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Irtir tar-Randan 2013 

Ordni Sekulari Karmelitan Tereżjan 

Fis-Skiet ma’ San Ġużepp... 

Meta: Festa ta’ San Ġużepp, 19 ta’ Marzu 

Fejn : Kunvent Ta’ Xbiex 

Ħin : mid-8.45 sal-11.30am 

Imexxi: il-Provinċjal P. Manwel 

 

    
 

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

 

Għeżież ħuti fil-Karmelu, 

qegħdin nagħtu bidu għal din in-newsletter bl-għan li tkun ĦOLQA 

bejnietna u ma’ Alla. Il-bniedem hu maħluq biex ikun magħqud ma’ xi 

ħadd, u għalhekk naħseb li din il-ħolqa ta’ informazzjoni u formazzjoni 

tista’ tgħinna f’dan ir-rigward. Il-Karmelu għandu ħafna x’joffri f’dik li 

hi spiritwalità u umaniżmu, proprju minħabba s-sejħa tiegħu li fil-Knisja 

jkun pont bejn Alla u l-bniedem f’relazzjoni li ma taqtax fit-talb. 

Papa umli u ġentili, imżejjen b’fidi u intuwizzjonijiet mill-aqwa, 

qiegħed jgħidilna xi ħaġa wara snin ta’ ħidma għall-Knisja: qiegħed 

jagħżel it-talb bħala stil ta’ ħajja. Il-Papa Benedittu XVI qal: “Min-naħa 

tiegħi, nixtieq naqdi l-Knisja Mqaddsa ta’ Alla fil-futur b’ħajja 

ddedikata għat-talb”. Eżempju mill-aqwa ta’ Missier li jifhem x’jgħodd 

għall-Knisja biex ikun effikaċi u jwieġeb għas-sejħa ta’ Alla. 

Bla dubju, ma konniex se ngħidu li għażel inqas kieku ried jiddedika 

ħajtu filli jdewwi l-morda, jitma’ lil min hu bil-ġuħ, jew jgħallem f’xi 

università. Imma wara dik l-esperjenza kollha ta’ Knisja u umanità, iħoss li jista’ jkun ta’ siwi fil-Knisja 

billi jitlob. X’kelma qawwija għalina l-Karmelitani Tereżjani b’mod partikulari. 

Lanqas ma ried ikun magħluq bejn erba’ ħitan u jitlob għall-Knisja, imma talab ukoll lin-nies biex 

jitolbu għalih, għall-Knisja u għall-Papa futur. Jitlob għal ħaddieħor u ħaddieħor jitlob għalih. F’din il-

katina ta’ talb, nitolbu mhux għax aħna xi ħaġa speċjali, imma għax toħroġ mix-xewqa li nixorbu mill-

għajn infisha tal-ħajja. Fit-talb inġibu l-bnedmin għand Alla u lil Alla għand il-bnedmin. 

F’dan iż-żmien ukoll huwa żmien ta’ elezzjonijiet: nitolbu għall-Papa, għall-mexxejja ta’ pajjiżna, 

għall-komunitajiet tagħna. Niftakru li kulmin jiġi magħżul għall-missjoni tat-tmexxija għandu jaħdem fuq 

l-istil tal-Imgħallem tagħna li ġie biex jaqdi u mhux biex ikun moqdi (Mk 10,44-45). F’kelm’oħra t-

tmexxija hija servizz u qadi, ministeru għall-ġid tal-oħrajn. 

Jalla l-Verġni Marija, Omm u Sultana tal-Karmelu, tħarisna waqt li nħalluha tmexxina lejn binha Ġesù 

u l-proxxmu tagħna. Hekk għamlu l-qaddisin ta’ qabilna, u nibdew b’Santa Tereża ta’ Ġesù u San Ġwann 

tas-Salib. Ħa nħallu b’mod speċjali dan iż-żmien tar-Randan ineħħi minn fuqna d-dnub u n-
nuqqasijiet tagħna u jlibbisna l-bniedem il-ġdid: Ġesù Sidna, il-Mulej imqajjem mill-mewt. L-Għid it-
Tajjeb lilkom u lill-għeżież tagħkom. 

P. Manwel 

Provinċjal 
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Aħbarijiet… 

 

ELEZZJONIJIET Bħalissa qegħdin isiru l-
elezzjonijiejiet tal-komunitajiet Sekulari. 
Qegħdin isiru din is-sena biex il-komunitajiet 
kollha, kemm f’Malta u Għawdex, u kemm fil-
Kanada, jagħmluhom fl-istess sena u qabel il-
Kapitlu Provinċjali. 

RITI FIL-KOMUNITAJIET Nifirħu lil Marija 
Portelli, Stephanie Quintano u Josephine 
Tonna li fil-21 ta’ Diċembru li għadda għamlu 
r-Rit tad-Dħul fil-komunità ta’ S. Tereża tal-
Bambin Ġesù, B’Kara, u lill-aħwa tal-komunità 
tal-Madonna tal-Karmnu, B’Kara, George 
Zammit u Godfrey Aquilina li għamlu 
rispettivament il-Wegħda Definittiva u l-Voti 
fis-17 ta’ Frar. Nawgurawlhom minn qalbna. 

VISTA PROVINĊJALI Bil-vista lill-Komunità 
tax-Xagħra fid-19 ta’ Frar, il-Provinċjal temm 
il-visti tiegħu lill-komunitajiet tal-Ordni 
Sekulari f’Malta u Għawdex. Il-Provinċjal 
għażel it-tema tal-komunità bħala tema 
speċjali għal din il-Vista Provinċjali. U kienet 
tassew esperjenza sabiħa ta’ fraternità f’kull 
komunità. 

IL-KOMUNITÀ TAX-XAGĦRA Fid-19 ta’ Frar, 
il-Provinċjal u Mrs. Mary Rose Said, il-
Koordinatur tal-Ordni Sekulari, żaru l-
Komunità tax-Xagħra, Għawdex. Ħa sehem 
ukoll fil-laqgħa Br. David, l-Assistent 
Spiritwali tal-komunità Għawdxija. Din kienet 
l-ewwel laqgħa wara l-mewt tal-President 
Consiglia Grima, il-Mulej jagħtiha l-mistrieħ ta’ 
dejjem, u għalhekk l-Għasar sar għal ruħha. 
Wara kelmtejn mill-Provinċjal, saret elezzjoni 
u bħala President tal-komunità ġiet magħżula 
Bernarda Theuma. Kunsillieri ġew magħżula 
Nancy Bonello, Marija Zammit u Marija Borg. 
Nawgurawlhom u nitolbu għalihom. L-
akkoljenza kienet vera sabiħa. 

KOSTITUZZJONIJIET Is-Segretarjat tal-Ordni 
Sekulari f’Ruma talab lill-Ordni Sekulari 
mifrux mad-dinja biex jagħti l-ideat tiegħu 
dwar iż-żieda ta’ kapitlu fuq il-Komunità u 
paragrafu fuq San Ġużepp. Dawn is-
suġġerimenti jinsabu mehmużin ma’ din il-
ħarġa tal-Ħolqa. Fl-Irtir tar-Randan jiġu 
diskussi u jiġu approvati, b’xi żidiet jew tibdil 
li nistgħu nissuġgerixxu aħna. 

IMWIET B’sogħba nħabbru l-mewt ta’ ħuna 
Andre Sciortino mill-komunità tal-Madonna 
tal-Karmnu, B’Kara, li għadda għall-Karmelu 
tas-Sema fis-16 ta’ Frar. Agħtih, o Mulej, il-
mistrieħ ta’ dejjem. 

ADORAZZJONI Il-Parroċċa tagħna Ta’ Xbiex 
tixtieq tistieden lil min jixtieq iqatta’ l-lejl tal-
Ħamis ix-Xirka f’talb fis-skiet quddiem Ġesù 
Sagramentat.  Min  jixtieq iqatta’  xi  ħin  
quddiem is-Sepolkru, il-Knisja tkun miftuħa l-
lejl kollu. 

________________________________________________ 

 IL-ĦOLQA BL-IJMEJL Min jista’ u 
min jixtieq, nibagħtulu dan il-
bullettin bl-ijmejl. Kulma jrid 
jagħmel hu jibagħtilna l-indirizz 

tal-ijmel tiegħu jew fejn jixtieq 
jirċeviha (forsi tat-tfal) u jibda jirċeviha kull 
xahrejn. Il-membri l-oħra tal-Ordni Sekulari 
tingħa-talhom kopja stampata minn contact 
person għal kull komunità. Il-ħarġiet l-antiki 
jibdew jiġu inklużi fuq il-websajt tal-Ordni 
Sekulari. 

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. 
 

 
XAGĦRA : l-ewwel Tnejn tax-
xahar, fl-4.00pm. 
 
 

 


