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"Ftaqar biex nistgħu nistagħnu aħna" (2 Kor 8,9) 
 

Ta' spiss ninsew inkunu grati lejn l-oħrajn u nibqgħu ma nirringrazzjaw xejn. 

Waqt li aħna nħossuna bbumbardjati bil-problemi tagħna, ġieli nesprimu d-

diffikultajiet fir-relazzjonijiet ta' bejnietna u ninsew ngħidu grazzi. Ġieli wkoll 

naraw il-falliment tagħna fil-programmi li nkunu fassalna għalina jew ukoll li 

nkunu naqtgħu qalbna minn ħajjitna. Nissakkru fina nfusna... qisna ma nafux 

infittxu l-ħelsien... għax toqgħod taħseb: hemm ħafna ħwejjeġ li jitolbu radd ta'  

ħajr minna... biex nistrieħu. Irridu nżommu l-brejkijiet... niksbu ftit kwiet biex 

naħsbu naqra...u iva, niftakru li kemm hu sabiħ ngħidu "grazzi"! Imma kemm 

ninsew nużaw dil-kelma...ukoll bejnietna fil-ħajja ta' kuljum. 

 

Mhux dejjem nindunaw li dan Ġesù, li tant bata għalina biex jifdina, isalvana u 

jaħtarna ħutu u werrieta miegħu f'saltnatu, iva dan qiegħed magħna l-ħin 

kollu... u qiegħed ukoll f'kull wieħed u waħda minn ħutna. Is-sabiħ hu li mhux 

rari li ninsewH... infittxuh.u nistaqsu:"Imma fejn Int, Mulej? Ħallejtni waħdi... mirdum bil-problemi!" 

 

Il-Knisja qeda toffrilna daż-żmien tar-RANDAN... Moħħna jitħabbel kif se nsumu... kif se niċċaħħdu... 

kif se ngħinu... u kemm se nagħtu karità.. kemm jekk għadna żgħar (..?), kemm jekk qedin nikbru mhux 

ħażin! 

 

Fil-messaġġ tal-Papa Franġisku din is-sena nsibu kliem ta' inkoraġġiment u stedina għal ħidma pastorali: 

skema li jista' jidħol fiha kull Nisrani. Aħna l-Insara irridu nuru rwieħna ta' persuni, li ġejna maħfura 

minn Kristu li jħobbna f'kull żmien u f'kull dgħufija. Alla l-Missier ħalaqna għall-hajja f'għaqda Miegħu; 

għalhekk nistinkaw biex insiru araldi ferħana ta' din il-qalb Tiegħu, billi naqsmu flimkien it-teżor li fdalna 

f'idejna: nikkunslaw il-qlub maqsuma waqt li noffru tama ferħana lill-aħwa mixruba minn qalbhom sewda 

tad-dalma ta' hajjithom... illum sirna nitkellmu aktar minn biża'... minn perikli u mard! Fejn għebet is-

serenità u l-ħlewwa tagħna l-Maltin? Hawn hu Kristu... il-blandun tagħna... id-dawl... il-ħajja. Se 

noqogħdu nistennew sa Sibt il-Għid? 

 

Fir-Randan, ma' Kristu, irridu ġa nsiru dawl... insiru xebh Miegħu. "Hu li kien għani, ftaqar biex mill-

faqar tiegħu nistagħnu aħna!" Bil-faqar tiegħu aħna sirna għonja. Allura.. NAĦSBU fl-oħrajn... niftakru 

fihom... ngħinuhom bil-qalb... inressquhom lejn il-grazzja abbundanti ta' Kristu. 

 

Jalla l-Ispirtu Qaddis ta' Alla, jikkonkludi l-Papa Franġisku, li fih aħna ftaqarna biex stajna nirbħu ‘l 

Kristu, ikompli jsebbaħna, idawwalna u jixgħelna bl-imħabba biex bħalu u għalih insiru blandun jidwi l-

ferħ u l-ħniena li tant għandna bżonn. .. U jitkellem Krist 

u u jgħidilna, "Grazzi. Idħol fil-ħajja ta' dejjem." 

 

Fr. Mario 

Delegat Provinċjali għall-Ordni Sekulari  

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

mailto:mannyocd@gmail.com
http://oskt.wordpress.com/


Aħbarijiet…
 

PROVINĊJAL ELETT 

Nawguraw lill-Provinċjal P. 
Manwel Schembri li reġa’ ġie 
elett għal dawn it-tliet snin li 

ġejjin bħala l-Provinċjal tagħna. Fillwaqt li 
nwegħduh l-ubbidjenza tagħna, inwegħduh 
it-talb tagħna fis-sevrizz li l-Mulej sejjaħlu 
għalih. Aktar tard, fl-aħħar ta’ April, jiltaqa’ l-
Kapitlu Provinċjali tal-Patrijiet, li se jinżamm 
fil-kunvent ta’ B’Kara. 

IRTIR TAR-RANDAN GĦAS-SEKULARI 

L-Irtir tar-Randan se jsir nhar l-Erbgħa 19 ta’ 
Marzu, festa ta’ San Ġużepp, fis-Sala Madonna 
tal-Karmnu, B’Kara. Imexxi l-irtir P. Ermannu 
Mizzi, 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 
f’11.45am. 

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

RITI FIL-KOMUNITAJIET 

Fis-17 ta’ Jannar it-tliet membri tal-komunità 
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, B’Kara: Marie 
Lourdes Said, Helen Portelli u Helen Grech 
għamlu l-Wegħda Temporanja tagħhom, 
filwaqt li Carmen Fenech għamlet il-Wegħda 
Definittiva fi ħdan l-Ordni Sekulari. 

Fil-komunità Madonna tal-Karmnu, B’Kara 
Joe Delicata u Charles Aquilina għamlu r-Rit 
tal-Wegħda Temporanja nhar il-Ħadd, 16 ta’ 
Frar. 

Nawgurawlhom u nitolbu lill-Mulej 
iseddaqhom fis-sejħa tagħhom fil-Karmelu 
Tereżjan. 

IMWIET FIL-KOMUNITAJIET 

Nitolbu għal Antoinette Samut mill-Komunità 
San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex, li għaddiet 
għal ħajja aħjar fl-24 ta’ Diċembru li għadda, 

kif ukoll għal Marija Abela (li mietet fis-7 ta’ 
Jannar) u Antonia Azzopardi (li mietet fil-25 
tal-istess xahar), it-tnejn mill-komunità S. 
Tereża tal-Bambin Ġesù, B’Kara. Agħtihom, o 
Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem. 

P. ANSELMU FID-DAR TAL-KLERU 

P. Anselmu qiegħed residenti fid-Dar tal-
Kleru għal raġunijiet ta’ saħha. Tkun ħaġa 
sabiħa li s-Sekulari Tereżjani jmorru jarawh 
minn żmien għal ieħor, individwalment jew 
miftehmin xi tnejn bejnietkom. P. Anselmu 
kien l-ewwel Delegat Provinċjali għas-
Sekulari Tereżjani u qeda dan l-uffiċċju għal 
diversi snin. Nawgurawlu saħħa u barka.  

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. 
 
 
TQASSIM TAL-ĦOLQA: 
 
B’Kara (nisa): Mary Rose Said ocds 
B’Kara (rġiel): Manwel Aquilina ocds 
Bormla: Violet Bonello ocds 
Ta’ Xbiex: Monica Manché ocds 
Xagħra: Maria Grima 
 
 

 


