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Illum għadna nittamaw..?  

Fil-ħajja mhux kollox ward u żahar. Hawn min id-dinja ttih bil-

ħarta..u min t mellislu wiċċu. Jiġri li r-ruħ issib lilha nnfisha fid-

dlam u fi dwejjaq, li ma tilmaħ ebda xaqq ta' dawl.Kemm 

smajnieha l-karba : "Qiegħed fl-infern tad-dinja".... Nies bħal 

dawn, għajnejhom maħruqa bid-dmugħ, jifhmu l-kelma nisranija, 

TAMA, jekk isibu fina xi sura ta' għajnuna, ta' fidwa. Dakinhar 

jikkonvinċu ruħhom li l-Insara huma aġenti tat-Tama. Il-Mulej 

ġej kuljum biex jifdina. Din hija x-xorti sabiħa tagħna. F'nofs il-

vojt, l-għejja u l-mewt qajl qajl tad-dinja, jiena u int irridu nkunu sinjali ħajja tal-Ħajja fi Kristu li dejjem 

ġej. Aħna qisna l-beraq u r-ragħad ta' qabel ix-xita. Tgħid għalhekk l-avvent jiġi fix-xitwa? 

 

Mis-skiet tat-tabernaklu, Ġesù jkellimna aktar aħjar minn elf leħen li nisimgħu fit-triq jew fil-misraħ tad-

dinja. Huwa jistedinna biex inqumu minn għarkupptejna u naqilbu f'għajnuna li tmissna b'idejk, il-qima 

jew il-fidi tagħna f'azzjoni. Hekk għemilna jkun bħad-dawl tax-xemx f'jum imsaħħab. Il-fidi nisranija li 

aħna xxurtjati li nħaddnu hija territorju tat-tama. In-Nisrani qatt ma hu miexi lejn inżul ix-xemx, imma 

lejn iż-żerniq. Il-filosofija ta' ħajjitna hija dinja ta' ottimiżmu nisrani, ta' tama u mhux dinja ta' 

pessimiżmu u disperazzjoni, kif ta' spiss qed ipinġuhielna biex jippruvaw imarrduna!"Meta jibda jseħħ 

dan kollu, qumu u erfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib", jgħallimna San Luqa. 

 

In-Nisrani ma jibnix ħajtu fuq id-delużjonijiet tiegħu imma fuq ir-rebħiet veri ta' Kristu 

Rxoxt. Il-misteru tal-Inkarnazzjoni (ta' meta Alla sar bniedem għalina), li għadna kemm 

bdejna nħejju ruħna għalih, huwa l-ewwel ħolqa fil-katina sħiħa ta' rebħiet oħra dejjem 

akbar. Żgur li għandu raġun biex ibigħ Santu Wistin meta jgħidilna:" Fil-belt ta' Alla 

m'hemmx post għall-biża’"! 

 

Fil-Missierna nitolbuh hekk : "Ħobżna ta' kuljum, agħtina llum." Barra l-ħobża tal-qamħ 

jew ix-xgħir, aħna għandna bżonn ukoll il-ħobża tat-tama. Bniedem qalbu maqtugħa lanqas biss jiftaħ 

ħalqu ma jkollu aptit. Il-misteru tat-twelid ta' Ġesù għandu jimliena bit-tama, għax Ġesù ġie biex 

jgħidilna li Alla tagħna JĦOBBNA !! Kultant ngħidu 'l dak li jkun li nħobbuh billi noffrulu erba’ 

fjuriet..ngħidu.."say it with flowers"... Iżda Ġesù wriena mħabbtu bi kliemu, b'għemilu u b'mewtu. Aqraw 

il-Vanġelu. Tista' ma tittamax Fih. Nistgħu nifhmu li Alla jħobbna jekk aħna nersqu lejh bl-imħabba. 

Kristu jagħti sens u direzzjoni lill-eżistenza tagħna. Il-Madonna lil Ġesù tatu wiċċ uman u mhux maskra. 

Wiċċu huwa tieqa ta' ruħu. Jekk inħarsu lejh bil-fidi, Hu joħloq fina xewqat, emozzjoni, u tama. Bla fidi 

tħares u ma tarax. Bil-fidi tħares u tara ħafna..iva mhux kollox,imma biżżejjed biex inħossuna tassew 

ulied Alla. Għax għalhekk ġie fostna l-Iben t'Alla. 

 

Ħadd ma jaf x'inhu l-Avvent jekk wara d-dlam tal-lejl ma rax iż-żerniq dejjem ireġġa lura t-tama. Ħajjitna 

jekk nemmnu qatt mhi se tkun lejl li ma jaqtax. It-tama tnibbet fi qlubna l-eternità 

 

Jalla Kristu li ilu li twieled fina, jibqa' jmexxina lejn l-eternità. Hawnekk nisimgħukom...fl-eternità nkunu 

bħall-anġli tas-sema. Il-Milied it-tajjeb. 

 

fr.mario...  
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Aħbarijiet…
 

IRTIR TAL-AVVENT GĦAS-
SEKULARI 

L-Irtir tal-Avvent din is-sena se 
jsir fis-Sala Madonna tal-

Karmnu, B’Kara, nhar il-Ġimgħa, 13 ta’ 
Diċembru. Imexxi l-irtir P. Anselmu Vella, 
b’Quddiesa u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum li jiftħu l-
Irtir fid-8.45am. 

Waqt l-irtir ikun hemm mument ta’ talb fis-
skiet quddiem Ġesù Sagramentat, u 
konferenza għall-Avvent. Se jkun hemm ukoll 
preżentazzjoni ta’ DVD. L-irtir jintemm fil-
11.30am. 

Is-Sekulari Tereżjani għandhom jagħmlu 
ħilithom biex jattendu u jieħdu sehem f’dan l-
irtir. 

L-irtir ieħor li sar ftit ilu mill-Komuntajiet ta’ 
B’Kara, nisa u rġiel, għand is-Sorijiet tal-
Karità, Ħal Balzan, kellu attendenza sabiħa 
b’il fuq  minn sittin membru. 

Dawn l-irtiri għandhom importanza speċjali 
fil-mixja spiritwali tas-Sekulari Tereżjani.  

ĦDAX-IL MARTRI TA’ SPANJA 

Fil-kuntest tas-Sena 
tal-Fidi, ġew 
ibbeatifikati iktar 
minn 500 martri ta’ 
Spanja tas-Seklu 20 
nhar it-13 ta’ 
Ottubru li għadda. 

Iċ-ċelebrazzjoni 
saret f’Tarragona, l-
arċidjoċesi li fiha 

mietu bosta minn dawn ix-xhieda għall-fidi, 
fosthom l-isqof awżiljarju tagħhom Manuel 
Borràs Farré. 

Minn dawn il-martri reliġjużi, lajċi, saċerdoti 
u isqfijiet, ħdax huma Tereżjani li mietu 
f’Tarragona u Lleida bejn Lulju u Novembru 
1936, fil-bidu tal-Gwerra Ċivili spanjola. 
Wieħed minnhom kien mill-Provinċja ta’ 
Aragona u Valencia, u l-bqija kienu mill-
Provinċja ta’ Katalunja, għalkemm tnejn 
minnhom ġejjin min-Navarra. Il-maġġoranza 
tagħhom kienu membri tal-komunitajiet 

f’Tarragona u Lleida, fejn kien qed jibda 
jinbena s-santwarju ta’ S. Tereża tal-Bambin 
Ġesù. Dawn il-Beati jingħaqdu mal-erbatax-il 
martri Tereżjani l-oħra mill-Katalunja li ġew 
beatifikati f’Ruma fl-2007. 

Erba’ reliġjużi kienu Tereżjani tal-
Edukazzjoni, kongregazzjoni li llum 
m’għadhiex teżisti imma li kien beda l-B. 
Franġisku Palau fid-19-il seklu. 

Bla dubju, it-tmiem ta’ ħajjiet dawn l-Aħwa 
hija xhieda u prova li huma għexu 
profondament is-sejħa tagħhom Nisranija u 
Karmelitana. 

IL-PAĠNA TAS-SEKULARI FUQ L-INTERNET 

Tinsews tiċċekkjaw il-paġna web tal-Ordni 
Sekulari. Minn żmien għal ieħor ikun hemm 
preżentazzjonijiet u artikli ġodda x’taraw.  
Prosit tal-biċċa xogħol tajba li qiegħda ssir 
f’dan il-qasam. 

 
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, fl-
4.30pm (fix-xitwa). 
XAGĦRA: l-ewwel Tnejn tax-xahar, fl-
4.00pm. 
 
 

TQASSIM TAL-ĦOLQA 
 

B’Kara (Nisa): Mary Rose Said 
B’Kara (Rġiel): Manwel Aquilina 
Bormla: Violet Bonello 
Ta’ Xbiex: Monica Manchè 
Ix-Xagħra: Maria Grima 
 

 
“L-għerf jonfoħna, l-imħabba tibnina.” 

1 Korintin 8,1 
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