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EŻORTAZZJONI APPOSTOLIKA GAUDETE ET EXSULTATE 
[“IFIRĦU U THENNEW”] 

TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU 
DWAR IS-SEJĦA GĦALL-QDUSIJA FID-DINJA TAL-LUM 

 
Il-qaddisin tal-bieb ta’ maġenbna  
6. Ejja ma naħsbux biss f’dawk diġà bbeatifikati jew ikkanonizzati. L-Ispirtu s-Santu jxerred il-qdusija ma’ 
kullimkien fil-poplu qaddis u fidil ta’ Alla, għax “Alla għoġbu jqaddes u jsalva l-bnedmin mhux individwalment, 
mingħajr ebda rabta ma’ xulxin, iżda ried li jagħmel minnhom poplu li jagħrfu fil-verità u jservih fil-qdusija”. Il-
Mulej, fl-istorja tas-salvazzjoni, feda poplu. Ma teżistix identità sħiħa mingħajr appartenenza għal poplu. Għalhekk 
ħadd ma jsalva waħdu, bħala individwu iżolat, imma Alla jiġbidna lejh waqt li jżomm f’moħħu nnisġa kumplessa ta’ 
relazzjonijiet interpersonali li jinħolqu fil-komunità tal-bnedmin: Alla ried jidħol f’dinamika popolari, fid-dinamika ta’ 
poplu. 
  
7. Nieħu gost inħares lejn il-qdusija fil-poplu ta’ Alla mimli sabar: fil-ġenituri li jrabbu lil uliedhom b’tant imħabba, fl-
irġiel u fin-nisa li jistinkaw biex iġibu l-ħobż id-dar, fil-morda, fir-reliġjużi anzjani li jibqgħu bit-tbissima fuq wiċċhom. 
F’din il-perseveranza li biha jibqgħu mexjin jum wara l-ieħor nilmaħ il-qdusija tal-Knisja militanti. Din ħafna drabi hi 
l-qdusija “tal-bieb ta’ maġenbna”, ta’ dawk li jgħixu qrib tagħna u huma mera tal-preżenza ta’ Alla, jew, biex 
ninqdew b’espressjoni oħra, tal-“klassi medja tal-qdusija”. 

 

Qari mid-Diskorsi ta’ San Girgor, isqof ta’ Nissa. 
Alla jinsab f’qalb il-bniedem 

 Is-saħħa tal-ġisem, f’din id-dinja, hi ġid li ma bħalu; iżda wieħed ikun hieni mhux meta jkun jaf x’inhi s-saħħa 

imma meta jkun qed igawdiha. Jekk wieħed ma jagħmilx ħlief ifaħħar is-saħħa, u mbagħad jiekol ikel li jgħabbilu 

l-istonku u jmarrdu , kemm idum marid x’ikun jiswielu t-tifħir kollu li bih faħħar is-saħħa? L-istess tifsir għandna 

nagħtu lill-kliem tal-Mulej li jsejjaħ henjin lil dawk li huma safja f’qalbhom għax jaraw lil Alla. 
Il-Mulej ma jsejjaħx henjin li dawk li jafu xi ħaġa fuq Alla, imma lil dawk li għandhom lil Alla fihom: Henjin 

dawk li huma safja f’qalbhom, jgħid, għax huma jaraw lil Alla. 
Ma jidhirlix li b’dan il-kliem il-Mulej qiegħed jagħti x’jifhem li min għandu għajnu safja sa jara lil Alla wiċċ 

imbwiċċ, imma forsi b’dan il-kliem hekk sabiħ u hekk għoli qiegħed jgħidilna dak li darba qal b’mod aktar ċar lil 

xi wħud: Is-Saltna ta’ Alla fostkom qiegħda; biex jgħidilna li min naddaf qalbu minn kull rabta tal-ħlejjaq u minn 

kull imħabba mhux sewwa, fil-ġmiel tiegħu nnifsu jara x-xbieha tan-natura ta’ Alla. 
Jidhirli li b’dawn l-erba’ kelmiet tiegħu l-Verb ta’ Alla jrid jagħtina xi parir bħal dan: Intom, bnedmin, li 

għandkom ix-xewqa li tikkontemplaw dak li hu tassew tajjeb, u tisimgħu li Alla fil-kobor tiegħu hu ‘l fuq fl-għoli 

tas-smewwiet, u li ħadd ma jista’ jfisser is-sebħ tiegħu u ħadd ma jista’ jifhem il-ġmiel tiegħu, u ħadd ma jista’ 

jara u jagħraf in-natura tiegħu, intom, bnedmin, tiddisprawx, taqtgħux qalbkom, jekk ma tistgħux taraw dak li 

tixtiequ. 
Jekk intom b’ħajja rżina u bl-għaqal kollu tnaddfu qalbkom mit-tinġis kollu li nġabar fiha u weħel magħha, 

fikom jiddi l-ġmiel kollu ta’ Alla. Kif jiġri fil-ħadid: wara li l-ħaffiefa tneħħilu s-sadid, il-ħadid li qabel kien iswed 

u mdallam jibda jiddi u jleqq fix-xemx: hekk il-ġewwieni tal-bniedem, jiġifieri l-qalb, għax hekk isejħilha l-Mulej 

fl-Iskrittura. Meta l-bniedem inaddaf qalbu mill-ħmieġ li saddad fiha minħabba l-qagħda ħażina tiegħu, jerġa’ 

jikseb ix-xbieha ta’ Dak li ħalqu, u jerġa’ jsir tajjeb, għaliex min jixbah lil min hu tajjeb, hu wkoll tajjeb. 
Min iħares fih innifsu jara fih innifsu dak li jixtieq ikun: għalhekk min hu safi f’qalbu għandu jkun hieni, 

għaliex meta jara s-safa ta’ qalbu, jara fiha x-xbieha ta’ Alla, li jagħti s-safa għax hu l-istess safa. Kif jiġri lil dawk li 

jaraw d-dija tax-xemx f’xi mera, għalkemm ma jiffissawx għajnejhom fis-sema: fid-dija tal-mera jaraw ix-xemx 

mhux inqas milli jarawha dawk li jħarsu lejn ix-xemx infisha. Hekk intom ukoll, jgħid il-Mulej, għalkemm ma 

għandhomx il-qawwa biex taraw id-dawl li ħadd ma jista’ jilħaq u jikkontemplah, meta terġgħu lura lejn dak li 

fil-bidu ħalla fikom il-ġmiel u l-ġieħ tax-xbieha tiegħu, intom issibu fikom dak li qegħdin tfittxu. 
Jekk fik hemm is-safa, jekk inti nieqes minn kull rabta fiergħa, jekk inti ‘l bogħod minn kull ħażen, Alla żgur 

jinsab fik. Meta fehemtek hi safja minn kull ġibda ħażina, meta hi ħielsa minn kull rabta jew imħabba mhux 

sewwa, meta hi ‘l bogħod minn kull tinġis, inti hieni għax ħarstek hi safja u ċara. Dak li ma jarawx dawk li 

ħarsithom mhix safja, int tarah għax ħarstek safja, għax warrabt id-dlamijiet tal-ħwejjeġ tad-dinja minn għajnejn 

ruħek, u bil-ħarsa hienja u safja ta’ qalbek tara ċar id-dehra tal-hena. U dan l-hena x’inhu? Din id-dehra x’inhi? 

Hu s-safa, is-sempliċità, hu kull xorta ta’ dija tad-dawl ta’ Alla, li fihom aħna naraw lil Alla. 

appuntamenti mid-djarju... 

Skola ta’ Formazzjoni għall-Familja 
Kors ta’ Formazzjoni għall-Adulti u għall-

operaturi pastorali organizzat mill-
Kummissjoni Djoċesana Familja (2-13 ta’ Lulju) 

MANIFESTAZZJONI MARJANA 
F’MARSALFORN 

 
It-Tlieta 21 ta’ Awwissu 2018 
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 1. Il-Ħadd It-Tlettax-il Ħadd tas-sena. Sena B. 
(Infakkru u nitolbu lill-Beatu Nazju Falzon.) 

 2. It-Tnejn Skola ta’ Formazzjoni għall-Familja: Kors ta’ Formazzjoni għall-Adulti u għall-operaturi pastorali 
li jintemm fit-13 ta’ Lulju (Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, ir-Rabat). 

 3. It-Tlieta. San Tumas, Appostlu. Festa. 

 4. L-Erbgħa Santa Eliżabetta tal-Portugal. Tifkira. / Id-Disgħa Erbgħa ta’ Santa Marija. 
Laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani. 

 5. Il-Ħamis San Anton Marija Żaccaria, Presbiteru. Tifkira. 

 6. Il-Ġimgħa Santa Marija Goretti, Verġni u Martri. Tifkira. 
L-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Adorazzjoni u Tqarbina Riparatriċi. 
Quddiesa għall-Professjonisti u Gradwati (anke koppji ) fil-Knisja ta’ Santu Wistin, Victoria 
(8.30pm). Ikun hemm servizz ta’ qrar fit-8.15pm. 

7. Is-Sibt L-Ewwel Sibt tax-xahar. Tqarbina Riparatriċi.  
Lejl Adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku (Knisja ta’ San Franġisk, ir-Rabat - Quddies: 
8.30pm u f’nofsillejl). 

8. Il-Ħadd L-Erbatax-il Ħadd tas-sena. Sena B. 
Festa tal-Madonna tas-Sokkors Perpetwu (Parroċċa Ta’ Kerċem). 

9. It-Tnejn Santu Wistin  Zhao Rong, Presbiteru u Sħabu Martri. Tifkira. 

10. It-Tlieta Santa Veronika Giuliani, Verġni. Tifkira. 

11. L-Erbgħa San Benedittu, Abbati u Patrun tal-Ewropa. Festa. 
Il-Għaxar-il Erbgħa ta’ Santa Marija.  

12. Il-Ħamis San Ġwann Gwalbertu. Tifkira. 

13. Il-Ġimgħa San Enriku.Tifkira.  
Titfakkar it-3 Dehra tal-Madonna ta’ Fatima f’Ta’ Ħamet (Adorazzjoni fil-6.00pm u quddiesa fis-
7.00pm, wara pellegrinaġġ ta’ talb bl-istatwa tal-Madonna ta’ Fatima). 

14. Is-Sibt San Kamillu de Lellis, Presbiteru. Tifkira. 
Lejl Adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku (Knisja ta' Ħamet, ix-Xewkija - Quddies: 8.30pm u 
f’nofsillejl). 

15. Il-Ħadd Il-Ħmistax-il Ħadd tas-sena. Sena B. 
Festa ta’ San Ġorġ (Parroċċa San Ġorġ, ir-Rabat). 

16. It-Tnejn Festa Liturġika tal-Madonna tal-Karmnu f’Ta’ Ħamet u fix-Xlendi. 
It-18-il dehra tal-Madonna ġewwa Lourdes. 
Festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Knisja ta’ Ħamet: quddiesa fis-6.am. Filgħaxija 
quddiesa konċelebrata preseduta mill-E.T.Mons Mario Grech fis-7.30pm u wara purċissjoni bil-
Madonna u tal-Karmnu u barka sagramentali. 

18. L-Erbgħa Laqgħa KDF (Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II - 7.30pm). 
Il-Ħdax-il Erbgħa ta’ Santa Marija. 

20. Il-Ġimgħa Santa Margerita, Verġni u Martri. Tifkira. 
 San Elija Profeta. Tifkira. 

21. Is-Sibt San Lawrenz ta’ Brindisi, Presbiteru u Duttur tal-Knisja. Tifkira. 
Lejl Adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku (Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, ir-Rabat - Quddies: 
8.00pm u f’nofsillejl). 

22. Il-Ħadd Is-Sittax-il Ħadd tas-sena. Sena B. 
Festa ta’ Santa Margerita (Parroċċa Ta’ Sannat). 

23. it-Tnejn Santa Briġida, Reliġjuża u Patruna tal-Ewropa. Festa. 

24. It-Tlieta. San Xarbel (Charbel) Makhluf, Presbiteru. Tifkira. 

25. L-Erbgħa San Ġakbu, Appostlu. Festa. 
Festa fil-Knisja ta’ San Ġakbu, ir-Rabat. 
It-Tnax-il Erbgħa ta’ Santa Marija. 

26.Il-Ħamis San Ġwakkin u Sant’Anna, Ġenituri tal-Imqaddsa Verġni Marija. Tifkira (O). 
Festa fil-kappella tad-Dwejra. 

27.Il-Ġimgħa Santa Venera, Verġni u Martri. Tifkira. 

28 Is-Sibt. Adorazzjoni għall-Persuni Kkonsagrati fil-Parroċċa ta’ Għajnsielem (fis-6.00pm: Adorazzjoni 
Solenni; u fis-7.00pm: Quddiesa). 
Lejl Adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku (Knisja ta' Savina, ir-Rabat - Quddies: 8.30pm u 
f’nofsillejl). 

29. Il-Ħadd Is-Sbatax- il Ħadd tas-sena. Sena B. 
Festa taż-Żjara tal-Madonna lil Eliżabetta (Viżitazzjoni – Parroċċa Għarb). 
Festa ta’ Santa Marta fil-Knisja tal-Għonq, ir-Rabat. 

30.It-Tnejn San Pietru Krisologu, isqof u duttur tal-Knisja. Tifkira. 

31. It-Tlieta Sant’ Injazju ta’ Loyola, Fundatur tal-Ġiżwiti. Tifkira. 
Festa fil-Kappella ta’ Manresa, ir-Rabat. 
Tibda l-Kwindiċina ta’ Santa Marija. 

 


