
Lulju – Awwissu 2013      n. 03 

    
 

ijmejl: mannyocd@gmail.com                      websajt: http://oskt.wordpress.com  

 

"Alla jaħfer għax iħobb; aħna nħobbu għex ġejna maħfura!"  

Matul il-ġimgħat tas-sajf moħħna ssoltu jkun aktar kwiet; allura nistghu nirriflettu, nagħżlu u 

ngawdu. Fil-fatt qrajt silta mill-vanġelu ta' San Luqa dwar il-mara midinba. Jidhirli li qed nifhimha… 

għax jekk fehmuha s-sajjieda ta' żmien Ġesù, nemmen li dan l-istess Ġesù qed jgħin lili wkoll għax 

jien… inħobbu l-ħut frisk! 

Il-Fariżew li stieden lil Ġesù għall-mejda induna li daħlitlu waħda prostituta wkoll, inkiss 

inkiss, biex tiltaqa' ma' Ġesù. Kienet semgħet bħalma kien sema’ l-Fariżew, li dak l-imbierek Profeta 

kien fejjaq bosta nies. U għax ma għandux ifejjaq lilha wkoll? Intasbet kwieta kwieta b'rasha baxxuta 

ma' riġlejn Ġesù. Il-kap tal-mejda żgur li ma stedinhiex, hu bniedem ġust li josserva l-Liġi sħiħa, ma 

kienx se jdaħħal mara midinba f'daru. Mela mhux hekk!? Ħalli n-nies kemm kienu jgħidu! Imma 

stedinha Ġesù, "bniedem wikkiel u sakranazz, ħabib tal-publikani u l-midinbin". Ma jidhirx li ġab xi 

avviż fuq il-gazzetta li kellu jmur jiekol għand Xmun il-Fariżew. Imma din il-mara xorta nġibdet lejh 

minħabba l-imġiba Tiegħu. Xtaqet idduq l-imħabba tal-Missier. Hekk kienet semgħet lill-kotra tgħid, 

u saħansitra lil dawk l-irġiel li kienu jmorru magħha għall-

pjaċir. 

U dak l-innoċenti ta' Fariżew skandalizza ruħu jara 

f'daru stess lill-Imgħallem iħalli lil din il-mara, midinba 

magħrufa fil-belt, tmissu... tidilku bil-fwieħa... u tbuslu riġlejh! 

Dawn kienu mossi li x'aktarx kienet imdorrija tuża fil-

professjoni tagħha… skandalizzat għax ra lil Ġesù qed jieħu 

sehem f'għemil perikoluż… għax l-ebda mara ma setgħet 

tidlek riġlejn raġel jekk ma jkunx żewġha jew missierha. 

Nemmen li f'dak il-ħin hi ġa ħassitha żgura li ġiet milqugħa 

minn Ġesù, u li Dan kien ġa ħafrilha. Ħasset xi ħaġa ġdida 

tiġri f’ħajjitha. 

KIENET DRAWWA LI L-MISTEDNIN,WAQT L-

IKEL JIRRAKKONTAW stejjer ta' taħbil il-moħħ. Ġesù ħa l-

inizjattiva: ħareġ bi storja ta' żewġ midjunin li ssellfu xi flus u ma kellhomx mnejn iroddu l-flus lura. 

Is-sid ħafrilhom kollox għax kellu qalbu tajba. F'dal-ħin għamel mistoqsija lill-Fariżew: "Min 

minnhom it-tnejn se jħobbu l-iżjed?", qallu. U innoċentiment wieġeb u qal:"Jidhirli jien li dak li 

ħafirlu l-iżjed." "Qtajt sewwa" qallu Ġesù. U ma waqafx hemm. Ried jagħtih lezzjoni. Qallu: "jien 

dħalt f'darek u ilma ma tajtnix... iżda hi riġlejja xarbithomli bi dmugħha u xxuttathomli b'xuxitha"! 

Ibbalzma l-Fariżew… għax hu kien stieden lil Ġesù biex jumiljah... biex jagħmillu nassa! U waqa’ 

għaċ-ċajt quddiem il-mistednin. Hu li kien iqis lilu nnifsu "maqtugħ mill-oħrajn" u li kien "reliġjuż," 

quddiem Ġesù ħassu mxejjen. Kien iqis li ma kellux bżonn il-maħfra ta' Alla... u ma qalagħhiex! Min 

jinħafirlu ftit, ftit ikun iħobb. Min ma jħossx ħtieġa li jkun maħfur, ma jiġix maħfur.U jsir eżempju ċar 

ta' ingratitudni u ta' caħda tal-imħabba ta' Alla. 

Aħna l-midinbin inħossu ħafna l-ħtieġa tal-maħfra u tal-ħniena ta' Alla: "il-fidi tiegħek 

salvatek", qalilha, "mur bis-sliem" (u minn dak il-ħin Marija aktar baqgħet tiġri warajH). Quddiem 

Alla aħna lkoll midjunin b'dejn li ma jista' qatt jitħallas. U Hu jieħu gost jaħfrilna! Xi darba int mort 

għandu, niedem u ma ħafirlekx? U xi darba xi ħadd imdejjen miegħek, talbek taħfirlu u int ma 

ħfirtlux? Aħsibha ftit. Ejjew ma nkunux Fariżej. Das-sajf li għadu kemm beda nistiednu lil Ġesù 

għall-ikel... mhux biex nimbxuh... imma biex noffrulu ftit fwieħa minn tagħna. Ġesù ħareġ b'riġlejh 

ifuħu; imma l-Fariżew b'saqajh jintnu baqa'… u x'aktarx li ma kien is-sajf. 

 

P. Mario Borg 

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

 

 

FESTA TAL-MADONNA TAL-KARMNU Ix-
xahar ta’ Lulju huwa xahar għażiż għalina għax 
fih niċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-
Karmnu. Il-festa liturġika ċċelebrata mad-
dinja kollha taħbat fis-16 ta’ Lulju... hija l-festa 
ewlenija għalina s-Sekulari Tereżjani. Fit-tielet 
Ħadd ta’ Lulju, fis-Santwarju ta’ S. Tereża 
B’Kara, issir il-purċissjoni bl-istatwa devota 
tal-Madonna. Din is-sena se ssir fil-21 ta’ Lulju. 
Fil-purċissjoni jieħdu sehem is-Sekulari taż-
żewġ komunitajiet ta’ B’Kara. Jistgħu 
jingħaqdu magħhom, min jixtieq, Sekulari 
mill-komunitajiet l-oħra. Il-purċissjoni toħroġ 
wara l-Quddiesa tas-6.30pm. Min jixtieq iktar 
informazzjoni jista’ jċempel is-Santwarju ta’ S. 
Tereża 2144 2858. 

IL-MADONNA TAL-KARMNU FIX-XAGĦRA Il-
festa tal-Madonna tal-Karmnu se tiġi 
ċċelebrata fil-Komunità ta’ Marija Bambina, ix-
Xagħra Għawdex, it-Tnejn l-1 ta’ Lulju. Il-
komunità se tinġabar għall-Quddiesa tal-festa 
Marjana b’Quddiesa mmexxija mill-Provinċjal 
P. Manwel Schembri. Janima l-Quddiesa l-
Assistent Spiritwali Br. David Borg. Se jieħdu 
sehem fil-Quddiesa wkoll iż-żewġ formandi 
Tereżjani li qegħdin fil-formazzjoni, Fra Karm 
Spiteri (li, jekk Alla jrid, jordna saċerdot is-
sena d-dieħla) u Fra Elija Mifsud (li f’Awwissu 
jtemm in-novizzjat u jagħmel il-professjoni fi 
ħdan l-Ordni). F’Awwissu ż-żewġ studenti se 
jmorru għal-laqgħa tal-Istudenti Tereżjani 
Ewropej li se ssir fir-Rumanija.  

IMWIET FIL-KOMUNITAJIET B’sogħba 
nħabbru l-mewt ta’ Emanwel Deguara, li ilu 
Sekular Tereżjan għal bosta snin fil-Komunità 
tal-Madonna tal-Karmnu, B’Kara. Huwa miet 
fl-1 ta’ Ġunju li għadda. Nitolbu biex il-
Madonna tal-Karmnu li tant kien devot tagħha, 
tilqgħu fost uliedha fis-Sema. Agħtih, o Mulej, 
il-mistrieħ ta’ dejjem. 

ORDO TAL-LITURĠIJA TAS-SIGĦAT Araw ftit 
x’taħsbu fuq dan: bħala għajnuna għas-
Sekulari biex jgħidu l-Uffiċċju qegħdin nehmżu 
ma’  dil-ħarġa  tal-Ħolqa,  Kalendarju  dwar  l- 

Uffiċċju li għandu jingħad fil-ġurnata. Dan l-
Ordo (Kalendarju) sintendi se jitqassam lil 
kulmin jirċievi l-Ħolqa bl-ijmejl. Kopja tista’ 
tiġi stampata wkoll għas-Sekulari li jitolbu 
kopja tiegħu, iżda m’hemmx għalfejn tiġi 
stampata ma’ kull kopja tal-bullettin, imma 
biss għal dawk li jitolbu l-Kalendarju. Araw 
x’taħsbu fuq hekk. 

________________________________________________ 

 
TQASSIM TAL-ĦOLQA 
 
F’kull komunità tas-Sekulari 
qiegħed ikun hemm xi ħadd li 
jieħu ħsieb jistampa kopja tan-

newsletter lil min ma jirċevihiex bl-ijmejl. L-
aħwa li qegħdin jagħtu dan is-servizz lill-
komunitajiet huma: 
 
B’Kara (Nisa): Mary Rose Said 
B’Kara (Rġiel): Manwel Aquilina 
Bormla: Violet Bonello 
Ta’ Xbiex: Monica Manchè 
Ix-Xagħra: Maria Grima 
 
Dawn huma l-kuntatti fil-komunitajiet għan-
newsletter il-Ħolqa. Grazzi talli aċċettaw li 
jagħtu dan is-servizz lill-aħwa. 
 
LAQGĦAT TAX-XAHAR FIL-KOMUNITAJIET : 
 
BORMLA: it-tielet Tlieta tax-xahar, fil-5.30pm. 
 
B’KARA, NISA: it-tielet Ġimgħa tax-xahar, fil-
5.00pm. 
 
B’KARA, IRĠIEL: it-tielet Ħadd tax-xahar, fid-
9.15am. 
 
TA’ XBIEX: ir-raba’ Tlieta tax-xahar, fis-
6.30pm (fis-sajf). 
 
XAGĦRA : l-ewwel Tnejn tax-xahar, fl-4.00pm. 
 

"Il-vokazzjonijiet jitwieldu fit-talb 

u mit-talb; u huwa biss fit-talb li 

jistgħu jipperseveraw u jħallu l-

frott." - Papa Franġisku 


