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Qalb li Tħobb 
 

Ix-xahar ta' Ġunju niddedikawh, bid-devozzjoni tagħna, lill-Qalb 

Imqaddsa ta' Ġesù. Tradizzjoni qawwija li l-Provinċja tagħna żżommha 

bħala l-qalba tal-ezistenza tagħna. 

Il-kelma "qalb" mall-ewwel tiġbidna naħsbu fuq l-organu ċentrali 

tal-ħajja tagħna u allura norbtuha mal-istess ħajja emozzjonali u morali. 

Espressjoni qawwija tagħna hija"nagħtik qalbi", li biha nfissru l-kuraġġ u 

l-imħabba: il-ħajja tagħna kollha. Huwa f'din id-dimensjoni li ninfetħu 

lejn il-Qalb ta' Ġesù... Hu li twieled għalina, ħabbna bis-sħiħ u jibqa' jrid 

li kulfejn ikun hemm Hu nkunu aħna wkoll. Anzi se jmur għand il-

Missier u jħejjilna post fis-saltna tiegħu! 

F'din id-devozzjoni lejn Ġesù nilmħu żewġ elementi: dak 

sensibbli lejn il-qalb "organu ċentrali " ta' Ġesù, bħall-qalb tagħna, u l-

ieħor spiritwali li jfisser l-imħabba infinita ta' Ġesù lejna lkoll. Flimkien iżda jfissru dejjem l-imħabba 

tiegħu. Hu għalhekk li f'kull pittura jew statwa tispikka b'mod ċentrali l-qalb: simbolu ta' din ir-realtà, 

jiġifieri ħajjet Kristu għalina. Biss ma nieqfux hemm. Ma nistgħux inħobbu bla ma nagħrfu u nifhmu 

skont ċertu qies. Meta nsejħu bniedem li għandu qalbu kbira, dan nagħmluh għax nafuh u nkunu 

għarafnieh. 

Imma ma nieqfux hemm: irridu nirreċiprokaw billi nidħlu fl-iskema tiegħu: inħobbu kif ħabbna 

HU... daqsxejn kbira din, hux tassew?! Imma hemm irridu naslu. Alla ħabbna biex għamilna ilkoll aħwa 

miegħu u allura wlied l-istess Missier Etern. Hu hawn, ħuti li rridu nieqfu u nirriflettu: 'jekk aħniex 

inħobbu kif ħabbna Hu... jekk aħniex lesti nagħtu sehemna fl-opra li għamel Hu għalina... jekk 

inħossuniex fil-qalb tal-Knisja bħal ma ddikjaraw il-qaddisin tal-Ordni tagħna... S. Margerita Marija 

Alacoque. 

Din id-devozzjoni sseħħ biss u sewwa fl-istess qies tal-imħabba ta' Ġesù għalina. Tiskanta kif fl-

ewwel għaxar sekli tal-Knisja qatt ma dehret tispikka d-devozzjoni lejn il-qalb ta' Ġesù. Kien hemm 

problemi oħra li fixklu l-Knisja  milli toffri tagħlim ċar dwar din id-devozzjoni. Fil-fatt kien fis-sekli ħdax 

u tnax li nsibu l-ewwel sinjali  ta' din id-devozzjoni: dan għaliex l-Insara kienu mħajra lejn il-Pjagi ta' 

Sidna Ġesù Kristu. Imma kien f'dan iż-żmien ta' wara li "nstabet il-ferita miftuħa tal-Qalb ta' Ġesù!" 

Nibtu fl-Abbaziji Benedittini u Ċisterċensi kif ukoll fl-ispiritwalità ta' San Anselmu, u minn hemm 

permezz ta' kitbiet devozzjonali u ta' spiritwalità għall-erwieħ ikkonsagrati, bdiet tixtered tali devozzjoni. 

Insibu ħafna talb sabiħ, kemm għall-individwu u kemm għall-komunità Nisranija. Aktar tard, bejn is-sekli 

tlettax u sittax id-devozzjoni nfirxet sew... avolja f'xi ambjenti baqgħet donnha riservata għall-erwieħ 

imħeġġa. Kittieba axxetiċi u xi Ġiżwiti, bħal San Franġisku Borgia, nisġu trattati u kitbiet interessanti fuq 

dan is-suġġett. Kien il-Beatu Jean Eudes (seklu sittax) li xandar fil-beraħ u b'ħerqa kbira l-ispiritwalità 

tad-devozzjoni lejn il-Qalb ta' Ġesù. U wara ftit snin kellha tkun Margerita Marija Alacoque (1647-90) li 

waslitilna l-isbaħ tagħlim dwar l-imħabba ta' Ġesù lejna... il-wegħdiet u l-istil ta' ħajja spiritwali li d-

devoti tal-qalb ta' Ġesù għandhom iħaddnu. Kienet is-sena 1856 li l-festa tal-Qalb ta' Ġesù daħlet fil-

kalendarju tal-Knisja Universali u llum tagħlaq iż-żmien hekk imsejjaħ tal-Liturġija tal-Għid. 

San Ġwann, fil-Vanġelu tiegħu, jagħlaq f'ħolqa din l-imħabba ta' Ġesù u tagħna ma' ħutna: Ġesù 

qal: "ejjew għandi intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena mserraħkom. Ħudu fuqkom il-

madmad tiegħi u tgħallmu minni, għax jiena ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu mistrieħ għal ruħkom. 

Għaliex il-madmad tiegħi hu ħelu u t-toqol tiegħi ħafif." 

 

Fr. Mario 

Delegat Provinċjali għall-Ordni Sekulari  
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Aħbarijiet…
 

DELEGAT GĦALL-ORDNI 
SEKULARI 

Nifirħu lil P. Mario Borg li 
nħatar għal darb’oħra bħala d-

Delegat Provinċjali għall-Ordni Sekulari 
f’Malta u Għawdex. Nawgurawlu ħidma fsieqa 
u siewja fost il-lajċi tal-Karmelu Tereżjan, 
sabiex l-Ordni Sekulari jibqa’ jikber u 
jissaħħaħ fil-kariżma Tereżjana tiegħu. P. 
Mario se jkun residenti fil-kunvent ta’ B’Kara, 
art twelidu, is-Santwarju ta’ S. Tereża. 

ASSISTENTI SPIRITWALI ĠODDA 

Wara l-Kapitlu Provinċjali 2014 u l-bdil fil-
kunventi li jkun meħtieġ isir wara Kapitlu tal-
Ordni, issa l-Kunsilli tal-komunitajiet sekulari 
f’Malta għandhom jibagħtu tlett ismijiet ta’ 
reliġjużi lill-Provinċjal biex huwa jkollu idea 
tax-xewqat tal-Kunsilli rispettivi fil-ħatra 
tiegħu tal-Assistenti Spiritwali ġodda tal-
komunitajiet għal dawn it-tlett snin li ġejjin. 
It-tlett ismijiet għandhom jingħataw fl-ordni 
ta’ preferenza jew b’imejl diretta lill-
Provinċjal (mannyocd@gmail.com) jew 
f’envelop magħluq. L-ismijiet ikunu 
indikattivi, imma mhux konklussivi, jiġifieri 
jistgħu jintgħażlu aħwa oħra mhux imniżżlin  
fl-ittra, minħabba li l-ħtieġa tkun titlob dan. 
Nirringrazzjaw lil dawk ir-reliġjużi li taw is-
servizz tagħhom ta’ Assistenti Spiritwali tul 
dawn l-erba’ snin li għaddew. 

IRTIR TAS-SEKULARI TA’ B’KARA 

Nhar is-Sibt, 7 ta’ Ġunju, iż-żewġ komunitajiet 
tas-Sekulari Tereżjani ta’ B’Kara se jkollhom 
Irtir fis-Sala Madonna tal-Karmnu. L-Irtir 
jibda fid-8.45am b’Quddiesa u jintemm bi 
preazzjoni ta’ DVD fuq il-misteru tal-Għid. L-
irtir se jitmexxa minn P. Alfred Debono O.C.D. 
bit-tema fuq il-Ħajja Nisranija. 

ID-DIRETTORJU TAL-ORDNI 

Bħalissa P. Elisew qiegħed jieħu ħsieb 
jirranġa d-Direttorju tal-Provinċja... kopja 
tiegħu tingħata lil kull komunità Sekulari. 
Grazzi lill-Presidenti li bagħtu t-tagħrif biex 
inġeddu d-Direttorju. Din is-sena qegħdin 

inżidu t-tagħrif dwar il-fażijiet kollha tal-
formazzjoni (Dħul, Wegħda Temporanja, 
Wegħda Definittiva, u Voti). 

RITI FIL-KOMUNITAJIET 

Fil-5 ta’ Mejju l-komunità Marija Bambina 
tax-Xagħra kellha ġurnata għad-Dħul u l-
Wegħda Definittiva tal-membri tagħha... 
b’numru sabiħ ta’ kandidati. Ta l-labtu u 
rċieva l-Wegħda Definittiva l-Provinċjal P. 
Manwel Schembri. Assista wkoll P. Dumink 
Borg, li jieħu ħsieb il-mijiet ta’ Sekulari fil-
Kanada, li għamel ukoll riflessjoni qasira fuq 
l-Evanġelju. Ġew investiti bil-labtu tal-
Madonna l-koppja miżżewġa Michael u 
Connie SPITERI, flimkien ma’ Carmela 
BAJADA, Theresa BORG, Miriam CARUANA, 
Kate GRECH, Maria GRIMA (segretarja tal-
komunità), Josephine SULTANA u Josephine 
XERRI. Fl-istess ċerimonja għamlu l-Wegħda 
Definittiva dawn l-aħwa: Bernarda THEUMA 
(President), Maria ATTARD, Carmela 
AZZOPARDI, Nancv BONELLO, Maria BORG, 
Theresa GALEA, u ll-aħwa Concetta u Maria 
ZAMMIT. 

Fil-bidu taċ-ċerimonja sar ringrazzjament 
mill-qalb lil Bro. David Borg O.C.D. li wara 
iktar minn 17-il sena Assistent Spiritwali ħass 
li kien wasal iż-żmien li jirtira. Hu kien 
inħatar oriġinarjament bħala t-tieni Assistent 
Spiritwali, wara l-ewwel wieħed P. Ewġenju 
Camilleri O.C.D. Il-komunità kollha raddet 
ħajr lil Bro. David tas-servizz sabiħ tiegħu lill-
komunità tul dawn is-snin kollha. 

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. 
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