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Kelmtejn bejn il-Hbieb
Għeżież ħbieb,
Is-sliem! Nistqarr magħkom li meta nerġa’ niġi biex inħejji din il-ħolqa ta’ bejnietna, nintebaħ
kemm itir malajr iż-żmien. Aħna, il-membri tal-Kumitat tas-Soċjetà, napprezzaw l-interess
ġenwin ta’ ħafna persuni f’dan il-kamp hekk għani u sabiħ. Lili jolqotni l-interess ta’ bosta lajċi,
ġejjin minn ħafna ambjenti u esperjenzi differenti, li jesprimu x-xewqa ta’ aktar inizjattivi u
attivitajiet min-naħa tas-Soċjetà Patristika Maltija. Nixtiequ kieku nagħmlu aktar, imma
minħabba impenji oħra ta’ kuljum, ninsabu limitati.
Fil-qrib, nhar il-11 ta’ Mejju, qed norganizzaw it-Taħdita li se jagħti Fra Gioele Galea. Nittama li
xxerrdu l-kelma u ġġibu persuni oħra magħkom. M’għandix dubju li se tkun laqgħa interessanti,
u fuq kollox, okkażjoni ta’ riflessjoni spiritwali. Fra Gioele huwa eremit, u awtur ta’ bosta kotba
ta’ poeżiji li huma talba profonda ħierġa taħraq minn qalbu.
Is-sensiela Għejjun ta’ Ilma Frisk u Dejjem Ħaj qed tkompli tixxandar fuq Radju Marija.
Rubrika li għandha l-istess isem qed tidher kull tieni Ħadd tax-xahar fuq il-gazzetta Il-Leħen.
Bħalissa bdejna nagħmlu emfażi fuq awturi anqas magħrufin mill-pubbliku, bħal Lattanzju u San
Vinċenz ta’ Lerins. Artikli qosra oħra huma ppjanati, bħal dwar Santa Makrina, Alipju, eċċ.
Nittama li ’l quddiem, meta jkollna numru sostanzjali minn dawn l-artikli qosra, noħorġuhom filformat ta’ ktieb.
Nieħu din l-opportunità biex nixtieqlek kull ġid fil-Mulej, f’dan iż-żmien qaddis tal-Għid.
Dun Hector Scerri

President

Fuq Radju Marija FM 102.3
Il-Programm Għejjun ta’ Ilma Fisk u Dejjem Ħaj jixxandar kull nhar ta’ Tlieta fid-9.00pm,
b’ripetizzjoni l-Ħamis fis-2.00am, u ripetizzjoni oħra nhar ta’ Ġimgħa fl-10.30pm.
Programmi li xxandru fl-imgħoddi, fl-iskedi ta’ qabel din, jistgħu jinstemgħu billi żżuru lwebsajt tal-Laikos.

Tahdita minn Fra Gioele Galea
It-taħdita li ġġib l-isem IL-PATRIJIET TAD-DEŻERT: SEJĦA U SFIDA se ssir nhar il-Ġimgħa
11 ta’ Mejju, fis-7.00pm fir-Refettorju l-Antik fil-bini tal-Kurja, Floriana. Dħul minn Triq lIljun.
It-taħdita ddum madwar 45 minuta, u wara jkun hemm madwar kwarta għal mistoqsijiet u
riflessjonijiet oħra. L-attività tintemm fi żmien siegħa. Kulħadd huwa mistieden.

Siltiet Patristici ghal dan iz-Zmien Liturgiku
Għeżież, il-ġranet bejn il-qawmien mill-imwiet tal-Mulej u t-tlugħ tiegħu fis-sema, ma kenux
ġranet ta’ għażż, għaliex fihom twettqu misteri kbar, fihom tħabbru veritajiet tal-għaġeb. Fihom
twarrbet il-biża’ tal-mewt kiefra, u tħabbret mhux biss l-immortalità tar-ruħ, imma wkoll dik talġisem. Fihom Ġesù nefaħ fuq l-Appostli kollha u huma rċevew l-Ispirtu s-Santu u ħalla f’idejn
San Pietru, aktar milli f’idejn l-oħrajn, il-ħsieb tal-merħla tiegħu, wara li kien ġa fdalu l-imfietaħ
tas-saltna (San Iljun il-Kbir, Diskorsi).
Ħuti, inħeġġukom biex tfaħħru lil Alla; dan hu li aħna lkoll ngħidu lil xulxin, meta ngħidu
Hallelujah. “Faħħru lil Alla”, tgħid int lil ieħor u l-ieħor jgħid lilek; ilkoll inħeġġu lil xulxin, u
lkoll nagħmlu dak li nwissu lil xulxin. Imma faħħru b’dak kollu li hu fikom, jiġifieri, mhux biss
ilsienkom u leħinkom għandhom ifaħħru lil Alla, imma ruħkom kollha, ħajjitkom kollha, lgħemil kollu tagħkom (Santu Wistin, Diskorsi fuq is-Salmi).
Bniedem wieħed miet għal kulħadd, u dan l-istess bniedem, f’kull knisja, fil-misteru tal-ħobż u linbid, hu ikel għalina bħala vittma fis-sagrifiċċju; jagħtina l-ħajja jekk nemmnu fih, u,
ikkonsagrat, iqaddes lil dawk li jikkonsagrawh. Dan hu ġisem il-Ħaruf, dan hu demmu. Il-Ħobż
li niżel mis-sema jgħidilna: Il-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi li jingħata għall-ħajja tad-dinja.
Sewwa wkoll li nirċievu demmu taħt l-ispeċi tal-inbid, għaliex il-Mulej fl-Evanġelju jgħid: Jiena
d-dielja vera, u b’hekk wera ċar li hu demmu kull inbid li noffru b’tifkira tal-passjoni tiegħu
(San Gawdenzju ta’ Brescia, Trattati).

