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Kelmtejn bejn il-Hbieb 

 

Waslet biex tintemm is-sena liturġika, u fi ftit jiem oħra jibda l-Avvent. Il-ħidma tas-

Soċjetà Patristika baqgħet għaddejja. Fl-24 t’Ottubru kellna l-Laqgħa Ġenerali 

Annwali li matulha mhux biss tajna ħarsa lejn dak li sar fl-aħħar tnax-il xahar, imma 

tajna titwila għal dak li ġej. Inawgurajna l-logo l-ġdid tagħna. Ħadna wkoll is-

suġġerimenti ta’ dawk preżenti. 

 

Bħalissa għaddejjin b’serje interessanti ta’ programmi fuq Radju Marija dwar l-Atti 

tal-Martri. Dawn jixxandru nhar t’Erbgħa fit-8.00pm, b’ripetizzjoni nhar ta’ Ħamis 

fis-2.00am ... il-ħin li fih kienu jitolbu l-Patrijiet u l-Ommijiet tad-Deżert! 

Naturalment, dejjem tistgħu ssibu kollox billi tidħlu fuq is-sit elettroniku ta’ Radju 

Marija u tfittxu fis-sezzjoni on demand. 

 

Peress li qed tkun diffiċli għalina li nibdew skeda ġdida eżattament wara li ntemmu 

dik preżenti, kien ġie deċiż mill-Kumitat Eżekuttiv tagħna li “naqbżu” skeda biex 

ikollna l-ħin inħejju ruħna aħjar. Għalhekk, fl-2019, ikun imissna f’April. Il-ħsieb 

tagħna hu li naqraw siltiet estensivi mill-Istqarrijiet ta’ Santu Wistin u nikkumentaw 

dwarhom. 

 

Nieħu din l-opportunità li nistedinkom għall-Irtir tal-Avvent li se jsir il-Ħadd 16 ta’ 

Diċembru. F’din in-Newsletter issibu l-programm dettaljat. 

 

Inselli għalikom u nixtiqilkom Avvent qaddis. 

 
Dun Hector Scerri 

President 

 



IRTIR TAL-AVVENT 

Il-Ħadd 16 ta’ Diċembru 2018 

Dar Ħanin Samaritan, Santa Venera 
Tema: SAR BNIEDEM 

 
9:30 Talk 1 - Testi patristiċi fuq il-Prologu ta' San Ġwann 
10:15 Break 
10:30 Talk 2 - Testi patristiċi fuq il-Prologu ta' San Ġwann 
11:15 Riflessjoni u Adorazzjoni bit-testi. 
12:30 Ikel 
 
14:00 Riflessjoni fuq ix-xbihat bikrija ta' Kristu 
15:00 Break 
15:15 Għasar 
15:45 Quddiesa 
16:30 Tmiem 
 
Kull min hu interessat, għandu jikteb lil hector.scerri@um.edu.mt sal-Ġimgħa 7 ta’ 
Diċembru 2018. 
 
 

Siltiet qosra dwar l-Avvent 
 
“Wara l-musbieħ, li ħejjielu t-triq, ġie d-dawl ta’ dija li tgħammex; wara l-leħen ġiet il-
Kelma; wara l-ħabib tal-Għarus ġie l-Għarus innifsu, biex jikseb għall-Mulej poplu 
kbir, u jnaddfu bl-ilma ħalli l-Ispirtu jgħammar fih” (San Girgor Nazjanżenu). 
 
“Meta l-Mulej qalilna biex nishru, l-ordni tiegħu tahulna sew għall-ġisem u sew għar-
ruħ; għall-ġisem, biex ma jħallix in-ngħas jagħmel bih; għar-ruħ, biex ma tintelaqx u 
ma tintreħiex” (Sant’Efrem). 
 
“Jeħtieġ nistennew bis-sabar, biex inwasslu fit-tmiem dak li bdejna fina u, għall-grazzja 
t’Alla, niksbu dak li nittamaw u nemmnu” (San Ċiprijanu). 
 
“Alla wegħedna salvazzjoni għal dejjem, ħajja ta’ hena bla tmiem mal-anġli, wirt li ma 
jitħassarx, glorja li ma tintemmx, il-ħlewwa tad-dehra ta’ wiċċu” (Santu Wistin). 
 
“Alla ra d-dinja mqallba minħabba l-biża’, u minnufih beda jaħdem biex jerġa’ jsejħilha 
bl-imħabba, jistedinha bil-grazzja, iżommha miegħu bil-għożża u jħaddanha ma’ 
qalbu” (San Pietru Krisologu). 
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