Għejjun ta’ Ilma Frisk u Dejjem Ħaj
⸙
Ħolqa bejn il-Ħbieb ta’ Missirijiet il-Knisja
ppubblikata mis-Soċjetà Patristika Maltija
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27 ta’ Ġunju 2017
Kelmtejn ta’ Merħba
Huwa pjaċir tiegħi li nsellmilkom u nagħtikom merħba permezz tal-ewwel
ħarġa ta’ din in-newsletter jew ħolqa bejn il-ħbieb tal-Missirijiet tal-Knisja.
Kien frott l-inkuraġġiment u s-suġġeriment ta’ bosta minn dawk li laqgħu listedina għall-ewwel attivitajiet tas-Soċjetà li din il-folja qed tara d-dawl.
Fost l-għanijiet tas-Soċjetà Patristika Maltija hemm li ġġib ’il quddiem listudju, ir-riċerka u għarfien aħjar ta’ Missirijiet il-Knisja fost il-membri talPoplu ta’ Alla u persuni interessati oħra fil-gżejjer ta’ Malta u Għawdex. Hija
tagħmel minn kollox biex ixxerred il-ħajja u l-kitbiet ta’ Missirijiet il-Knisja blilsien Malti, u tikkollabora ma’ għaqdiet oħra lokali u barranin li għandhom listess għan.
L-iskop ta’ dan il-fuljett umli u sempliċi li qed jitqassam kemm b’mod
diġitali kif ukoll permezz ta’ folja karta huwa kemm formattiv kif ukoll
informattiv. Formattiv ... għax f’dan l-ispazju limitat se nkunu qed naqsmu
magħkom xi siltiet minn Missirijiet il-Knisja. Informattiv ... għax minn żmien
għal żmien inżommukom infurmati bl-attivitajiet organizzati mis-Soċjetà jew
istituzzjonijiet oħra.
Għażilt li din il-ħarġa tkun marbuta simbolikament ma’ tnejn millMissirijiet tal-Knisja li t-tifkira liturġika taħbat f’dawn il-jiem: San Ċirillu ta’
Lixandra (illum, 27 ta’ Ġunju) u Sant’Irinew (għada, 28 ta’ Ġunju). Nitlob u
nittama li din il-ħolqa tilħaq l-iskop tagħha. Int li qed taqraha għandek il-libertà
kollha li tgħaddiha lil nies oħra permezz ta’ messaġġ elettroniku, jew tista’
tistampaha u tagħmel fotokopji tagħha. J’Alla, minn żmien għal żmien,
inżommu dan il-kuntatt u nikbru fl-imħabba lejn it-tagħlim ħiereġ minn dawn lgħejjun ta’ ilma frisk u dejjem ħaj.
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Tnissil tas-Soċjetà
L-ewwel laqgħa li saret bejn grupp ta’ akkademiċi interessati li
jwaqqfu s-Soċjetà
Pubblikazzjoni ta’ ktejjeb fl-okkażjoni tas-Sena tal-Ħniena: Ir-Randan
mal-Missirijiet tal-Knisja. Ħsibijiet dwar il-Ħniena (editur: Dun
Jonathan Farrugia)
Taħdita Pubblika dwar San Girgor ta’ Nissa minn Dun Jonathan
Farrugia
Laqgħa Ġenerali Annwali u approvazzjoni tal-Istatut
Tibda rubrika ġdida dwar il-Missirijiet tal-Knisja fil-gazzetta Leħen isSewwa (aktar tard, Il-Leħen) minn membri tal-Kumitat tas-Soċjetà
Taħdita dwar il-Missirijiet tal-Knisja u l-Inkarnazzjoni lill-Youth
Fellowship
Tibda skeda fuq il-Missirijiet tal-Knisja fuq Radju Marija
Irtir għall-pubbliku dwar it-Tentazzjonijiet ta’ Ġesù fil-kitbiet tas-Santi
Padri
Siltiet mill-Missirijiet tal-Knisja għal żmien il-Għid fuq is-sit talLaikos

Għad-Djarju tiegħek ...
Il-Ġimgħa 22 ta’ Settembru 2017: Laqgħa Ġenerali Annwali
L-Erbgħa 13 ta’ Diċembru 2017: Irtir tal-Avvent
Il-Ġimgħa 11 ta’ Mejju 2018: Taħdita minn Fra Gioele Galea dwar il-Patrijiet
tad-Deżert
Fuq Radju Marija (mit-28 ta’ Ġunju ’l quddiem):
Qed tibda skeda oħra ta’ programmi dwar il-Missirijiet tal-Knisja, Għejjun ta’
Ilma Frisk u Dejjem Ħaj, kull nhar ta’ Erbgħa fit-3.30pm, b’ripetizzjoni itTnejn fil-5.30am u l-Ġimgħa fis-1.00am.
Fl-ewwel programmi se jiġu trattati Melitone ta’ Sardis (28/6), Tertulljanu (5/7), Ewsebju ta’
Ċesarea (12/7), Ilarju ta’ Poitiers (19/7) u Ċirillu ta’ Ġerusalemm (26/7)

“

L-Iskrittura, imnebbħa minn Alla, tistqarr li l-Verb ta’ Alla sar bniedem,

jiġifieri, ingħaqad ma’ ġisem li għandu ruħ mogħnija bir-raġuni. Mela l-Verb ta’
Alla ħa nisel ta’ Abraham, sawwar għalih innifsu ġisem minn mara, u sar
bniedem tad-demm u l-laħam bħalna, hekk li issa mhuwiex biss Alla, iżda
minħabba din il-għaqda sar ukoll bniedem jixbaħ lilna.”
(San Ċirillu ta’ Lixandra, Ittra 1)

