Għejjun ta’ Ilma Frisk u Dejjem Ħaj
⸙
Ħolqa bejn il-Ħbieb ta’ Missirijiet il-Knisja
ppubblikata mis-Soċjetà Patristika Maltija
Nru 5
23 ta’ Ottubru 2017
Kelmtejn bejn il-Ħbieb
Għeżież ħbieb,
Is-sliem lilek u lill-familja tiegħek! Xahar ilu, fit-22 ta’ Settembru, saret il-Laqgħa Ġenerali
Annwali tas-Soċjetà Patristika Maltija. Kien hemm l-aspett formali tal-Laqgħa – lapprovazzjoni tal-Minuti tal-ewwel Laqgħa Ġenerali (Ottubru 2016) u r-Rapport Annwali
(2016/17), u l-punti ta’ diskussjoni li ħarġu minn dawn iż-żewġ dokumenti. Però, fil-fehma
tiegħi, l-aktar mument importanti li kellna waqt il-Laqgħa Ġenerali kien il-ħin, pjuttost twil,
fejn dawk preżenti għamlu għadd sabiħ u inkoraġġanti ta’ kummenti u suġġerimenti. Dawn
jagħtu lill-Kumitat fuqiex jaħdem fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin biex din il-familja tagħna – ilfamilja estiża tas-Soċjetà Patristika Maltija – tkompli, mhux biss tikber numerikament, imma
tissaħħaħ ukoll fit-twettiq tal-għanijiet tagħha.
Fost xi aspetti li qamu waqt din id-diskussjoni, insemmi dawn:
1. Is-Soċjetà qed tagħmel użu tal-ilsien Malti biex il-kitbiet ta’ Missirijiet il-Knisja
jixterdu aktar fost il-poplu tal-gżejjer Maltin. Barra minn hekk, is-Soċjetà tista’ taghti
kontribut biex tuffiċjalizza l-mod korrett kif jissejħu bl-ilsien Malti xi wħud minn
dawn il-Missirijiet.
2. Il-Kriterji biex wieħed jissieħeb fis-Soċjetà Patristika. Il-ħsieb tal-maġġoranza ta’
dawk preżenti kien li l-kriterji għandhom ikunu mill-aktar inklussivi, filwaqt li – kif
hemm fl-Istatut tas-Soċjetà – jibqa’ l-kompitu tal-Kumitat li juża d-diskrezzjoni
tiegħu biex jiżen tajjeb kull talba għal sħubija. Fil-Laqgħa tal-Kumitat li saret ftit taljiem ilu, fit-18 ta’ Ottubru, ittieħdet id-deċiżjoni li l-Kumitat jiżen it-talba għal sħubija
minn persuni adulti li għandhom interess fil-kamp tal-patristika, l-Istorja tal-Knisja
fl-ewwel sekli, l-iżvilupp tat-teoloġija u tal-ispiritwalità Nisranija matul dan ilperjodu.
3. Fil-Laqgħa Ġenerali Annwali ġie deċiż li jkun hemm miżata nominali ta’ 10 euro fissena, marbuta mas-sħubija. Il-miżata għandha titqies bħala donazzjoni biex jitkoprew
parti minn xi spejjeż li tagħmel is-Soċjetà biex jiġu organizzati l-attivitajiet tagħha.
Fil-fatt, għandu jittieħed parir legali dwar dan l-aspett u l-implikazzjonijiet marbutin
miegħu. ’Il quddiem huwa ttamat li tingħata aktar informazzjoni dwar is-sħubija.
F’din il-ħarġa ssibu tagħrif dwar Taħdita Pubblika li se nagħti nhar l-Erbgħa 8 ta’ Novembru,
kif ukoll dwar jum ta’ Irtir għal żmien l-Avvent, nhar l-Erbgħa 13 ta’ Diċembru.
Inselli għalikom u nixtiqilkom kull ġid fil-Mulej.

Dun Hector Scerri
President

Siltiet minn Missirijiet il-Knisja
Siltiet qosra mid-Didachè. It-Tagħlim tat-Tnax-il Appostlu:
“Agħti lil min jitolbok, u titlobx lura dak li tkun tajt; għax il-Missier irid li l-ġid tiegħu
jinqasam bejn kulħadd. Hieni min jagħti skont dan il-kmandament, għax hu jkun bla ħtija
(I,5) ... Ħalli l-għotja tal-karità tiegħek tegħreq f’idek, sakemm issib lil min tagħtiha (I,6) ...
La toqtolx, la tagħmilx adulterji, tiżnix mat-tfal, la tiżnix, la tisraqx, tagħmilx magħmul u
sħarijiet, toqtolx tarbija qabel titwieled u lanqas teqridha wara li titwieled, tixtieqx il-ħwejjeġ
ta’ għajrek (II,2) ... Ma jkunx qarrieq jew vojt kliemek, iżda jiswa ta’ ġid b’xhieda tal-ħajja.
Tkunx rgħib jew ħattafi, tkunx ta’ wiċċ b’ieħor, tkunx ħajjen jew kburi. Tberrinx f’moħħok
kontra għajrek (II,5-6).
Tagħdabx malajr, għax l-għadab iwassal għall-qtil. Tkunx fanatiku jew ġellied jew li
jitlagħlek malajr; dan kollu jnissel il-qtil (III,2)”.
(Maqlub għall-Malti mit-test Grieg minn Patri Donat Spiteri, Kapuċċin, Floriana, 1999)

AVVIZI:
Taħdita Pubblika: L-Erbgħa 8 ta’ Novembru 2017 fis-7.00pm
Ilkoll Aħwa minn Dun Hector Scerri
It-taħdita se tkun dwar r-rabtiet ġodda bejn il-membri tal-komunità Nisranija – fuq kollox irrabta spiritwali ta’ aħwa fi Kristu – li l-Missirijiet tal-Knisja tkellmu dwarha fil-kitbiet
tagħhom, u li kienet frott tal-esperjenza li kienu qegħdin jgħixu.
Post: Il-Kurja tal-Arċisqof, Floriana (Dħul mill-bieb ta’ wara, fi Triq l-Iljun)

Irtir ta’ Ġurnata matul l-Avvent: L-Erbgħa 13 ta’ Diċembru 2017
Ġej Fostna. Ħsibijiet Spiritwali dwar l-Inkarnazzjoni f’Missirijiet il-Knisja.
Programm:

09.00
09.15
10.00
10.30
11.15
12.30
14.00
15.00
15.30
16.15
17.15

Niltaqgħu f’Dar Ħanin Samaritan (ġewwa Santa Venera)
Taħdita
Waqfa għall-Kafè/Te
Orjentament għar-Riflessjoni
Ħin liberu għar-Riflessjoni personali u Adorazzjoni
Ikel
Riflessjonjiet dwar l-Inkarnazzjoni permezz tal-Ikonografija
Waqfa għall-Kafè/Te
Talba tal-Għasar
Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa
Tmiem tal-Irtir

Kumitat tas-Soċjetà Patristika Maltija (sa Ottubru 2019): Dun Hector Scerri (President),
Dun Jonathan Farrugia (Segretarju), Sinjura Nadia Delicata (Teżorier), Patri Salvino Caruana
OSA (Membru), Dun John Berry (Membru). Dun Mark Sultana ġie coopted bħala
kollaboratur tal-Kumitat.

Facebook:
Indirizzi elettroniċi:

Soċjetà Patristika Maltija
socjeta.patristika@gmail.com
hector.scerri@um.edu.mt

