Is-Seminarju
www.seminary.org.mt

Diċembru 2019

Il-Misteru li jseħħ fis-skiet
Il-Misteru tal-Inkarnazzjoni sa mill-bidu tiegħu huwa
misteru li jseħħ fis-skiet, mistur minn għajnejn
in-nies, magħruf biss min-nies umli u ċkejkna.
Jaf il-bidu tiegħu f’Nażaret, raħal ċkejken u minsi.
L-ewwel aħbar tasal lil Marija, ix-xebba umli, li tagħti
l-kunsens tagħha fis-skiet ta’ darha. Ġużeppi jilqa’
dan il-misteru hekk kif tħabbar lilu b’ħafna umiltà
fis-silenzju tal-qalb tiegħu. Lir-rgħajja ta’ Betlehem
jitħabbar it-twelid tas-Salvatur fis-skiet tal-lejl.
F’diskors li l-Beatu Papa Pawlu VI kien għamel
f’Nażaret fil-5 ta’ Jannar 1964, jitkellem dwar isskiet li tgħallimna l-familja ta’ Nażaret u jgħidilna li
mhux li kien nifhmu l-bżonn tiegħu u napprezzawh u
nħossu l-ħtieġa tiegħu “meta ninsabu mdawrin b’kull
xorta ta’ għajjat u ħsejjes u storbju f’dawn iż-żminijiet

ta’ ħajja mgħaġġla u tant imqanqla tagħna.” Is-skiet
jgħinek twarrab l-ilħna vojta u bla sens ta’ madwarek
u jiddisponik biex tisma’ l-vuċi ta’ Alla ġewwa fik u
tilqa’ dak li jkun irid minnek. Marija hija eżempju
perfett għal kull min irid jimxi fit-toroq tal-Mulej.
Il-Mulej kontinwament qiegħed isejjaħ, biss hawn
ħafna xi jtellef il-vuċi tiegħu. Nistedinkom inkomplu
nitħeġġu fit-talb tagħna għal tant żgħażagħ li l-Mulej
qiegħed isejjaħ imma għadhom mhux qed jgħarfu
l-vuċi tiegħu jew huma aljenati, ħalli japprezzaw ilvalur tas-skiet u jiftħu qalbhom għas-sejħat tiegħU.

Dun Albert Buhagiar
Rettur

Adorazzjoni tal-ewwel Ħamis tax-xahar
Fil-Kappella tas-Seminarju
9:30 Quddiesa u Espożizzjoni
18:30 Adorazzjoni u 19:15 Quddiesa mal-Komunità tas-Seminarju
Kulħadd huwa mistieden.

Esperjenza mal-abbatini ġewwa l-Vatikan
Dan is-sajf l-animaturi tas-Seminarju talbuni sabiex, barra li nservi
fil-Parroċċa ta’ Wied il-Għajn, inkun ukoll wieħed minn dawk li
jmexxu wieħed mill-gruppi tal-abbatini li jitilgħu jagħtu servizz
liturġiku ġewwa l-Vatikan. L-iskop li seminarista jakkumpanja

dawn il-gruppi huwa wieħed vokazzjonali, bit-tama li frott ilpreżenza ċkejkna tagħna l-abbatini jitħajru jikkunsidraw is-sejħa
saċerdotali. Għalija nista’ ngħid li kienet esperjenza pożittiva
ħafna li minnha rċivejt bosta grazzji. Rajt diversi ġuvintur żgħar li
lesti jaħdmu bis-serjetà għal għan li jixtiequ jilħqu, filwaqt li kont
xhud ukoll ta’ kemm is-sapport tal-familji tagħhom kien essenzjali
sabiex esperjenza bħal din tkun possibli. Filwaqt li nirringrazzja
’l Alla ta’ kemm irċvejt grazzji biex inkompli nikber fil-vokazzjoni
tiegħi permezz ta’ din l-esperjenza, nitolbu jkompli jżomm idejH fuq
il-familji kollha, sabiex frott il-fidi li jgħixu jkomplu jrabbu tfal li lesti
jisimgħu u jaħdmu biex isseħħ ir-rieda t’Alla f’ħajjithom.

Jean-Claude Schembri
(VI Sena)

“Is-sbuħija se ssalva d-dinja!”
Dostoevsky hekk pitter lil Kristu f’wieħed
mir-rumanzi tiegħu. Hu qal li aħna ma
ninġibdux lejn is-Salvatur b’sempliċi
argumenti jew ideat, imma b’sejħa
aktar profonda. Is-sejħa tas-sbuħija li
tkellimna fil-fond ta’ qalbna. Mhux li
sempliċement tkun taf dwar Alla, imma
li tagħrfu u jagħrfek. Dan mhux biss
għarfien b’moħħok, imma b’qalbek u bleżistenza kollha tiegħek. Is-sbuħija mhux
biss li tidher, imma dik li tinfed lil qalbna,
il-ġibda lura lejn il-Mulej.
Ġieli kelli mumenti mudlama li kważi
tellfuni t-tama. Imma f’dawk il-mumenti,
aktar mill-argumenti jew l-ideat, kien ilMulej li mingħajr ma ssahra ma’ moħħi,
nifidli qalbi, mhux biex jikkonvinċini,

imma biex jispirani mmur u nara. Din
il-laqgħa mad-Divin tista’ tkun ir-rigal
tagħna għad-dinja. Mhux bilfors inkunu
artisti fil-veru sens tal-kelma li kapaċi
noħolqu poeżija jew sinfoniji, imma
ko-kreaturi ta’ xi ħaġa unika u sabiħa:
ħajjitna.
Kull għażla li nagħmlu hi pinzellata filpittura ta’ ħajjitna, li hi unika u repetibbli.
Din tista’ tesprimi għira, regħba jew
kburija, dlam jew mewt; inkella tista’
tkun immaġni ta’ Alla nnifsu li tirradja
d-dawl tiegħu li jdawwal kull rokna taddinja.

Rev.David Borg
(VII Sena)

Opportunità ta’ darba!
Meta ġieli tkellimt ma’ ta’ qabli dwar is-sena
intermedjarja kienu jgħiduli: “Għożżha din is-sena
għax hi opportunità li tiġik darba biss!” U hekk hu!
L-iskop ta’ din is-sena hi li tgħin lis-Seminarista
jirrifletti aħjar fuq il-vokazzjoni u biex ikompli jikber
fl-aspetti tal-formazzjoni.
Is-Sena bdejtha b’sitt xhur xogħol bħala kaxxier.
Kienet opportunità sabiħa li wasslitni li nitlaqa’ ma’
ħafna nies. It-Tieni parti kienet esperjenza pastorali
ta’ 4 xhur ġewwa l-Parroċċa tas-Santissimu
Sagrament f’Ruma. Wara dawn ix-xhur għamilt
esperjenza ġewwa l-Isptar Monte Carmeli fejn kont immur niltaqa’ mal-pazjenti. Huwa post fejn verament tiltaqa’ ma’ Ġesù fil-batut.
Għalaqt din is-sena permezz ta’ irtir fejn kelli ċ-ċans nirrifletti fuq dak li għaddejt minnu u kif il-Mulej iridni nkompli din il-mixja ta’
formazzjoni li twassal għas-saċerdozju.

Sean Abela
(V Sena)

Kif għaddew 7 snin!
Filli kont għadni nibda s-Seminarju u filli għaddew kważi 7 snin … f’tebqa’
t’għajn! Ftit tax-xhur ilu ġejna ordnati djakni u fi ftit tax-xhur oħra niġu ordnati
saċerdoti, jekk Alla jrid … Ninsab fi żmien ħelu fejn bħala djaknu għadni ngħix
is-Seminarju u mmur l-Università għall-istudju, iżda issa wkoll bdejt induq ftit millħajja tal-qassis fil-parroċċa.
Kelli x-xorti ngħammed, inżewweġ, nippriedka, u nagħti l-barka. Esperjenzi
qawwija li għallmuni l-umiltà, iżda l-aktar ħaġa li laqtitni kienet kif xi nies bidlu
l-mod ta’ kif jitrattaw miegħi. Wara d-djakonat, xi nies li sa lejliet kienu tas-“saħħa
w bonġu”, avviċinawni biex jiftħu qlubhom u jferrgħu l-imrar u l-uġigħ li kienu
għaddejjin minnu.
Grazzi Mulej talli għażiltni sabiex naqdik f’ħafna nies għatxana għalik.

Rev.Christopher Bugeja
(VII Sena)

X’Għadda
Mingħalina?
1.

Irtir tal-bidu tas-sena seminaristika mmexxi millE.T.Mons.George Frendo O.P.

2.

Fil-Ġimgħa Missjunarja, flimkien mal-E.T.Mons.George
Bugeja OFM, missjunarju ġewwa l-Libja.

3-5.

Festa Mater Admirabilis.

6,7.

Quddiesa u wara ikla ta’ ringrazzjament ma’ dawk li
ħdimna magħhom matul is-sajf li għadda.

8.

Grupp ta’ żgħażagħ li attendew għal weekend
vokazzjonali.

9,10. L-Għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat lis-Seminaristi
Roderick Baldacchino, Joshua Cortis u Jean-Claude
Schembri.
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11,12. Ħarġa San Martin.
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Ngħidu kelma?
Is-sena l-oħra s-Seminarju ħa deċiżjoni li s-seminaristi jibda
jkollhom esperjenza pastorali fil-Parroċċi matul is-sena kollha.
Sa ftit żmien ilu konna nkunu fil-Parroċċi matul is-sajf biss, iżda
mis-sena li għaddiet bdejna mmorru fil-Parroċċi fil-weekends.
Jiena kont assenjat fil-Parroċċa tal-Mosta. L-esperjenza tiegħi
l-Mosta għinitni ħafna nkompli niskopri x’tip ta’ Saċerdot jiena

msejjaħ li nkun. Il-kuntatt li kelli nhar ta’ Ħadd mat-tfal u adulti
waqt is-Sunday School għinni napprezza ħafna aktar minn qabel
il-valur tal-katekiżmu. Iddiskutejt temi li llum huma xi ftit jew
wisq kontroversjali u dan kien mument speċjali ħafna għax rajt
kemm fis-soċjetà għad hawn ħafna nies li jgħixu l-ħajja nisranija
b’impenn, minkejja li xi kultant niltaqgħu ma’ kultura ta’ qtiegħ ilqalb. Matul dan is-sajf kelli wkoll esperjenza
fl-Isptar Mount Carmel Ħ’ Attard. Kont inżur
il-pazjenti u norganizza xi mumenti ta’ talb
magħhom. Nistqarr li ma kienx mument
faċli l-aktar minħabba l-komunikazzjoni
magħhom, però stajt napprezza ħafna
xi jfisser li tkun Saċerdot ta’ kulħadd!
Nirringrazzja ħafna mill-qalb lil kull persuna
li ltqajt magħha matul dan is-sajf li għadda
għaliex kull okkażjoni u kuntatt li jkollna huwa
mument speċjali ħafna u opportunità biex
inwasslu bxara tajba lil xulxin!

Karl Andrew Schembri
(III Sena)

Żewġ komunitajiet, sejħa waħda
Għal dawn l-aħħar għoxrin sena ffurmajt parti minn komunità ta’
lajċi. Sentejn ilu dħalt fil-komunità tas-Seminarju bħala seminarista.
Minkejja li dawn iż-żewġ komunitajiet għandhom struttura u għan
differenti, is-sejħa hija waħda - li nikber fl-imħabba lejn ħuti filkomunità li jien qiegħed ngħix fiha. Is-sejħa li nħobb b’modi żgħar
u ġieli moħbija lil ta’ madwari tibqa’ sejħa diffiċli għaliex titlob minni
li mmut għalija nnifsi - titlob li npoġġi l-interessi u l-kumdità ta’
ħuti qabel tiegħi. Fil-maġġoranza assoluta din titlob minni deċiżjoni
konxja (u jkolli nammetti li ħafna drabi nfalli f’din is-sejħa) li nħobb
bil-kliem, bis-silenzju, bl-għaġir, bis-smiegħ u b’diversi modi oħra.

Clive Seychell
(II Sena)

L-ewwel ġimgħat ta’ formazzjoni
Wara s-sena propadewtika f’Settembru li għadda bdejt l-ewwel
sena tiegħi fis-Seminarju. Dan huwa pass ġdid fil-ħajja tiegħi. Pass
li diġà qiegħed nara l-frott tiegħu.

Is-sena propadewtika tiegħi fost ħafna affarijiet oħra kienet
tikkonsisti f’esperjenza ta’ xogħol, f’lezzjonijiet fil-lingwi tat-Taljan
u tal-Latin u f’ korsijiet dwar il-ħajja spiritwali u dwar il-formazzjoni
umana. Matulha kelli wkoll irtiri u fis-sajf ħadt esperjenza ta’
pastorali maż-Żagħażagħ Azzjoni Kattolika (ŻAK). Nista’ ngħid li
fuq kollox is-sena propadewtika għenitni ħafna fejn tidħol il-ħajja
spiritwali u d-dixxerniment tal-vokazzjoni tiegħi. Għenitni noħloq
mill-ġurnata tiegħi ritmu ta’ talb u nsir naf iżjed lili nnifsi.
Issa li bdejt l-ewwel sena qed napprezza iżjed il-ġmiel tal-komunità
tas-Seminarju fejn flimkien nitolbu, nistudjaw, niffurmaw irwieħna
u niċċajtaw bejnietna. Għalkemm kull ma għadda minn din is-sena
huma biss ftit ġimgħat inħoss li bl-għajnuna ta’ Alla u ta’ Ommna
Marija, s-Seminarju diġà għallimni ħafna u għenni fil-mixja tiegħi
wara Ġesù.

Mattia Agius Muscat
(I Sena)

“Ħabib, irrid inservik!”
Ġieli nisimgħu stejjer ta’ persuni li poġġew ħajjithom fil-periklu
biex isalvaw dak li hu sagru. Jiġi f’moħħna s-saċerdot Franċiż li
daħal fil-Katidral ta’ Notre Dame biex isalva l-ostji kkonsagrati milli
jinħarqu fin-nar li ħakem l-istess Katidral f’April li għadda. Jekk
tisma’ ftit x’ġiegħelu jagħmel att bħal dan tinduna li jemmen b’fidi
sħiħa li fiha hemm il-preżenza vera u reali ta’ Ġesù Kristu. Tant
kemm jemmen dan li ma riedx jara l-preżenza reali tiegħu tinqered
fin-nirien. Aħna u nirċievu l-Ministeru tal-Akkolitat minn Mons.
Arċisqof ġejna aktar konxji tad-dmirijiet ġodda tagħna, u li fosthom
hemm li nagħrfu nħobbu iżjed lill-Knisja kollha, speċjalment liddgħajfin. Bħalma Ġesù sejjaħ lid-dixxipli “ħbieb” u mhux biss
“qaddejja”, hekk ukoll qed isejjaħ lilna biex nibnu relazzjoni soda
miegħu, sabiex kull darba li jsejjħilna biex naqduh inkunu kapaċi
nwieġbu, “Ħabib, irrid inservik!”

Seminaristi tas-VI Sena

Dati Importanti
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kandidatura.
Adorazzjoni tal-ewwel Ħamis tax-xahar. Nitolbu għall-Vokazzjonijiet.
Lettorat
Adorazzjoni tal-ewwel Ħamis tax-xahar. Nitolbu għall-Vokazzjonijiet.
Adorazzjoni tal-ewwel Ħamis tax-xahar bi tħejjija għall-Ordinazzjoni Presbiterali.
Ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm flimkien mal-benefatturi u ġenituri tas-Seminaristi.
Ordinazzjoni Presbiterali.
Adorazzjoni tal-ewwel Ħamis tax-xahar bi tħejjija għall-Ordinazzjoni Djakonali.
Ordinazzjoni Djakonali.

Il-Komunità tas-Seminarju
tawgura
lilkom u lill-familji tagħkom
Milied qaddis u sena ġdida
mimlija paċi
fil-Mulej Ġesù.
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5 ta’ Jannar
6 ta’ Frar
2 ta’ Marzu
5 ta’ Marzu
2 t’April
4 t’April
18 t’April
7 ta’ Mejju
9 ta’ Mejju

