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Stay Safe
Ma kienx Covid19! Irranġana! Il-ħajja biddilhielna ta’ taħt
fuq. Saħansitra llimita r-relazzjonijiet ta’ bejnietna! Anke
l-attivitajiet li s-soltu jkollna u li tkunu tistennew b’tant ħerqa
minn żmien għal żmien fis-Seminarju. To stay safe, spiċċajna
maqtugħin weħidna.
Għeżież, għalkemm fiżikament ninsabu ’l bogħod minn
xulxin, ibqgħu ċerti li ninsabu viċin xulxin fil-ħsieb u fittalb. Fil-mument preżenti, dan hu li jqarribna u jgħaqqadna
flimkien. Minkejja li ma nistgħux niltaqgħu fiżikament, imma
l-ħsieb u t-talba tagħna hija waħda komuni: li dan iż-żmien
jgħaddi kemm jista’ jkun malajr. Mhux biss. Imma kemm hu
sabiħ li l-aħwa jitolbu għal xulxin. Dan iż-żmien minkejja li ma
laqqagħniex flimkien imma ma waqqafniex milli aħna nitolbu
għalikom u intom għalina. Ta’ dan nirringrazzjawkom. Ejja
nżommu quddiem għajnejna li fit-tarf ta’ kull mina, hemm
bokka li tagħti għad-dawl.
Għalhekk, ejjew inkomplu insaħħu l-fiduċja tagħna f’Alla u
nafdaw lilna nfusna fl-idejn ta’ Ommna Marija li dejjem lesta
li tidħol għalina f’dak kollu li nkunu ninħtieġu.

Dun Ronnie Zammit
Viċi Rettur

Ejja nżommu
quddiem
għajnejna
li fit-tarf ta’
kull mina,
hemm bokka
li tagħti
għad-dawl

Biex qalbna tkun fiż-żgur
Bosta qabblu dawn l-aħħar xhur ma’ deżert mhux mistenni fejn
kellna aktar opportunità biex nirriflettu, nitħaddtu u nitolbu. F’din
il-qagħda forsi ndunajna li għaddejna minn xi ħinijiet meta konna
ferħana, mimlijin enerġija, u għamilna dmirijietna bil-ferħ u

l-imħabba u li għexna ħinijiet oħra meta esperjenzajna l-kuntrarju:
konna mingħajr wisq entużjażmu u kellna t-tentazzjoni li naljenaw
rasna basta nkunu b’xi mod “’il-bogħod” minn dak li kellna
nagħmlu. Biex inżommu ruħna sewwa, tajjeb naħsbu dwar xi prattiċi
li jistgħu jgħinuna fil-ħajja sħiħa tagħna.
Tajjeb li jkollna ritmu ta’ ħajja u saħħa ukoll jekk flessibbli – għal riġenerazzjoni
kontinwa tagħna u bħala gwida li tgħinna
ngħixu ħajjitna b’mod ibbilanċjat – b’mod
li jkollna ħin naħdmu, nistrieħu, nisimgħu,
nitħaddtu, nitolbu, naqraw eċċ. Tajjeb ukoll
li nipperseveraw f’dak li għandna nagħmlu
wkoll meta ma jkollniex aptit – mingħajr
aljenazzjonijiet. U fuq kollox, importanti
ngħixu fil-preżenza ta’ Alla b’mod li, f’kollox,
ukoll f’iżjed affarijiet insinjifikanti, inħobbu
lilu li tant iħobbna. B’hekk inkattru l-ferħ u
l-imħabba f’dak kollu li nagħmlu u qalbna
tkun iżjed fiż-żgur.

Dun Mark Sultana
Direttur Spiritwali

Il-Countdown li baqa’ għaddej!
Kull filgħodu, kont inħares lejn il-mobile u kont nara 50 jum, l-għada 49 jum, eċċ… Kien
countdown għat-18 t’April, il-jum li flimkien ma’ sebgħa oħra konna ser niġu ordnati presbiteri.
Sintendi wara tmien snin ta’ formazzjoni tkun imħeġġeġ ħafna għal dan il-jum! Biss, jekk xejn, dan
il-perjodu jgħallimna li aħna mhux fil-kontroll taż-żmien.
Fl-istess waqt, nemmen ukoll illi Alla juża kollox biex iwettaq il-grazzja tiegħu. Qabelxejn, qed
nagħraf aktar kemm is-saċerdozju huwa sejħa mingħandU, u għalhekk mhux xi ħaġa li jista’ jkolli
possess fuqha jien. It-tieni qed nipprova nħalli din il-ħrara li għandi għas-saċerdozju titkebbes
aktar fil-qalb tiegħi, sabiex meta, jekk Alla jrid, inkun ordnat saċerdot, din il-ħrara tibqa’ titkebbes.

Rev.Osmar Baldacchino
(VII Sena)

Id-Djakonat
– Esperjenza tas-Sagru
Is-sena tad-Djakonat tiegħi għextha l-iktar fil-parroċċa ta’ Santa
Luċija. Żammejt kuntatt ukoll mal-parroċċa tiegħi ta’ Ħal Safi.
Niddeskrivi d-Djakonat bħala sensiela ta’ esperjenzi sagri.
Mumenti intimi u sagri għall-aħħar kienu ż-żjajjar fil-familji (ittberik) li bdejna f’Ottubru. Kemm Insara prattikanti kif ukoll dawk
‘bierda’ laqgħuna b’ħafna ħlewwa fi djarhom. Kieku jkollok il-ħin
tibqa’ tisma’ l-ferħat u l-weġgħat sa tard billejl!
Mumenti intimi oħra kienu l-omeliji. Timmedita u tirrifletti biex
finalment tislet dak il-ħsieb li toffri lill-kongregazzjonijiet biex jiħduh
magħhom u jixtarruh id-dar u fuq il-postijiet tax-xogħol.

ħafna inkoraġġiment. Bħala djaknu mbagħad għammidt, assistejt
żwiġijiet u funerali, u wassalt lil Ġesù Ewkaristija biex iwennes
lill-moribondi. Kienet sena impenjattiva fil-QADI, fix-xandir talBxara t-Tajba. Kienet sena fejn għext diversi mumenti sagri bi
preparazzjoni, jekk Alla jrid, għall-Presbiterat.

Fis-sagristiji tgħid kelma u tibni ħafna relazzjonijiet mal-voluntiera
… taqsam l-esperjenzi ta’ kuljum, tgħid kelma għall-ġid u tirċievi

Rev.Tony Pace
(VII Sena)

Waqfa mal-Mulej

Il-Familja u l-Vokazzjoni

Matul is-sena ta’ formazzjoni jkollna ħafna opportunitajiet illi
jirrikjedu ħidma kontinwa. Faċli illi nidħlu f’rutina fejn iż-żmien
ma jkunx qiegħed jagħtina l-opportunità biex nieqfu u naħsbu fuq
dak li nkunu għaddejin minnu. Għalhekk, l-irtiri huma opportunità
biex nirriflettu fuq il-ħidma tagħna u fuq kollox, kif il-formazzjoni
qiegħda tagħrbilna. Permezz ta’ lajċi impenjati u qassisin b’kariżmi
differenti, l-irtiri huma mezz ta’ kif nisimgħu lil Alla jkellimna filqalb tagħna ħalli nagħrfu illi Hu s-sors ta’ kull inizjattiva, impenn u
servizz illi jkollna kemm fil-ħajja tal-komunità kif ukoll tal-parroċċa.
Matul l-irtir, inkunu ggwidati biex nagħrfu kif il-Kelma ta’ Alla, fiddawl tat-tema magħżula, qiegħda tistedinna insaħħu r-relazzjoni
tagħna ma’ Alla u b’hekk inkomplu niddixxernu s-sejħa tagħna.
Hija din ir-relazzjoni li tgħinna napprofondixxu r-realtà tagħna u
nħarsu lejn kull sitwazzjoni mhux mil-lenti tagħna imma mil-lenti
ta’ Alla illi lest li jmexxina bħalma ngħidu fit-talba tal-Missierna:
“ikun li trid Int kif fis-sema hekk hawn fl-art”.

L-ewwel għajn ta’ formazzjoni għal kull persuna hija l-familja. Min
jaf kemm niftakru f’pariri li jkunu tawna l-ġenituri fil-passat u li
jerġgħu jitilgħu fil-wiċċ f’ċirkustanzi diffiċli. L-esperjenza fil-familja
tista’ tkun waħda li tibni iżda sfortunatament tista’ tkun waħda li
tkisser lill-bniedem. Għalhekk jeħtieġ li nitolbu għall-familji tagħna
biex ikunu post ta’ formazzjoni, li jgħinu fil-bini tal-identità, talkarattru u tar-relazzjoni ma’ Alla.

Malcolm Saliba
(III Sena)

Roderick Baldacchino
(VI Sena)

Jingħad li meta l-Papa Piju X, ġie ordnat isqof, huwa mar juri
ċ-ċurkett lil ommu u hi wrietu tagħha u qaltlu, “Li kieku ma kienx
għal dan iċ-ċurkett inti m’intix hawn quddiemi u ma stajtx issir
isqof illum.” Il-vokazzjoni saċerdotali toħroġ mill-familja u għalhekk
il-bżonn li bħala familja nippreżentaw is-sejħa ta’ Alla lil uliedna.
Kultant isir ħafna enfasi fuq l-istudju, il-karriera, li huma affarijiet
tajbin iżda bħala familji kemm qegħdin nippreżentaw is-sejħa ta’
Alla, u li l-veru ferħ jinsab f’li wieħed jagħmel ir-rieda tal-Missier?

X’għadda
mingħalina?
1,2.

Serata tal-Milied nhar it-13 ta’ Diċembru fejn kienu
mistiedna l-ġenituri tas-seminaristi u l-benefatturi.

3.

Festin tal-Milied għall-komunità.

4.

Pranzu tal-Milied.

5.

Kandidatura għas-Saċerdozju tas-Seminaristi Sean
Abela u Jean Claude Attard nhar il-5 ta’ Jannar.

6.

Quddiesa u Adorazzjoni Vokazzjonali mill-Parroċċa
tal-Kalkara fis-Seminarju nhar is-6 ta’ Frar.

7.

Attività vokazzjonali nhar l-10 ta’ Frar.

8.

Festa ta’ Sant’Agata fil-Kappella ddedikata lilha flImdina.

9,10. Għoti tal-Ministeru tal-Lettorat lis-Seminaristi Sean
Abela u Jean Claude Attard nhar it-2 ta’ Marzu.
11,12. Jiem ta’ mistrieħ f’Għawdex u żjara lis-seminaristi
Għawdxin.
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Kollox sfratta. Imma vera?
“Daqt, Daqt”,“ Kemm Fadal għall-Ordinazzjoni Saċerdotali?”,“Għada
niltaqgħu biex nippjanaw fuq…” Dawn huma ftit mill-kliem li aħna
d-Djakni konna qed inlissnu f’dawn l-aħħar ġimgħat hekk kif konna
qed nippreparaw għall-Ordinazzjoni Saċerdotali tagħna li kellha
ssir fit-18 ta’ April li għadda. Però minħabba dak li qed ngħixu fih
l-ordinazzjoni tagħna kellha ukoll tiġi posposta. Mal-ewwel daqqa
t’għajn tħoss li kollox sfaxxa, tħoss li Alla donnu nesiena aħna li
ħallejna kollox, għedna l-iva tagħna u issa li kellna ħafna millaffarijiet lesti u ħerqana, donnu spiċċa kollox.
Però f’dan iż-żmien iktar minn qatt qabel il-ħarsa tagħna għandha
tkun fuq Kristu. Illum nagħraf kif is-sejħa tiegħi mhix tiegħi
imma tiegħU li qed isejjaħli għaliH. Bħal Pietru li meta ħarstu ma
baqgħetx fuq Kristu ħabat ser jegħreq. Però l-Mulej Ġesù qabdu
minn idu bħalma jaqbad lili u lilek meta nħossuna għaddejja minn
mumenti diffiċli.

joħroġ il-ġid. U intom li forsi bħalissa għaddejja minn mumenti
diffiċli fil-ħajja tagħkom, waħħlu l-ħarsa tagħkom ma’ dik ta’ Kristu
u minn dak li jidher li sfratta, Hu kapaċi ibiddlu ġo ferħ, kuntentizza
u pożittività.

Rev. Jonathan Debattista
(VII Sena)

Ejjew ma naqtgħux qalbna. Nemmnu li minn dan kollu l-Mulej

Sbuħija mgħixa
Grazzja kbira mis-sena barra kienu l-Eżerċizzi Spiritwali fil-ħajja
ta’ kuljum. Minflok f’xahar wieħed f’post miġbur kelli aktar iċċans napprezza l-importanza tat-talb f’rutini differenti, bil-mod,
tul numru ta’ xhur fil-ħajja ta’ kuljum. Fil-fatt bdejt dan l-irtir
matul esperjenza ta’ xogħol ma’ kumpanija legali fil-Belt Valletta,
komplejtu waqt esperjenza pastorali ma’ kappillan Malti f’parroċċa
fi Vjenna, u spiċċajtu waqt esperjenza komunitarja ma’ grupp ta’
żgħażagħ ispirati mill-ispiritwalità Injazjana f’Ruma. Bl-eżerċizzji
ta’ talb u bil-għajnuna tad-direttur spiritwali, tal-mentor u ta’ dawk
li għext jew ġejt f’kuntatt magħhom tul dawn ix-xhur, tgħallimt
napprezza aktar li l-isbuħija mhijiex hemm biex tiġi ammirata u
maħkuma, imma hi għażla li teħtieġ tingħex bi gratitudni, bis-sabar
u bil-ferħ; għażla li “[J]enħtieġ jikber hu u niċkien jiena” (Ġw 3:30).

Jean Claude Attard
(V Sena)

Il-bniedem f’komunità
Il-bniedem huwa annimal soċjali: fin-natura tiegħu
għandu bżonn jgħix f’komunità ta’ bnedmin.
Komunità mhix grupp ta’ nies kollha l-istess; anzi, issabiħ tal-komunità hi li hi magħmula minn bnedmin
differenti ħafna minn xulxin. Ma jaqblux fid-dehra, fittwemmin politiku, fil-passatempi… Biss hemm xi ħaġa
li tgħaqqadhom. Fil-każ tagħna l-Insara, hu Ġesù Kristu
li jgħaqqadna. Il-komunità Nisranija hi komunità ta’
bnedmin differenti minn xulxin, imma lkoll mixjin wara
Kristu.
Id-differenzi fil-membri tal-komunità mhumiex żvantaġġ, anzi
huma grazzja. Il-ġebel fix-xtajta jieħu l-forma partikolarii tiegħu billi
jaħbat ma’ ġebel ieħor. Bl-istess mod il-bniedem jikber u jifforma
ruħu meta jkun f’komunità. Kull laqgħa mal-membri tal-komunità

hi ‘daqqa’ li tifforma lill-individwu. Meta nkunu flimkien f’komunità
insiru nixbħu aktar lil Alla stess, li Hu Trinità. Għalhekk il-komunità
mhijiex biss sabiħa; hi essenzjali.

Joshua Cortis
(VI Sena)

L-Esperjenza fl-isptar
Is-saċerdot għandu post privileġġjat f’diversi mumenti matul ilħajja tal-Insara. Is-saċerdot issibu jilqa’ trabi bħala nsara ġodda u

jakkumpanja l-erwieħ ta’ dawk li ħallewna, fl-idejn siguri tal-Missier.
Bħala seminarista matul is-sajf li għadda kont assenjat fl-isptar
Mater Dei fejn grupp ta’ patrijiet lejl u nhar joffru akkumpanjament
spiritwali lil pazjenti. Kien ta’ unur għalija li nisma’ stejjer ta’ kuraġġ
minn persuni li minkejja s-sofferenza fiżika jibqgħu jissieltu għallħajja u jagħtu xhieda ta’ spirtu ferrieħi.
Fiż-żmien tiegħi ġewwa Mater Dei akkumpanjajna lil agonizzati
fl-aħħar mumenti ta’ ħajjithom u sellimna lil ħutna li ħallewna.
Il-kliem tagħna mhux biżżejjed sabiex ifarraġ il-qlub f’dawn ilmumenti. Minkejja dan, fil-persuna tas-saċerdot bħala ministru
t’Alla l-familjari sabu serħan min-niket tagħhom. Is-saċerdot isir
preżenza li taċċerta li Alla jinsab magħhom u joffrilhom il-faraġ
tiegħU.

Matthew Sammut
(II Sena)

Iż-żerriegħa li tikber!
Il-logo l-ġdid taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet fis-Seminarju, iddisinjat
mis-Sur Michael Grech, jgħaqqad flimkien iż-żerriegħa, il-weraq u
żewġ toroq li jidħlu f’xulxin. Iż-żerriegħa tfakkarna li l-vokazzjoni
bħal ma jiġri fin-natura tibda minn żerriegħa ċkejkna li Alla jitfa’
fil-qalb tal-bniedem. Meta wieħed jieħu ħsieb dik iż-żerriegħa din
tikber f’siġra mimlija weraq u frott. Iż-żewġ toroq li jidħlu f’xulxin
bħal f’salib it-toroq ifakkruna li meta wieħed ikun qiegħed jagħraf
is-sejħa tiegħu, diversi drabi jiġi f’mumenti fejn irid jagħmel
għażliet differenti biex ikompli jwieġeb ‘iva’ lil Alla. Fl-aħħar xhur isseminaristi organizzaw diversi laqgħat u attivitajiet fis-Seminarju,

u fl-aħħar ġimgħat anke online sabiex jiltaqgħu ma’ żgħażagħ
u adolexxenti. F’dawn il-mumenti flimkien minbarra li sirna nafu
iżjed lil xulxin, tkellimna wkoll kif nistgħu nagħrfu aħjar it-triq li Alla
jridna nagħżlu f’ħajjitna. Nitħeġġu għalhekk biex nkomplu nitolbu
għall-adolexxenti u ż-żgħażagħ biex jisimgħu s-sejħa ta’ Alla u
jwieġbu għaliha b’ħafna ġenerożità.

Dun Stephen Magro
Direttur Seminary Vocations Centre

Tixtieq tgħin lis-Seminarju?
• Tgħaddi l-offerta tiegħek lis-Seminarju fuq il-kont tal-APS
Bank plc – dettalji tal-kont:
The Archbishop’s Seminary – Major
IBAN No.: MT15APSB77068000499110499130014
SWIFT Code: APSBMTMT

Tista’ tgħin billi:
• Tibgħat ċekk bl-offerta tiegħek indirizzat Is-Seminarju talArċisqof fl-indirizz postali: Seminarju tal-Arċisqof, 90
Triq Tal-Virtù, Rabat RBT 2604.

• Tħallas Borża ta’ Studju ta’ €600 (jew parti minnha) li
tista’ tħallasha f’daqqa jew tagħżel li tħallas ammont żgħir
kull xahar kemm tixtieq int.

Grazzi mill-qalb tal-għajnuna u s-sehem tiegħek fil-formazzjoni tas-Seminaristi.

Fuljett maħruġ mis-Seminarju tal-Arċisqof
Tel: 21 455 497/8
www.seminary.org.mt
info@seminary.org.mt
The Archbishop’s Seminary - Il-Mixtla
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Fis-sitwazzjoni preżenti minħabba l-COVID19 is-Seminarju wkoll
intlaqat ħażin. Din is-sena l-ġabra tas-Seminarju fil-Parroċċi ma
kinitx possibbli li ssir. Din is-soltu tkun mezz qawwi ta’ għajnuna
mill-att finanzjarju. Għaldaqstant qegħdin nafdaw fil-ġenerożità
tagħkom u fl-għajnuna li dejjem offrejtu lis-Seminarju.

