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“Aħna nies ta’ fidi ċkejkna bħall-appostli?” 

Kemm huwa diffiċli għalina l-bnedmin li nżommu sħaħ fil-fidi, l-iktar meta nħossu  l-

maltemp tal-ħajja qiegħed ifarrakna. Kemm huwa faċli għalina li ninġarru mill-mewġ qawwi 

li jkisser kull pont ta’ mħabba. L-inkwiet, il-biża’, il-mard, id-diżappunti u kull uġigħ li nsofru 

fil-ħajja jistgħu ibegħduna mill-Mulej. 

F’dawn il-jiem tal-Għid rajna kif l-appostli li mxew mal-Imgħallem tagħhom matul it-tlett 

snin, kienu xhieda tiegħu! Imma meta raw il-gwaj, ħarbu, telquH, ħallewH waħdu. Wieħed 

ittradieH għal tletin biċċa flus, l-ieħor ċaħdu għal tliet darbiet... u dan biex joqgħod għas-

sħana..! Imma l-Mulej ħafirlu u talab għalih biex twemminu ma jonqsux ħalli jkun jista’ 

jsaħħaħ lil ħutu... 

Qam  mill-imwiet: min ħabbu mar iżuru qrib il-qabar.. Imma ma 

sabuHx.. tgħid serquH? Tħawdu. Imma HU kien jiflihom.. jimxi 

magħhom ..jitkellem magħhom, iżurhom. Imma ma għarfuhx! 

Jaħasra: “fejn hi l-fidi tagħhom”? Ħalla lil xi wħud jilmħuH... għamel 

triq twila jitħaddet  ma’ wħud minnhom fit-triq lejn Għemmaws.. 

bagħat lill-oħrajn iwaslulhom l-aħbar. Imma huma aktar  tfixklu. 

Tumas wasal li lanqas ried jaċċetta l-kelma żgura ta’ sħabu: sostna 

li mhux se jemmen jekk ma jarax il-feriti tal-imsiemer u jekk ma 

jqieghedx sebgħu fuq ġenbu. 

Kellu ħafna minna Insara: ma nemmnux jekk ma narawx bl-għajnejn tal-ġisem. Irridu 

mmissu b’idejna... allura nibdew nirtogħdu. Allura Kristu daħal fejn kienu miġbura flimkien 

l-appostli, minkejja li l-bibien kienu msakkrin, u stieden lil Tumas biex iqiegħed sebgħu fil-

feriti tal-imsiemer u biex iqiegħed idejh fuq ġenbu. Qallu: “Tumas, tkunx bniedem bla fidi, 

iżda emmen”... u ħareg bl-isbaħ stqarrija li nsibu fil-Bibbja kollha: “Mulej tiegħi u Alla 

tiegħi“. Qallu Ġesù: “ Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu”. 

Tgħid il-Mulej Ġesù qiegħed iċanfar lilna wkoll meta ma nintebħux li l-fidi tagħna tinħass 

biss meta naraw  xi ħaġa sseħħ bla ma nafu kif u minn min? Inkunu qegħdin nemmnu għax 

sempliciment niġru bl-Irxoxt mingħajr ma nintebħu li Hu qiegħed magħna... qiegħed 

iferraħna... ifakkarna li aħna se nqumu miegħu biex ngħixu l-ħajja ta’ dejjem? “Mulej, qawwi 

fina l-fidi! Ibqa’ magħna, Mulej!” Din hija t-talba tagħna llum li qegħdin infakkru “s-sena tal-

fidi”. “Kompli saħħaħ il-fidi fina!” U se jkompli jsaħħaħna bl-għotja tal-Ispirtu s-Santu. Dan 

hu l-ferħ tagħna: issa ma aħniex se mmutu, imma se nkunu dejjem mal-Mulej tagħna u Alla 

tagħna. 

P. Mario Borg 

Delegat Provinċjali O.S.K.T. 
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Aħbarijiet… 

 

LAQGĦA MAD-DEFINITUR Il-laqgħa li l-Ordni 
Sekulari kellu B’Kara fil-5 ta’ April ma’ Fr. John 
Grennan marret tajjeb. Id-Definitur kellimna 
fuq it-tliet kwalitajiet tal-umiltà, l-imħabba u 
d-distakk meħtieġa għall-ħajja ta’ talb u 
mbagħad wieġeb għall-mistoqsijiet tagħna. 
Tajnieh ukoll tifkira tal-okkażjoni. Wara ħadna 
xi ħaġa flimkien fis-sala l-oħra ta’ B’Kara.  Id-
diskors kollu tad-Definitur jinsab fi clip fuq il-
websajt tal-Ordni Sekulari.  Ritratti jidhru 
wkoll fuq il-websajt tal-Arċidjoċesi. 

ARTIKLI U PREŻENTAZZJONIJIET FUQ IL-
WEBSAJT Tajjeb li minn żmien għal ieħor 
tiċċekkjaw il-websajt tal-Ordni biex tkunu 
infurmati fuq l-aħħar aħbarijiet. Fuq il-websajt 
issibu, fost l-oħrajn, preżentazzjonijiet fuq San 
Ġużepp, l-Erbgħat tal-Karmnu, S. Tereża tal-
Bambin Ġesù, u oħrajn, bħal dawk addattati 
għall-Milied u r-Randan. L-indirizz tal-websajt 
issibuh fuq il-paġna ta’ quddiem tal-Ħolqa. 

ELEZZJONIJIET FIL-KOMUNITAJIET F’dan iż-
żmien il-Komunitajiet tal-Ordni Sekulari 
komplew jiltaqgħu biex jagħżlu l-President u l-
Kunsill tagħhom. Imbagħad il-Kunsilli ltaqgħu 
biex għażlu r-Responsabbli tal-Formazzjoni, 
Segretarju u Kaxxier. 

Fis-26 ta’ Frar il-Komunità ta’ TA’ XBIEX 
żammet l-elezzjonijiet tagħha. Monica Manché 
ġiet magħżula bħala President. Dominic 
Tabone nħatar Direttur tal-Formazzjoni u 
Segretarju,  u Patricia Cassar Torreggiani, 
Emelda Rapinett u Joan Stilon bħala l-
Kunsillieri tal-Komunità. Joan Stilon ġiet 
magħżula wkoll bħala Kaxxiera. 

Il-komunità Madonna tal-Karmnu, B’KARA 
żammet l-elezzjoni fis-17 ta’ Marzu. Bħala 
President ġie magħżul Manwel Aquilina, u 
bħala Kunsillieri ntagħżlu Manwel Grima, Ġorg 
Zammit u Edwin Cordina. Dan il-Kunsill iltaqa’ 
u ħatar lil Carmel Mallia bħala r-Responsabbli 
tal-Formazzjoni, u lil Joe Delicata u Edwin 
Cordina bħala Segretarju u Kaxxier tal-
Komunità. Il-Kunsill ra wkoll kif jimplimenta 
s-suġġerimenti għall-formazzjoni li jinsabu fir-
Ratio Institutionis tal-Ordni Sekulari, fejn 
membri jistgħu jgħinu fil-formazzjoni. 
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Fid-19 ta’ April, il-Komunità ta’ S. Tereża tal-
BĠ, B’KARA għamlet l-elezzjoni u bħala 
President għażlu mill-ġdid lil Mary Rose Said. 
Il-Kunsill hu ffurmat minn Ċensina Vassallo 
(Responsabbli tal-Formazzjoni), u l-Kunsillieri 
Miriam Fenech (Segretarja), Connie Scicluna 
(Kaxxiera), u Carmen Saliba. Nawguraw lill-
Presidenti u l-Kunsilli tagħhom, waqt li 
niftakru fihom fit-talb tagħna. 

INTIMITÀ DIVINA Dan ix-xahar għandu jidher 
fuq il-websajt tal-Ordni Sekulari dan il-ktieb ta’ 
Meditazzjoni għal Kuljum ta’ P. Gabriel ta’ S. 
Marija Maddalena. Dan huwa ktieb klassiku 
miktub minn Tereżjan li llum hemm miftuħa l-
Kawża għall-Kanonizzazzjoni tiegħu. Dan il-
patri mill-Belġju għex għal bosta snin Ruma, u 
kien imfittex ħafna għad-direzzjoni spiritwali. 
Grazzi għad-dedikazzjoni ta’ Carmel Mallia, 
illum għandna f’ilsienna din l-opra klassika u 
siewja għall-meditazzjoni ta’ kuljum. Il-ktieb 
hu maqsum f’4 biex ikun eħfef li tikkonsultah. 
Fuq is-sit tal-Ordni ssibu wkoll il-Fjamma 
Ħajja ta’ San Ġwann tas-Salib, maqlub ukoll 
minn Carmel Mallia.  
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X’inhu l-Kunsill Provinċjali tal-
Ordni Sekulari? 

 
Hu grupp żgħir ta’ membri tal-

Ordni Sekulari li jieħdu ħsieb jikkoordinaw il-
ħajja u l-ħidma tal-Ordni Sekulari f’Malta u 
Għawdex. Għalhekk hu msejjaħ  “Provinċjali”, 
għax hemm ukoll il-Kunsill tal-komunità, 
lokali, proprju għall-komunità individwali. Il-
Kunsill ikollu l-Ko-ordinatur biex janima l-
grupp. Bħalissa l-membri huma: 
 
P. Mario Borg, Delegat Provinċjali 
 
Mary Rose Said, Koordinatur Provinċjali 
Manwel Aquilina, Segretarju 
Monica Manché, Kaxxiera 
Carmel Mallia u Ċensina Vassallo, Kunsillieri. 
 


