Żjara tan-Nunzju Apostoliku l-E.T. Mons. Tommaso Caputo
f’Għawdex
Is-Sibt 19 ta’ Jannar, in-Nunzju Apostoliku l-ġdid għal Malta, l-E.T. Mons. Tommaso
Caputo żar uffiċjalment id-Djoċesi ta’ Għawdex.
Fin-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu n-Nunzju ltaqa’ mas-Saċerdoti għal mument ta’ talb u
riflessjoni flimkien. Din il-laqgħa saret fil-Knisja Ragħaj it-Tajjeb, Victoria.
In-Nunzju żar ukoll l-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex u fil-għaxija mexxa konċelebrazzjoni
fil-Knisja Katidrali. Flimkien mas-saċerdoti kienu mistiedna l-lajċi nsara tad-djoċesi.

President ġdid tal-Kummissjoni ‘Il-Knisja f’Malta u fl-Ewropa’
Il-Konferenza ta’ l-Isqfijiet Maltin ħatret lil Monsinjur Joseph Farrugia bħala President
tal-Kummissjoni ‘Il-Knisja f’Malta u fl-Ewropa”.

Mons. Joseph Farrugia twieled Victoria, Għawdex, fid-19 ta’ Frar 1954. Huwa ġie ordnat
saċerdot fl-1978. Wara l-ordinazzjoni, mar ikompli jistudja Ruma fejn kiseb Dottorat fitTeoloġija mill-Università Pontifiċja Gregorjana. Studja wkoll fl-Università tal-Lateran u
fl-Istitut għal Studji Arabiċi u Islamiċi.
Fl-1983 sar lecturer tat-teoloġija fis-Seminarju Maġġuri ta’ Għawdex u fl-1988 ingħaqad
mal-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta, fejn jgħallem ukoll dwar lekumeniżmu. Ta wkoll korsijiet dwar iċ-ċiviltajiet u r-reliġjonijiet fil-Mediterran. Kien
ukoll l-ewwel għalliem li ta lectures universitarji f’Għawdex, meta l-Università
introduċiet ċentru f’Għawdex. Fl-1995, huwa beda jikkordina serje ta’ lectures pubbliċi
dwar l-istorja u l-kultura ta’ Għawdex. Hu wkoll l-awtur ta’ diversi xogħlijiet
f’pubblikazzjonijiet internazzjonali dwar it-teoloġija.
Bejn l-1998 u l-2007, Mons. Farrugia kien l-Arċipriet tal-Bażilika ta’ San Ġorġ
f’Victoria. Huwa wkoll fundatur tal-Kor Laudate Pueri u tal-Fondazzjoni Belt Victoria, u
l-Kappillan tal-Victoria Scouts Group.
Flimkien mar-rwol ġdid tiegħu ta’ President tal-Kummissjoni ‘Il-Knisja f’Malta u flEwropa’, l-Isqof t’Għawdex għażel ukoll lil Mons. Farrugia biexikollu f’idejh irresponsabbiltà għall-Kultura fid-Djoċesi ta’ Għawdex.

Sena Pawlina fin-Nadur

Fid-29 ta’Ġunju li ġej, mal-Knisja Universali jingħata bidu għas-Sena Pawlina biex
tfakkar l-2000 sena mit-twelid ta’ San Pawl. Għalhekk f’Ġunju li ġej, il-festi ta’ l-Imnarja
li jiġu ċċelebrati fin-Nadur, Għawdex, se jkunu marbuta ma’ dan l-anniversarju speċjali.
Proprju fil-25 ta’ Jannar 2008, festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl fin-Nadur ġie imniedi lposter uffiċjali li jagħti merħba lis-Sena Pawlina. Dan il-poster lil San Pawl f’waħda millpitturi tas-saqaf tal-Kolleġġjata Bażilika tan-Nadur impittra minn Prof. Lazzaro Pisani,
liema xogħol sar bejn is-snin 1915-1927. Il-Kolleġġjata Bażilika tan-Nadur għandha
rabta speċjali ma’ l-Appostli San Pietru u San Pawl peress li hi ddedikata lilhom. Din ilparroċċa hi ukoll affiljata spiritwalment mal-Bażiliċi Papali f’Ruma li huma mibnija fuqloqbra ta’ dawn l-Appostli ,jiġifieri ma’ dik ta’ San Pietru fil-Vatikan u ma’ dik ta’ San
Paolo Fuori Le Mura.
Aktar tagħrif dwar is-Sena Pawlina jista’ jinkiseb mis-sit eletroniku:
www.annopaolino.org.

