna 1

(Lq. 1,49) Naturalment il-ġieħ, ilglorja u t-tifħir mogħti lil Marija
Omm Ġesù, huwa ġieħ, glorja u
tifħir mogħti lil Alla.
Il-ħsieb tiegħi dan ix-xahar imur
fuq il-poeta nazzjonali tagħna
Dun Karm Psaila, l-awtur tal-innu
Nazzjonali ta’ pajjiżna (Lil Din l-Art
Ħelwa), li l-poeżiji tiegħu kienu
qabel xejn għanja ta’ tifħir lil Alla,
lill-Ewkaristija u lill-Madonna.
Insibu fost oħrajn innijiet bħallinnu Ewkaristiku – (Nadurawk Ja
Ħobż tas-Sema), l-Innu ta’ Filgħodu
(Reġa’ Sebaħ Ja Mulejja), l-innu ta’
Filgħaxija (Riesaq il-Lejl Mulejja),
l-innu
tal-Kungress
Marjan
(Ismagħha l-Għanja), l-innu lill-Qalb
ta’ Ġesù (’Tina l-Ħlewwa), l-innu
Pontifiċju (Għalxejn l-għedewwa
jridu...), l-innu Għedtilna Kelma u

l-innu lill-Madonna (Fil-Ħlewwa ta’
Mejju). Il-kelma li permezz tagħha
Dun Karm niseġ dawn l-innijiet
tixhed ir-relazzjoni profonda li
huwa kellu m’Alla, il-Fidi soda
li emmen fiha u l-imħabba u
d-devozzjoni awtentiċi li kellu lejn
Marija Omm Ġesù. Żgur ma kinetx
biss il-kapaċitá letterarja tiegħu li
waslitu biex jikteb dawn l-innijiet
hekk sbieħ. Jien konvint li l-poeżiji
tiegħu ma kinux għalih l-iskop
aħħari fihom infushom, imma mezz
għal skop akbar u aktar nobbli –
t-tifħir lil Alla u lill-Madonna.
Niftakar b’ċerta nostalġija u
b’għożża kbira kif fis-snin ta’ tfuliti
ġewwa l-iskola primarja tar-Rabat
waqt l-assembly, kif konna nkunu
miġburin
fil-bitħa
tal-iskola,
inkantaw ta’ kull filgħodu qabel

Definitorju Provinċjali
16 ta’ Mejju
Id-Definitorju Provinċjali ltaqa’
ġewwa Porziuncola Franciscan
Centre, Baħar iċ-Ċagħaq nhar
l-Erbgħa 16 ta’ Mejju, 2018.
Oriġinarjament din il-laqgħa kellha
ssir ġewwa l-kunvent tagħna talĦamrun, iżda peress li dawk miġbura
kienu se jiddiskutu l-iżviluppi li
qegħdin isiru fuq ir-razzett u l-art li
ġew f’idejn il-Provinċja f’Awwissu
2017, il-Ministru Provinċjal ħass li
kien ikun aħjar li qabel il-membri
tad-Definitorju Provinċjali jkunu
jistgħu jaraw fuq il-post dak li kien
qiegħed isir. Għall-ewwel parti ta’
din il-laqgħa kien preżenti s-Sur
Paul Camilleri, Financial Adviser u
Accountant tal-Provinċja sabiex
jagħti rendikont kif mitlub jagħmel
kull sena tas-sitwazzjoni finanzjarja
tal-kunventi individwali kif ukoll talProvinċja bħala Amministrazzjoni
Ċentrali.
Fid-dawl ta’ dan ingħata wkoll
aġġornament ta’ xogħlijiet u
investimenti oħra li l-Provinċja qed
tagħmel Baħar iċ-Ċagħaq, Birkirkara,
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it-tlugħ tal-Bandiera Maltija u
l-kant tal-Innu Malti, l-innu sabiħ
ta’ Reġa’ Sebaħ Ja Mulejja. Bħalma
niftakar ukoll li konna nsellmu
lill-Madona billi nkantaw matul
dan ix-xahar l-innu Fil-Ħlewwa ta’
Mejju. Ħaġa sabiħa li nfaħħru ’l
Alla u lill-Madonna b’tant innijiet
oħrajn aktar ġodda forsi u b’ilsna
oħra, imma ejja ma ninsewx itteżor ta’ innijiet tradizzjonali Maltin
li mhux biss iħabbtuha tajjeb ma.
innijiet reliġjużi oħrajn li m’humiex
Maltin, imma fihom infushom
huma patrimonju tal-ilsien tagħna
u tal-Fidi tagħna Nisranija. Il-Mulej
jagħtikom is-Sliem!
P. Richard S. Grech, OFM
Ministru Provinċjal

Birthdays - Mejju

il-Belt Valletta u Sant’Antnin
Għawdex. Kien hawnhekk li
l-Provinċjal informa formalment
lil dawk preżenti li fl-10 ta’ Mejju li
għadda kien ġie ffirmat kuntratt
ġewwa l-Kunvent ta’ Sant’Antnin
Għawdex sabiex jibda x-xogħol fuq
annex li se jinbena fuq iċ-Ċentru. Ilkuntratt ġie ffirmat mis-Sur Xavier
Tabone għan-naħa ta’ Baron Group
of Companies Gozo, il-kumpanija
li se tieħu ħsieb ix-xogħol tal-bini,.
Għall-Provinċja ffirma P. Marcellino
Micallef O.F.M., il-Vigarju Provinċjali,
bħala Prokuratur Legali tal-Provinċja
u s-Sur Paul Camilleri bħala xhud.
Preżenti kien hemm il-Gwardjan P.
Joe Caruana O.F.M., il-Perit Edward
Scerri u l-Ministru Provinċjal. Ixxogħol mistenni jibda wara l-festa
ta’ Sant’Antnin fil-25 ta’ Ġunju 2018 u
għandu jkun lest minn kollox sal-25
ta’ Ġunju 2019. It-tberik u t-tqegħid
tal-ewwel ġebla se jsir nhar it-13 ta’
Ġunju 2018, jum il-festa liturġika ta’
Sant’Antnin.

07. P. Charles Diacono
08. P. Mark Enriquez
27. P. Raymond Falzon
Festi - Mejju
03. P. Alexander Borg
03. P. Sandro Overend

Birthdays - Ġunju
07. P. Tony Briffa
08. P. Pierre J. Farrugia
27. P. Norbert Ellul Vicenti
Festi - Ġunju
02. P. Marcellino Micallef
06. P. Norbert Ellul Vincenti
13. P. Twanny Chircop
13. P. Tony Briffa
13. P. Anton Farrugia
24. P. Gwann Azzopardi
29. P. Pierre J. Farrugia
30. P. Raymond Camilleri
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Pasquetta Flimkien
It-Tlieta 3 ta’ April, il-Provinċja Franġiskana organizzat Pasquetta flimkien permezz ta’ karozza ‘Hop On Hop
Off’. Iltqajna fid-9.00 mir-Rabat, għaddejna mill-Ħamrun,
tas-Sliema u Baħar iċ-Ċagħaq lejn il-Mellieħa fejn hemm
għamilna l-ewwel waqfa tagħna u ġeddidna l-wegħdiet
tal-Professjoni Reliġjuża tagħna fis-Santwarju tal-Mellieħa.
Il-Ministru Provinċjal fl-intervent tiegħu spjega li hija
grazzja kbira li aħna nġeddu dawn il-wegħdiet li għandhom
l-għeruq fil-magħmudija tagħna. Huwa importanti li meta
aħna nġeddu dawn il-wegħdiet jkun fl-istess entuzjazmu
ta’ meta għamilniehom l-ewwel darba. Huwa semma xi esperjenżi partikolari ta’ sejħiet.
U għalhekk qisu Alla ħabbna
b’imħabba differenti,
biex
aħna nkunu perfetti bħalma talab lil dak iż-żagħżugħ
għani.
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.

...mid-definitorju
minn paġna 2

Fit-tieni parti tal-laqgħa ġew diskussi xi talbiet li saru kif ukoll xi korrispondenza. Fost l-oħrajn kien hemm il-komunikat
maħruġ mill-Kurja Ġenerali li nħarġet l-Ubbidjenza għal ħuna P. Sandro Overend O.F.M. sabiex fl-1 ta’ Awwissu li ġej
jirritorna fil-Provinċja wara s-servizz li ta lill-Ordni bħala Gwardjan tal-Fraternitá tal-Kurja Ġenerali ġewwa Ruma għal
dawn l-aħħar tliet snin. Laqgħa oħra tad-Definitorju Provinċjali għandha ssir ġewwa l-Kunvent ta’ Għawdex nhar id-19
ta’ Ġunju 2018.
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Aħbarijiet
Il-laqgħa tal-Konferenza tal-Lingwa Ingliża, l-Ingilterra Ġdid
Il-laqgħa tar-Rebbiegħa talKonferenza tal-Lingwa Ingliża
tal-Ordni tagħna ltaqgħet din
id-darba ġewwa d-dar tal-Irtiri
tas-sorijiet tal-Qalb Imqaddsa ta’
Ġesù u l-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
ġewwa Chigwell Convent, f’Essex
l-Ingilterra, ftit ’il barra minn
Londra. Għal din il-laqgħa kienu
preżenti l-Ministri Provinċjali talAmerika, tal-Kanada, tal-Awstralja,
tal-Irlanda kif ukoll ta’ Malta u
l-Kustodju tal-Ingilterra. Il-laqgħa
saret bejn it-Tnejn 9 u l-Ġimgħa 13
ta’ April 2018. Skużati kien hemm ilMinistru Provinċjal tal-Immaculate
Conception tal-Amerika u dak talProvinċja tal-Litwanja.
Matul din il-laqgħa il-Ministri
Provinċjali kellhom l-opportunitá
li jaqsmu flimkien l-esperjenzi

li l-Provinċji rispettivi
tagħhom
għaddew
minnhom
mill-aħħar
laqgħa. Kien hemm
mument ukoll meta ġie
ffinalizzat ir-rapport talistess Konferenza għallKunsill Plenarju tal-Ordni
li se jkun iċċelebrat
ġewwa l-Kenja fi ftit xhur
oħra. Il-Ministri Provinċjali
preżenti
ddiskutew
ukoll is-Sinodu tal-Isqfiiet li
sejjaħ il-Papa dwar iż-Żgħażagħ
u l-Vokazzjonijiet. Wieħed millMinistri Provinċjali l-ġodda Fr. Tom
Nairn OFM, professur tat-Teoloġija
Morali ġewwa l-Universitá ta’
Chicago fl-Istati Uniti tal-Amerika
għamel seminar għal dawk preżenti
dwar it-tradizzjoni tat-Teoloġija

Morali Franġiskana li kienet ferm
interessanti.
Għal din il-laqgħa kien hemm
preżenti u ħadu sehem kemm
id-Definitur Ġenerali tal-Lingwa
Ingliza Fr. Caohimin O’Laide OFM
u l-Ekonomu Ġenerali tal-Ordni Fr.
John Podzunas OFM. Laqgħa oħra
għandha ssir f’St. Louis l-Amerika
f’Ottubru li ġej.

Kors tal-JPIC ġewwa l-Messiku
Bejn l-10 u t-18 t’April ġewwa
Guadalajara, il-Messiku, P. Mark
Ciantar ħa sehem f’kors tal-JPIC
(Justice, Peace and Integrity of Creation).
“M’hemmx soluzzjonijiet minn
fuq għax l-awtoritajiet m’humiex
interessati. Jgħodd biss li, min
għandu għal qalbu din il-kawża,
jagħti ħajtu”. Hekk stqarr Fra Tomás
Gonzáles OFM, attivist favur id-drittijiet tal-immigranti fil-Messiku,
meta qasam ma’ dawk preżenti l-esperjenza tiegħu.
Fakkarna f’dak li Franġisku ħallielna b’wirt fit-Testment tiegħu
– “Il-Mulej mexxieni f’nofshom”
– b’referenza għall-lebbrużi; pro-

gramm ta’ ħajja li għandu jissarraf fi stil ta’ ħajja
għall-patrijiet minuri.
Inrodd ħajr lil Alla li
fil-provvidenza tiegħu
afdali din l-opportunità
li – flimkien ma’ madwar 50 aħwa mid-dinja kollha – nanaliżżaw
fenomenu li lanqas
pajjiżna m’hu meħlus
minnu: iċ-ċaqlieq tal-popli; kors
imħejji mill-aħwa li jagħtu s-servizz
tagħhom fl-Uffiċċju Ċetrali OFM
għall-Ġustizzja, Paċi u Ħarsien
tal-Ħolqien. It-tema magħżula
kienet “Migrazzjoni: Kawżi, Ħitan u
Prospettivi Franġiskani”.

Quddiem din il-miżerja ta’ żmienna, il-Papa Franġisku jissuġġerixxi
strateġija: nilqgħu, nipproteġu,
nippromwovu u nintegraw; attitudnijiet fundamentali li jgħinuna
nsaħħu l-ħidma li diġà qed issir u
noħolmu kif inwessgħuha.

Udjenza mal-Papa
Il-Papa Franġisku fl-10 t’April
2018, irringrazzja lill-Missjunarji
tal-Ħniena għas-servizz tagħhom
lill-Knisja matul is-Sena tal-Ġublew
tal-Ħniena. Ir-rimarki tiegħu waslu
lill-udjenza ta’ aktar minn 500 membru fil-Sala tal-Palazz Apostoliku,

qabel iċċelebraw il-Quddiesa fil-Bażilika ta’ San
Pietru. Fost il-parteċipanti,
P. Marcello Ghirlando attenda għal din l-udjenza
bħala rappreżentat tadDjoċesi ta’ Għawdex.
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