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Qalb ta’ Ragħaj 



Kien pjaċir tiegħi li fil-ħarġa tax-xahar ta’ 

Awwissu esprimejt magħkom ix-xewqat tiegħi 

għal ħidma fost il-Vokazzjonijiet. Waħda mix-

xewqat li nixtieq inwettaq hi li f’dawn il-

ħarġiet tal-espark ikun hemm kontribut tajjeb 

mis-saċerdoti Djoċesani Maltin. Bla dubju ta’ 

xejn dawn ikunu jistgħu jgħinu lil dawk li qed 

iħossu lill-Mulej isejħilhom biex ma jibżgħux 

jagħmlu l-pass, għax din is-sejħa hi xi ħaga li 

timlilek qalbek bil-ferħ. Għalhekk inħeġġeġ  

lis-sacerdoti biex kull min jixtieq jagħti          

l-kontribut tiegħu jagħmel kuntatt miegħi. 

Napprezza ħafna dan il-kontribut tagħkom. 

Għal din l-edizzjoni qed jikteb Dun Nikol 

Cachia li huwa Direttur Spiritwali fis-

Seminarju fejn qed jitkellem dwar                 

l-ispiritwalità tas-Saċerdot Djoċesan. 

 

E Spark 71 Settembru 2014 

Qassis jitlaq lil art twelidu, il-Belġju, 

u jmur il-gżejjer Hawaii – mhux    

għall-baħar mill-isbaħ imma biex 

jaqdi l-missjoni tiegħu ta’ qassis. Jum 

fost l-oħrajn l-Isqof jitlob jekk xi ħadd 

iridx imur iservi fuq il-gżira ta’ 

Molokai fejn hemm il-morda bil-

lebbra, marda li dak iż-żmien kienet 

tittieħed ħafna, u Fr Damien offra ruħu 

li jmur hu. Wara ftit żmien jaqdi bħala 

qassis, beda waħda mill-omeliji tiegħu 

hekk: “Aħna l-lebbrużi” – kien hu 

wkoll ħa l-marda li wasslitu biex imut 

biha żmien wara. 

Fr Charlon   (Direttur Centru Tal-Vokazzjonijiet) 

99017000     

muscatcharlon@gmail.com 

Tista’ tara l-film fuq il-hajja ta Fr Damien f’din il-link: 

 

http://youtu.be/U_HuDVTgvpg 



X’eżempju sabiħ ta’ saċerdot ħabrieki u mimli mħabba! Il-qassis huwa bniedem ta’ Alla, li permezz tat-talb, għax jagħmilha ma’ Alla, isir 

iħobb kif iħobb Alla. Qalbu issir tixbah dejjem iżjed lill-qalb ta’ Alla. Tikber fih ix-xewqa li jaqdi u jħobb lil kulħadd, għax jaf li kull 

bniedem – hu min hu – hu maħbub minn Alla. Għalhekk l-imħabba tiegħu ssir ikbar minn kull xkiel; xejn ma jżommu milli jmur jaqdi u 

jingħata lill-oħrajn. 

Fuq l-eżempju ta’ Ġesù li jingħata lilna. Fl-Evanġelju ta’ San Ġwann, Ġesù jgħidilna: “Jiena r-ragħaj it-tajjeb. Ir-ragħaj it-tajjeb 

jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu” (10,11). Dan ma kienx kliem biss, imma Ġesù tassew ta ħajtu għal kull bniedem. Kemm hi ħaġa 

tassew kbira li Alla li sar bniedem għalina xerred demmu għas-salvazzjoni tagħna! Kemm hu prezzjuż kull bniedem li hu afdat 

f’idejn is-saċerdot sabiex dan iwassallu l-imħabba u l-grazzja ta’ Alla! 
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B’liema mod jgħix din l-għotja tiegħu nnifsu s-saċerdot? Billi jkun għas

-servizz ta’ dawk kollha li jitqegħdu taħt it-tmexxija tiegħu. Iwasslilhom 

il-Kelma ta’ Alla f’isem il-Knisja. Jiċċelebra s-Sagramenti li permezz 

tagħhom Ġesù jagħti l-grazzja tiegħu. Dan jagħmlu l-iktar sikwit 

permezz tas-Sagramenti tal-Ewkaristija u tar-Rikonċiljazzjoni. 

Jgħinhom jikbru dejjem iżjed bħala komunità billi jġib flimkien diversi 

kariżmi u talenti, billi jersaq lejn dawk li jħossuhom imwarrba mis-

soċjetà, billi jgħin lil kull wieħed u waħda toħroġ is-sabiħ kollu tagħha. 
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Dan jagħmlu wkoll billi jitlob għan-nies 

afdati f’idejh. Din hija waħda mill-isbaħ 

u l-ikbar responsabiltajiet li għandu s-

saċerdot: li jressaq lin-nies tiegħu għand 

il-Mulej, għax wara kollox, huwa l-

Feddej u r-Ragħaj ta’ din il-merħla. 

“Jekk il-Mulej ma jibnix id-dar, għalxejn 

jitħabtu l-bennejja” (S 127,1). Mod sabiħ 

li tagħtina l-Knisja biex nagħmlu dan 

huwa l-Liturġija tas-Sigħat, jew kif 

nafuh il-Brevjar  

Is-saċerdot mhux waħdu! Hu marbut ħaġa waħda mal-Isqof tiegħu u, permezz tiegħu, ma’ ħutu s-saċerdoti       

l-oħra. Fl-ordinazzjoni meta jsir qassis isir ġest li jfisser ħafna: wara li l-Isqof iqiegħed idejh fuq is-saċerdot    

il-ġdid, iqegħdu idejhom fuqu wkoll is-saċerdoti preżenti biex juru li qegħdin jilqgħuh f’din il-komunità ġdida. 

L-ubbidjenza tgħin biex is-saċerdot jagħmel preżenti lill-Knisja kollha f’dik il-komunità li fiha jkun qed 

iwettaq is-servizz tiegħu. Ilkoll nagħmlu parti minn dan il-pjan wieħed ta’ Alla għall-bniedem. 
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Dan kollu hu marbut ħaġa waħda 

flimkien fil-qalb tas-saċerdot: din 

il-qalb trid issir dejjem iżjed qalb 

ta’ ragħaj, bħal dik ta’ Ġesù, lesta li 

tingħata, li taqdi, li tħobb, li tmut – 

fl-aħħar mill-aħħar – għal dawk 

afdati f’idejh. 



E-Spark hija newsletter elettronika mahruga  mic-Centru tal-Vokazzjonijiet tas-Seminarju,  

tal-Virtu,Rabat . Tel: 21450354   -   www.vokazzjoni.com 

E Spark 71 Settembru 2014 

Li tkun saċerdot hija xi ħaġa tassew sabiħa! Huwa don kbir għall-persuna magħżula imma 

speċjalment għall-Knisja kollha ... bħalma kien is-saċerdozju ta’ San Damien, il-martri tal-karità, 

il-qaddis tal-lebbrużi. Kellu tabilħaqq qalb ta’ ragħaj! 

 

Dun Nikol Cachia  

Direttur Spiritwali fis-Seminarju 


