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SILTA MILL-MESSAĠĠ TAL-PAPA FRANĠISKU GĦAR-RANDAN 2014 
 

Ftaqar hu biex bil-faqar tiegħu nistagħnu aħna (ara 2 Kor 8:9) 
 

Għeżież ħuti, 
 

Fl-okkażjoni tar-Randan, qed noffrilkom xi riflessjonijiet, biex jistgħu jservu ta’ għajnuna fil-mixja personali u 

komunitarja ta’ konverżjoni. Nieħu spunt mill-espressjoni ta’ San Pawl: “Intom tafu l-grazzja ta’ Sidna Ġesù Kristu, li 

għad li kien għani, ftaqar minħabba fikom, sabiex intom tistagħnu permezz tal-faqar tiegħu” (2 Kor 8:9). L-Appostlu jdur 

fuq l-Insara ta’ Korintu biex jagħmlilhom il-qalb ħa jkunu ġenerużi fl-għajnuna tagħhom lill-fidili ta’ Ġerusalemm li kienu 

jinsabu fil-bżonn. Xi jridu jgħidulna, lilna l-Insara tal-lum, dawn il-kelmiet ta’ San Pawl? X’qed tgħidilna l-lum lilna l-

istedina għall-faqar, għal ħajja fqira fis-sens evanġeliku? 
 

Il-grazzja ta’ Kristu 

Qabel xejn jgħidulna liema hu l-istil ta’ Alla. Alla ma jinqediex bil-mezzi tal-qawwa u ta’ l-għana tad-dinja biex juri ruħu, 

imma b’dawk tad-dgħufija u tal-faqar: “Għad li kien għani, ftaqar minħabba fikom…”. Kristu, l-Iben etern ta’ Alla, ħaġa 

waħda mal-Missier fil-qawwa u l-glorja, ftaqar; niżel fostna, ġie qrib ta’ kull wieħed u waħda minna; tneżża’, “tbattal”, 

biex f’kollox ikun bħalna (ara Fil 2:7; Lhud 4:15). X’misteru kbir hi l-inkarnazzjoni ta’ Alla! Imma r-raġuni wara dan 

kollu hi l-imħabba divina, imħabba li hi grazzja, ġenerożità, xewqa li tkun qrib tagħna, u ma tehda qatt tingħata u 

tissagrifika ruħha għall-ħlejjaq li hi tħobb. Il-karità, l-imħabba tfisser li f’kollox taqsam fix-xorti ta’ min tħobb. L-imħabba 

tagħmilna simili għal xulxin, toħloq ugwaljanza, iġġarraf il-ħitan u d-distanzi. U dan li għamel Alla magħna. Ġesù, fil-fatt, 

“ħadem b’idejn ta’ bniedem, ħaseb b’moħħ ta’ bniedem, aġixxa b’rieda ta’ bniedem, ħabb b’qalb ta’ bniedem. Imwieled 

mill-Verġni Marija, sar tassew wieħed minna, jixbahna f’kollox barra mid-dnub” (Konċilju Ekumeniku Vatikan II, 

Kostituzzjoni Pastorali Gaudium et spes, 22). 
 

L-iskop għaliex Ġesù sar fqir m’hux il-faqar fih innifsu, imma – jgħid San Pawl – “…biex intom tistagħnu permezz tal-

faqar tiegħu”. Dan m’hux logħob bil-kliem, xi espressjoni li tiġbed l-għajn! Imma hi sintesi tal-loġika ta’ Alla, il-loġika 

ta’ l-imħabba, il-loġika ta’ l-Inkarnazzjoni u tas-Salib. Alla ma qabadx u xeħet fuqna s-salvazzjoni mill-għoli, bħall-karità 

ta’ min jagħti miż-żejjed tiegħu bi pjetiżmu filantropiku. M’hijiex din l-imħabba ta’ Kristu! Meta Ġesù jinżel fl-ilmijiet 

tal-Ġordan u jitgħammed minn Ġwanni l-Battista, dan ma jagħmlux għax għandu bżonn tal-penitenza, tal-konverżjoni; 

jagħmlu biex jidħol qalb in-nies, li għandha bżonn tal-maħfra, fostna l-midinbin, biex jerfa’ fuqu t-toqol ta’ dnubietna. Din 

hi t-triq li għażel biex ifarraġna, jifdina, jeħlisna mill-miżerja tagħna. Jolqotna dak li jgħid l-Appostlu li aħna ġejna 

meħlusa mhux permezz ta’ l-għana ta’ Kristu, imma permezz tal-faqar tiegħu. Madankollu, San Pawl jaf sewwa “l-għana 

li ebda moħħ ma jista’ jifhmu” (Efes 3:8) ta’ Kristu, “werriet ta’ kollox” (Lhud 1:2). 

 

PASTORALI TAR-RANDAN 2014 
 

Inħeġġu l-membri kollha tal-Gruppi, Movimenti u Għaqdiet Ekkleżjali biex jaqraw u jistudjaw il-Pastorali tar-Randan tal-Isqfijiet. 

 
Ras ir-Randan: l-Erbgħa 5 ta’ Marzu: Jum ta’ Sawn u Astinenza. 

 

Ħudu nota: 
 

 Mini-kors fil-parenting skills għall-ġenituri tat-
tfal bejn is-6 u t-12-il sena: 7-9 ta’ Marzu (Istitut 
tal-Familja Ġwanni Pawlu II) 

 Laqgħa għaż-Żgħażagħ Għawdxin f'Malta: It-Tnejn 
10 ta’ Marzu (University Chaplaincy - 7.30pm) 

 Irtir għaż-Żgħażagħ u Youth Ministers: 21-23 ta’ 
Marzu (Manresa) 

 Irtir għas-Saċerdoti: 24-26 ta’ Marzu 
(Manresa) 

 ACIES għal-Leġjunarji l-Kbar: Il-Ħadd 30 ta’ 
Marzu (Parroċċa Xewkija - 5.00pm) 

 Eżerċizzi tar-Randan għall-Professjonisti u 
Gradwati: 31 ta’ Marzu - 3 ta’ April (Kunvent 
ta’ Santu Wistin – 8.30pm) 

 Eżerċizzi għaż-Żgħażagħ Għawdxin f’Malta: 1-3 
ta’ April (Sorijiet Franġiskani, l-Imsida – 7.30pm) 
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1. Sibt 
L-ewwel Sibt tax-xahar / It-12-il dehra tal-B.V.M. ta’ Lourdes / Festa’ tal-Madonna tal-Fiduċja fil-Kappella 
tal-Ispigolatriċi, ix-Xagħra. Konċelebrazzjoni preseduta mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech fis-6.00pm / 
Lejl Adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku fil-Knisja ta’ Sant’Anton , ix-Xagħra (8.00pm.). 

2. Ħadd 
It-Tmien Ħadd tas-Sena A / It-13-il dehra tal-B.V.M. ta’ Lourdes. 
Films għall-familja (Oratorju Don Bosco - 5.30pm). 

3 .Tnejn L-14-il dehra tal-B.V.M. ta’ Lourdes / Laqgħa għas-saċerdoti Żona D (Xagħra fil-4.00pm). 
4. Tlieta Il-15-il dehra tal-B.V.M. ta’ Lourdes / Preparazzjoni MTŻ 2 (KDF San Ġorġ u Katidral – 6.30pm).  

5.Erbgħa 
Ras ir-Randan (Obbligu ta’ Sawm u Astinenza). 
Bidu ta’ Kampanja ta’ Karità matul ir-Randan (Uffiċċju Caritas) / Laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani. 

6. Ħamis 
Ġurnata Adorazzjoni Ewkaristika b’talb għall- Vokazzjonijiet (Seminarju - 7.00am- 10.00pm). 
Grupp ta’ Talb Dun Mikiel Attard (Seminarju - 7.00-8.00pm). 
Laqgħa għall-Għalliema Yr.4 (ST.) / Preparazzjoni MTŻ 1 (KDF - 6.15pm). 

7. Ġimgħa 

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Adorazzjoni u Tqarbina Riparatriċi. 
Pellegrinaġġ Penitenzjali ta’ San Girgor. Imexxi l-E.T. Mons Isqof Mario Grech (Kerċem fis-6.00pm). 
Mini-kors fil-parenting skills għall-ġenituri tat-tfal bejn is-6 u t-12-il sena (Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu 
II)./Adorazzjoni għall-Koppji għarajjes u miżżewġin (Istitut tal-Familja Ġwann Pawlu II - 8.30-9.30pm). 
Quddiesa għall-Professjonisti (Santu Wistin - 8.00pm) / Laqgħa għall-Persuni Separati (KDF - 8.00pm).  

8. Sibt 

Jum Internazzjonali tan-Nisa (ĠM) / Mini-kors fil-parenting skills għall-ġenituri tat-tfal bejn is-6 u t-12-il 
sena (Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II). 
Nofstanhar ta’ Spiritwalità għas-saċerdoti / Ċenaklu - Irtir A. K. (Dar Ċentrali - 4.00pm). 
Lejl Adorazzjoni miIl-Mov. Ewk. fil-Parroċċa tal-Fontana Ii (8.00pm). 

9.Ħadd 
L-ewwel Ħadd tar-Randan. Festa ta’ San Girgor il-Kbir (Parroċċa Kerċem). 
Mini-kors fil-parenting skills għall-ġenituri tat-tfal bejn is-6 u t-12-il sena (Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu 
II) / Films għall-familja (Oratorju Don Bosco - 5.30pm). 

10. Tnejn 
Jittellgħu l-Poloz għal Kinder 1 tal-iskejjel tal-Knisja (Seminarju - 10am). 
Laqgħa għaż-Żgħażagħ Għawdxin f'Malta (KDŻ - University Chaplaincy - 7.30pm). 

11. Tlieta AKSK (Sta. Tereża) / Preparazzjoni MFF3. (KDF - 6.30pm). 

12. Erbgħa Laqgħa għall-għalliema tal-Yr.5 tal-Iskejjel tal-Knisja (St. Theresa) / Preparazzjoni MTŻ 2 (KDF-7.00pm). 

13. Ħamis L-Ewwel Anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku / Laqgħa Għall-Għalliema Yr. 5 (ST). 

14.Ġimgħa Sports day għall-istudenti tal-iskejjel primarji tal-Knisja. 

15. Sibt. Lejl Adorazzjoni mill-Mov. Ewkaristiku fil-Knisja ta’ Ħamet (8.00pm). 

16. Ħadd 
It-Tieni Ħadd tar-Randan. Obolo ta’ San Pietru – Ġabra għall-Papa. 
Films għall-familja (Oratorju Don Bosco - 5.30pm). 

18. Tlieta Open day/ Open evening (Seminarju Minuri/Konservatorju Sekondarja). 

19. Erbgħa 
San Ġużepp. Solennità / Jum il-Papa: l-ewwel anniversarju mill-bidu tal-Pontifikat ta’ Papa Franġisku. 
Sports Day għall-Abbatini u l-gruppi tal-vokazzjonijiet. 
Laqgħa Nukleju Ċentrali KDF fis-7.00pm/ Preparazzjoni MFF 2( KDF - 8.00pm). 

21.Ġimgħa 
Jum Internazzjonali biex titneħħa d-Diskriminazzjoni Razzjali (ĠM). 
Laqgħa għalliema tal-Yr.6 (ST) / Irtir għaż-żgħażagħ u youth ministers (KDŻ). 
Laqgħa għall-Persuni Separati (KDF - 8.00pm). 

22. Sibt 
Jum Dinji tal-Ilma (ĠM)/Irtir għaż-żgħażagħ u youth ministers (KDŻ). 
Adorazzjoni għall-Persuni kkonsagrati (Parroċċa ta’ Kercem - 6.15pm). 
Lejl Adorazzjoni mill-Mov. Ewk. (Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb , Victoria - 8.00pm). 

23.Ħadd 
It-Tielet Ħadd tar-Randan. Jum ta’ Talb u Sawm b’tifkira tal-Missjunarji Martri. 
Irtir għaż-żgħażagħ u youth ministers (KDŻ) / Films għall-familja (Oratorju Don Bosco - 5.30pm). 

24.Tnejn Irtir għas-saċerdoti /Applikazzjoni Esterni Form.1 (Seminarju/Konservatorju) . 

25.Tlieta 
Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Festa fil-Knisja tal-Lunzjata, Victoria. 
Irtir għas-saċerdoti / Applikazzjoni Esterni Form.1 (Seminarju/Konservatorju). 
Is-16-il Dehra tal-B.V.M. ta’ Lourdes. 

26.Erbgħa Irtir għas-Saċerdoti / KKSK (Santa Tereża). 
28.Ġimgħa Laqgħa Vokazzjonali għall-istudenti tas-6th Form (7.00pm). 
29.Sibt Lejl Adorazzjoni miIl-Moviment Ewkaristiku fil-Knisja ta’ Savina, Victoria (8.00pm). 

30. Ħadd. 
Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan / Jum Dinji tas-Saħħa (NU) /Irtir għall-Katekisti / Day seminar “Handling 
difficult emotions” (KDF – Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II) / Acies għal-Leġjunarji Kbar (Parroċċa 
Xewkija - 5.00pm) / Films għall-familja (Oratorju Don Bosco - 5.30pm). 

31. Tnejn 
Jum il-Ħelsien. Festa Nazzjonali.  
Eżerċizzi tar-Randan għall-Professjonisti u l-Gradwati (Kunvent ta' Santu Wistin - 8.30pm). 

 

Inqaddsu dan iż-żmien tar-Randan billi nagħmlu Talb, Penitenza u Karità sabiex iħalli 
ħafna frott fil-ħajja spiritwali tagħna. 

      

 


