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Irtir tal-Avvent 

Meta?  Nhar it-13 ta’ 

Diċembru  

Fejn?  Kunvent Ta’ Xbiex 

Tema  S. Tereża toħodna 

għand Ġesù 

Imexxi  P. Mario Borg OCD 

Issir ukoll l-elezzjoni għall-

Kunsill Provinċjali tal-

Ordni Sekulari. 

 

 

 
 

 

 

 

Kelmtejn... 
 

Sakemm tasal għandkom din ir-riflessjoni spiritwali jkunu ġa għaddew xi jiem miż-żmien tal-

Avvent. Naħseb li l-Knisja għandha raġun tinsisti magħna biex aħna lil Ġesù neħduh bis-serjetà. Drajna 

ngħixu ta’ Nsara, ta’ Sekulari Tereżjani, u nibżgħu li naqgħu f’xi monotonija. Waqt li qegħdin naħsbu fil-

festi tat-twelid ta’ Ġesù, madwarna naraw li d-dinja tkompli tikkummerċjalizza din il-festa qaddisa. Ġa 

qed naraw it-tiżjin fit-toroq, fit-twieqi tagħna u fi djarna. X’aktarx li aħna wkoll bdejna naħsbu biex 

nixtru xi rigali għall-għeżież tagħna. Mela le, dawn huma kollha ħwejjeġ sbieħ li jqanqlu u jferrħu lin-

nies jiffesteġġjaw il-festa! Imma aħna qegħdin inħejju qalbna għat-twelid ta’ dak li biH sar kollox? 

Għax drajna ngħidu li qegħdin nidħlu fl-ispirtu tal-istaġun. Ma jidhirx argument validu... qisu ma 

jurix li qegħdin nippreparaw ruħna biex inħallu l-Mulej jitwieled fil-qalb tagħna. Santa Tereża tgħidilna li 

Ġesù waħdu hu biżżejjed! Hu waħdu jimlielna qalbna bil-ferħ u bl-hena li jibqa’. Nafu li t-triq tal-

Imgħallem hija triq iebsa, hija triq għat-telgħa u rridu nimxuha mtaqqlin bis-salib tal-weġgħat tal-ħajja 

f’dan il-wied tad-dmugħ. Hija t-triq li mexa Hu, Ġesù, li mit-twelid tiegħu f’Betlehem sal-Kalvarju bata u 

kien ippersegwitat. Twieled f’maxtura tal-annimali u miet fuq salib. Ġesù obda... offrielna t-triq, triq li 

twassal għall-ħajja, għall-ferħ bla tmiem. 

U tana wkoll messaġġiera, fosthom lil Ġwanni l-Battista: “Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-

deżert: ‘ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu’.” U n-nies kienu 

jmorru warajh u jistqarru dnubiethom. Mhux hekk il-Fariżej: kienu jaħsbu li 

huma setgħu jgħixu u jagħmlu li jridu għax kienu wlied Abraham. Min jaf 

aħna nirraġunawx hekk ukoll?... għax aħna mgħammdin... għax immorru l-

Knisja... allura moħħna mistrieħ! Kemm għandna x’nagħmlu aktar minn 

hekk! 

Il-Battista ħabbar ukoll: “Indmu... għax il-mannara ġa tressqet ma’ 

għerq is-siġra... u kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat.” Veru, ma 

kienx il-Messija, imma biss leħen. U lilna Ġesù mliena bl-Ispirtu tiegħu 

biex ikun dejjem magħna: spirtu tal-għerf u d-dehen, spirtu ta’ għaqal u 

qawwa, spirtu ta’ pjetà u l-biża’ tal-Mulej, spirtu ta’ xjenza. Imliena 

b’dawn ir-rigali mhux biex inżommuhom għalina biss, iżda biex 

inxandruhom lill-oħrajn. Din hija l-missjoni li fdalna l-Mulej... li aħna 

nuruH u nwassluH lill-oħrajn... li nkunu kelma ta’ faraġ li tnissel imħabba 

u tama. Qegħdin aħna neżerċitawha din is-setgħa li offrielna Ġesù?... 

Allura nsiru lkoll ta’ fehma waħda, jispiċċaw il-ġlied u l-gwerer, u ngħixu 

lkoll fis-sliem u l-paċi, fl-hena li tibqa’ għal dejjem. 

Minn qalbi, ħutkom is-Sekulari Tereżjani u jien, nixtiequlkom il-

Milied it-Tajjeb. 

Fr. Mario 

Delegat Provinċjali għall-Ordni Sekulari  
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       O Ġesù, li twelidt biex tmut għalina, 
  agħmel li ngħix u mmut għalik. 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Il-Kunsill Provinċjali tal-Ordni Sekulari ħa ħsieb li jfassal mod kif jingħad il-Brevjar fil-Komunità. Dan 

qed isir biex il-liturġija tkun isbaħ għax tingħad b’armonija fil-komunità, jew meta jiltaqgħu l-

komunitajiet flimkien: 

 

KIF JINGĦAD IT-TIFĦIR TA’ SBIEĦ IL-JUM U L-GĦASAR 

FIL-KOMUNITAJIET TAL-ORDNI SEKULARI 

 

1) Fl-INVITATORJU (is-Sejħa għat-Tifħir ‘l 

Alla) il-Glorja fl-aħħar tingħad kollha mill-

kantur, u mhux mill-komunità. 

 

2) L-INNU jingħad mill-ewwel wara l-

Invitatorju. 

 

3) L-ANTIFONI KOLLHA qabel u wara jiġu 

intonati dejjem mill-kantur waħdu u 

jitkomplew mill-ġemgħa. 

 

4) Is-SALMODIJA tingħad b’vers alternat. 

5) Il-LEZZJONI QASIRA jgħidha s-saċerdot. 

 

6) Fir-RESPONSORJU għal-Lezzjoni, il-kantur 

jgħid l-ewwel vers u jiġi ripetut mill-ġemgħa. 

Imbagħad jintona t-tieni vers (sal-asterisk), u 

kulħadd ikompli mill-asterisk ‘l hemm. Imbagħad 

il-kantur jgħid il-Glorja sal-kliem “l-Ispirtu s-

Santu” biss, u kulħadd jirrepeti l-ewwel vers. 

 

7) L-interċessjonijiet tal-PREĊI jibdew mill-kantur 

u jitkomplew mill-komunità. 

 

 

 

Aħbarijiet… 
 

ASSISTENTI SPIRITWALI 

Issa l-Assistenti Spiritwali ġodda f’Malta u 
Għawdex ilhom ftit li bdew il-ħidma tagħhom 
mal-komunitajiet tal-Ordni Sekulari. Għal 
Bormla, ġie magħżul P. Juan; B’Kara 
(komunitajiet tal-irġiel u n-nisa): P. Manwel; 
Ta’ Xbiex: P. Mario; Xagħra: P. Nerik; Tas-Silġ 
(fil-preżent mhix tiltaqa’): P. Ewsebju. 
Inroddu ħajr lil dawn l-Aħwa għal sehemhom 
biex jgħinu fil-preżenza u l-formazzjoni tal-
lajċi Tereżjani. Grazzi mill-qalb. 

IRTIR TAS-SEKULARI TA’ B’KARA 

Nhar it-Tnejn, 8 ta’ Settembru 2014, iż-
żewġ komunitajiet tas-Sekulari Tereżjani ta’ 
B’Kara kellhom l-Irtir fis-Sala Madonna tal-
Karmnu. L-Irtir tmexxa minn P. Ermannu 

Mizzi O.C.D. fl-okkażjoni tat-Twelid tal-
Madonna, u matulu ntwerew ukoll iż-żewġ 
DVD’s fuq S. Edith Stein u S. Tereża ta’ Los 
Andes. 

RITI FIL-KOMUNITAJIET 

Nhar il-Ġimgħa, 19 ta’ Settembru l-

komunità S. Tereża tal-Bambin Ġesù, B’Kara, 

laqgħet erba’ membri ġodda bl-għoti tal-labtu 

mqaddes. Dawn huma Josephine BUGEJA, 

Angela DEMICOLI, Marion MICALLEF u Marija 

MIFSUD. Nieħdu pjacir naraw magħna mill-

ġdid lil Angela, u nilqgħu lil Marija li għaddiet 

mill-Karmelitani tal-Fleur-de-Lys għal 

magħna B’Kara. Merħba! 



IT-TWEĠIBIET GĦALL-KAPITLU ĠENRALI 

Din hija sintesi tat-tweġibiet li ntbagħtu 
mill-komunitajiet ta’ B’Kara, Ta’ Xbiex u x-
Xagħra għall-mistoqsijiet minn Ruma dwar is-
sejħa tal-Ordni Sekulari: 

1) Ir-RELAZZJONIIJIET fraterni bejn il-
membri tal-komunitajiet tagħna huma tajbin, 
anzi tajbin ħafna, imma jistgħu jissaħħu aktar. 
Ir-relazzjonijiet mal-patrijiet ukoll huma 
tajbin ħafna u nirċievu ħafna għajnuna. Ma’ 
dan kollu, ninnotaw l-indifferenza ta’ xi wħud 
mill-patrijiet dwar il-ħajja u l-ħidmiet tal-
OSKT. Ir-relazzjonijiet tal-komunitajiet mas-
sorijiet hija aktar limitata u tvarja minn 
komunità għal oħra. Ma’ xi wħud kważi ma 
hemm l-ebda relazzjoni, imma s-sorijiet 
isegwu l-websajt tagħna regulari. 

2) Il-membri tal-komunitajiet jaqblu li 
kellhom FORMAZZJONI tajba. Jinħass li l-linji-
gwida tal-formazzjoni huma ta’ għajnuna 
kbira biex is-Sekular jitgħallem jgħix is-sejħa 
tiegħu. Imma ġie suġġerit li jsir aċċenn aktar 
qawwi fuq l-impenn komunitarju li wieħed 
jidħol għalih bir-rabta tal-wegħdiet u l-bżonn 
ta’ on-going information and formation. 

3) Eżempji ta’ ħidmiet ta’ APPOSTOLAT 
speċifiku li ssemmew huma dawn: għajnuna 
kateketika, taħditiet ta’ temi spiritwali lil 
diversi għaqdiet, l-Ordni Sekulari fuq il-
websajt, artikli fil-gazzetti, rivisti jew 
programmi tal-festa b’tema spiritwali, xandir 
bil-kelma dwar l-attivitajiet li jsiru fil-festi 
Tereżjani, żjajjar lil morda u fid-djar tal-
anzjani fejn jintwerew videos ta’ spiritwalità 
Tereżjana u jitqassmu domni u santi, l-
imsieħba jieħdu sehem bħala ministri 
straordinarji tat-Tqarbin, fil-qari tal-liturġija, 
fil-korijiet u l-kant, kif ukoll fl-organizzazzjoni 
tal-adorazzjoni kull l-ewwel Ġimgħa tax-
xahar, u fl-aħħar nett: jingħad minn x’uħud l-
Uffiċċju Divin fil-familja bħala xhieda tal-
Liturġija tas-Sigħat. 

4) Il-komunitajiet kollha jħossuhom 
responsabbli biex jagħmlu l-OSKT AKTAR 
MAGĦRUF u biex jippromovu l-
vokazzjonijiet. Dan jagħmluh prinċipalment 
b’talb komunitarju u personali, imbagħad bl-
eżempju tajjeb kif ukoll b’kuntatt personali, 
permezz ta’ posters, tqassim ta’ leaflets, fliers, 

labtijiet u santi. F’Jum l-Ordni Sekulari hemm 
postijiet fejn, fil-Quddies, issir tħabbira bil-
kelma ta’ x’inhu l-Ordni Sekulari. Fl-irtiri l-
imsieħba jiġu mħeġġa jħajru oħrajn biex 
jingħaqdu magħhom. F’okkażjonijiet speċjali 
jintużaw Radju RTK u Radju Marija. 

5) Kien hemm min jaqbel u min ma 
jaqbilx li jitwaqqaf KUNSILL INTER-
NAZZJONALI tal-OSKT (il-parti l-kbira ma 
jaqblux). Xi wħud huma kuntenti bis-
Segretarjat kif inhu. U ġie ssuġġerit li xi ħadd 
minn kull Provinċja jkun inkarigat biex 
iżomm kuntatt mas-Segretarjat biex jibgħat u 
jirċievi l-aħbarijiet. Kien hemm, imbagħad, 
min kien tal-fehma li Kunsill Internazzjonali 
ma jirnexxix peress li kull pajjiż għandu d-
drawwiet tiegħu. Dawk li qablu ssuġġerew li 
l-Kunsill jiġi magħżul mill-Presidenti 
Provinċjali u tinżamm relazzjoni permezz tal-
internet. 

6) L-Ordni kollu għandu jfittex li 
JAĠĠORNA ruħu kontinwament f’kull qasam 
tal-ħajja, b’attenzjoni partikulari għall-familja 
u t-tfal. Imma qabel xejn wieħed għandu 
jersaq lejn Alla biex jiġbed lil ħaddieħor 
miegħu. Għalhekk, il-patrijiet u s-Sekulari 
qegħdin jiġu mħeġġa biex jgħixu ħajja aktar 
intima ma’ Ġesù biex ikunu xhieda ħajja fid-
dinja, jaħdmu b’ħeġġa u b’impenn akbar għax 
imbuttati minn għemejjel ta’ qdusija. 

Ħajr lil Manwel Aquilina ocds, segretarju tal-
Kunsill tal-Ordni Sekulari, illi tana din il-ġabra 
fil-qosor tat-tweġibiet tal-komunitajiet f’Malta 
u Għawdex. 

____________________________________________________ 

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, RĠIEL: 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. 
 
 


