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Tliet tagħlimiet
Jien u naħseb biex nikteb dan
il-messaġġ għall-Milied għedt:
“Ħa naraw x’Milied ġej!” Konvint
li ser ikun differenti minn oħrajn,
biss bħala Nisrani nħoss li rrid
nirraġuna li l-ispirtu veru tal-Milied
ma jiddependix mill-festi u ċ-ċelebrazzjonijiet esterni li ħakmu dan
l-istaġun.
Għal min hu Nisrani u kuntent bit-twemmin li jħaddan, pandemija
u mhux, il-Milied ifakkarna fil-misteru kbir u għoli meta Alla sar
bniedem u daħal fl-istorja tal-umanità miġruħa u fil-preżent
huwa msieħeb magħna anke fit-tbatija li ġiebet magħha din issitwazzjoni mad-dinja kollha.
Nistedinkom biex il-ħarsa tagħna f’dan il-Milied nitfgħuha aktar fuq
Ġesù tarbija li hu Alla u sar bniedem bħalna, u nislet tliet tagħlimiet
għar-riflessjoni tagħna:
L-Umiltà – Min jista’ jifhem l-għerf u l-kobor ta’ Alla? Hu li
jista’ kollox u li d-dinja ma tesgħux għoġbu jiċċekken u jitwieled
f’kundizzjoni ta’ faqar u tbatija u mwarrab minn għajnejn kulħadd.
Ommu Marija u Ġużeppi lanqas kien milqugħa f’post diċenti biex
twelldu. X’tagħlima għall-bniedem tal-lum! Meta llum, tħares fejn
tħares ma tilmaħx ħlief suppervja kbira u ħadd ma jbaxxi rasu għal
ħadd! Ġesù mill-benniena tiegħu jgħallimna dan il-virtù tal-umiltà.

Il-Qdusija – Il-misteru tat-twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu
huwa misteru kbir li lejh għandu jkollna qima kbira. San
Ġorġ Preca għallimna ħafna dwar dan u ta’ spiss kien
isellem lil dan il-misteru billi jlissen il-frażi “U l-Iben ta’
Alla sar bniedem”. Din il-prattika tgħinna napprezzaw
dan il-misteru. B’dan il-mod Alla ried jidħol fil-ħajja tagħna
l-bnedmin u ta ħajtu għall-umanità. Il-qdusija li fiha jrid
jikber in-Nisrani hija li jfittex li jagħti ħajtu, ħinu, lilu nnifsu biex
illum ukoll Alla jkun jista’ jidħol fil-ħajja tal-umanità. Il-qdusija ma
jfissirx tilħaq is-sema b’idek imma li tħares lejn is-sema u tilmaħ lil
Alla li qiegħed inewwel idejh biex isalvak.
L-Imħabba – ma tistax tħares lejn l-għar ta’ Betlehem u ma
tieħux tagħlima f’dik li hija l-imħabba diżinteressata. Alla ma
żamm xejn għalih imma f’Ġesù Ibnu tana kollox bla ma stenna xejn
lura. Kemm nippretendu ħlas ta’ dak li nagħmlu? Kemm inkejlu
bejnietna? Kemm għandna x’nitgħallmu minn dan Alla li jħobb ilbniedem bi mħabba tal-ġenn u ma qagħadx ikejjel magħna! Żgur
li ma żamm xejn għalih!
Nawgura li ngħixu dan il-Milied bi spirtu tassew Nisrani b’tama
u fiduċja għax Alla huwa tassew magħna u nilqgħu t-tagħlim li
jagħtina minn din il-ġrajja li seħħet ġewwa l-għar ta’ Betlehem.
Minn qalbi nawgura l-Milied it-tajjeb u sena mimlija risq u barka
lill-ħbieb u lill-benefatturi tagħna.

Dun Albert Buhagiar
Rettur

Jiena u l-Komunità Nisranija
Bdiet sena seminaristika oħra u magħha bdew ukoll il-ħidmiet
tagħna s-seminaristi fi ħdan il-komunità tas-Seminarju bħala
parti mill-formazzjoni tagħna. Wieħed mis-servizzi huwa l-grupp
ta’ ħidma G.Ħ.K. (Grupp Ħajja Komunitarja) fejn l-għan prinċipali
tiegħu huwa li janima l-komunità tas-Seminarju. Iżda biex wieħed
jifhem aħjar il-ħidma ta’ dan il-grupp wieħed tajjeb jara s-sens li
l-kelma ‘komunità’ li għandha għalina l-Insara.
Kristu stess meta kien fuq l-art waqqaf komunitajiet kull fejn
mar. Ma marx f’post, fejjaq u daqshekk, imma ġab bidla fil-qalb
tal-bniedem li rriżultat f’komunitajiet li baqgħu jimxu warajH,
saħansitra anki sa mewtu u wara l-qawmien tiegħu mill-mewt. U
dan huwa li Ġesù qiegħed jistieden lil kull wieħed u waħda minna,
sabiex ngħixu l-ħajja Nisranija billi nħobbu u nkunu maħbuba minn
Alla, u mbagħad inwasslu din l-imħabba lejn l-oħrajn. Li persuna
taqsam dak li qiegħda tgħix mal-oħrajn, li taqsam l-isfidi tal-ħajja,
il-ħajja spiritwali, it-tbatijiet, il-mard, il-ferħ u n-niket li wieħed
iġarrab jagħmlek parti minn komunità. Dan kollu wieħed ma jistax
jgħixu waħdu imma flimkien ma’ komunità li ssostnih u li qed
tagħmel mixja flimkien miegħu, u dan bl-għan li nkomplu nikbru

fl-imħabba tagħna lejn Alla u allura lejn ħutna fil-proxxmu wkoll.
Nawgura mhux biss lilna li qegħdin preżenti fil-komunità tasSeminarju li ngħixu dan l-ispirtu ta’ komunità bejnietna, iżda wkoll
lilkom qarrejja, sabiex tgħixu l-ħajja komunitarja kif irid minna Ġesù
u nkunu xhieda li aħna Nsara kull fejn inkunu. Għax sew id-dar,
sew fl-iskejjel, sew fil-postijiet tax-xogħol u postijiet oħra, “Kemm
hi ħaġa sabiħa u ħelwa, li l-aħwa jgħammru flimkien!” (Salm
133:1).

Grupp Ħajja Komunitarja

Il-Kandidatura
Għaddew 5 snin minn meta dħalt l-ewwel darba fis-Seminarju.
Qisu lbieraħ meta għidt lill-familja u l-ħbieb li ridt insir Saċerdot. Ilformazzjoni tas-Seminarju tinvolvi ħafna sigħat ta’ tfittxija personali
tar-ruħ kif ukoll konversazzjonijiet u tagħlim minn persuni oħra li
wieġbu għas-sejħa partikolari ta’ Alla għas-Saċerdozju. Ħafna
sigħat ta’ talb, riflessjoni, studju u direzzjoni spiritwali ġabuni f’dan
il-punt ta’ ħajti.
Il-Kandidatura hija rit li jseħħ waqt il-formazzjoni tas-Seminarju, li
bih il-Knisja tirrikonoxxi li s-Seminarista huwa denju li jiġi ordnat
(huwa għalhekk li aħna nsejħu kandidati għall-ordinazzjoni għassaċerdozju). Li ssir Kandidat ifisser li aħna formalment nitolbu
lill-Isqof tagħna li għandna l-intenzjoni li nirċievu s-sagrament
tal-Ordni Sagri. Dan huwa mument speċjali għalina għax

jirrikonoxxi li permezz tat-talb, studju u dixxerniment tar-rieda ta’
Alla, iddeċidejna li nimxu ’l quddiem bl-ordinazzjoni tagħna. IlKandidatura hija sejħa personali biex inkomplu nfittxu r-rieda ta’
Alla f’ħajjitna u tfakkira li s-saċerdozju mhuwiex vokazzjoni għallindividwu imma vokazzjoni li tgħix għall-poplu kollu ta’ Alla.
Jekk jogħġbok kompli itlob għalina waqt li nkomplu l-vjaġġ tagħna.

Seminaristi fil-ħames sena

Il-pjaga tal-faqar
Matul is-sajf li għadda jien kont assenjat mal-unit tad-Djakonija
tal-Caritas. F’dan l-aħħar żmien il-Covid-19 kixef fil-beraħ il-pjaga
tal-faqar. Il-faqar ħafna drabi huwa pjaga siekta li rari nisimgħu
dwaru iżda dan ma jfissirx li ma jeżistix.
Kien tassew straordinarju u ta’ sostenn
kbir għalija l-ħeġġa li rajt minn ħafna
volontiera,
organizzazzjonijiet
u
kumpaniji li minn qalbhom offrew ħin,
enerġija u riżorsi minn tagħhom sabiex
jgħinu lill-aktar vulnerabbli f’pajjiżna.
Tassew li fostna għad hawn ħafna nies
li minn qalbhom ifittxu li jieħdu ħsieb lil
min hu fil-bżonn.

Din l-esperjenza poġġietni f’pożizzjoni fejn stajt nosserva u
nipparteċipa f’ħidma akbar li ssir mill-Knisja b’risq dawk fil-bżonn.
Kien ta’ privileġġ kbir li ningħata bħal tieqa żgħira għall-ħafna
opri ta’ djakonija li jsiru mill-parroċċi ħafna
drabi fis-skiet. Is-saċerdot mhux biss hu ta’
sostenn fir-ruħ iżda jfittex li jgħix esperjenza
ta’ fraternità umana ferm akbar.
Hija tassew il-grazzja ta’ Alla li tgħinna nsarrfu
t-twemmin tagħna f’atti konkreti ta’ mħabba
lejn dawk ħutna li jeħtieġu l-għajnuna.

Matthew Sammut
Fit-tielet sena

Nifhmu liż-żgħażagħ
Fil-bidu tas-sena seminaristika attendejna seminar organizzat
miċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet dwar l-adolexxenti, iż-żgħażagħ u
l-ħidma tagħna magħhom bħala seminaristi. Irriflettejna rigward
il-bżonnijiet, il-biżgħat u t-tamiet tal-adolexxenti u ż-żgħażagħ
bħalissa. Kien essenzjali wkoll li jkollna għarfien rigward xi ideat,
għajnuniet u riżorsi li nistgħu nużaw biex nilħqu aktar lil dawk li
jattendu ċ-Ċentru għall-attivitajiet li jiġu organizzati ta’ kull xahar.

L-ewwel parti tal-laqgħa kienet immexxija mis-Sur David Grillo, fejn
miegħu ddiskutejna min huma l-adolexxenti u ż-żagħżugħ illum, u
l-bidliet li jgħaddi minnhom l-adolexxent fi stadji differenti ta’ ħajtu.
Fi gruppi iżgħar, qsamna l-ideat tagħna dwar x’inhuma l-bżonnijiet,
il-biżgħat u t-tamiet tal-adolexxenti u ż-żgħażagħ fil-ġurnata tal-lum.
Fit-tieni parti tal-laqgħa, is-Sur Joseph Pellicano kellimna rigward
xi ideat, għajnuniet u riżorsi li nistgħu nużaw biex nilħqu aktar lilladolexxenti u liż-żgħażagħ li jattendu ċ-Ċentru. Fost dawn l-ideat,
kien hemm l-użu tal-istejjer, il-ħsieb kritiku, diskussjonijiet, l-użu talarti u l-ambjent, u l-għajxien propju ta’ dak li jitgħallmu, fost oħrajn.
Dan kollu huwa neċessarju, għaliex kif jgħid id-dokument The
Gift of the Priestly Vocation: “Minħabba l-importanza u l-ħtieġa
ta’ formazzjoni waqt l-adolexxenza, fejn fiha l-identitatjiet tażżgħażagħ jibdew jimmaturaw, huwa meħtieġ li l-adolexxenti jkunu
akkumpanjati minn formaturi li jifhmu l-ħtiġijiet tal-età tagħhom, li
huma edukaturi tajbin u xhieda tal-Evanġelju” (R.F. nru. 23).

André Psaila
Fl-ewwel sena

X’għadda
mingħalina?
1.

27 ta’ Settembru: Tmiem tal-irtir u bidu tas-sena
seminaristika ġdida

2.

5 t’Ottubru: Seminar mis-Safeguarding Commission
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17 t’Ottubru: Attività vokazzjonali
3.

30 t’Ottubru: Festa tal-Mater Admirabilis
L-1 ta’ Novembru: Kandidatura tas-Seminaristi Gylan
Camilleri, Ian Diacono u Clive Seychell

4.

5 ta’ Novembru: Ħarġa ta’ San Martin

3

2
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Kienet esperjenza sabiħa?
Diffiċli ħafna niddeskrivi l-esperjenza li kelli ġewwa t-Tribunal
Ekkleżjastiku ta’ Malta fis-sajf 2020 bħala waħda sabiħa, però
kienet żgur waħda pożittiva. Ma nistax ngħid li kienet waħda
sabiħa għaliex min jaħdem it-Tribunal ta’ kuljum, ġurnata wara
l-oħra, imiss il-feriti miftuħa ta’ ħafna nies li għaddew u għaddejjin
minn mumenti ta’ tbatija, ansjetà, inċertezzi, u ħafna emozzjonijiet
u realtajiet differenti. Għalkemm it-Tribunal huwa post li jagħmel
diversi ħidmiet, waħda mill-ħidmiet prinċipali tiegħu huwa li jisma’,
jistudja, jgħarbel u jaqta’ każijiet t’annullament. Fl-esperjenza tiegħi
kelli x-xorti li nisma’ u nirrifletti. Kelli ċ-ċans niltaqa’ mal-imħalfin li
jokkupaw pożizzjoni tant diffiċli u skomdi, għaliex jafu li d-deċiżjoni
tagħhom ser taffettwa nies li għaddejjin minn realtajiet tant diffiċli.
Min-naħa l-oħra għandek il-koppji involuti, il-familjari tagħhom li
jgħixu magħhom din il-mixja ta’ tbatija, kif ukoll ħbieb u nies oħra
viċin il-koppja. F’din l-esperjenza għaraft iktar kemm il-ħajja hija
kumplessa, kemm kull individwu (u allura anki jien) huwa kumpless
u allura bir-riżultat ta’ dan li kull relazzjoni hija kumplessa u unika.

Matul iż-żminijiet kont smajt ħafna fuq l-esperjenza ta’ ħafna nies
fit-Tribunal. Jien nista’ biss nirrakonta tiegħi. Fit-Tribunal rajt Knisja
li tatni ħafna u ħafna tama, għaliex fit-Tribunal rajt knisja li tisma’
(u tisma’ ta’ veru), li tipprova tifhem, tirrispetta, li tfittex il-verità
bla ma tibża’. Rajt Knisja li timxi bħala omm jew missier. Forsi flinqas post li stennejt, sibt Knisja omm, knisja li tħobb. U allura forsi
kelli żball – forsi fl-aħħar mill-aħħar ma kenitx esperjenza pożittiva
biss imma kienet waħda sabiħa wkoll, għax x’hemm isbaħ millimħabba?

Clive Seychell
Fil-ħames sena

Fis-sena barra
Fis-sena barra ġraw ħafna affarijiet. Aħna bħala seminaristi
mħeġġin nagħmlu xi ħaġa differenti, f’dan iż-żmien ’il bogħod

mis-seminarju. Kelli bosta pjanijiet u kont ħerqan biex nara partijiet
differenti tad-dinja. L-ewwel parti tas-sena barra tiegħi kienet dik
li jiena sejjaħt work phase. Sibt xogħol naħdem bħala care worker
fil-Fondazzjoni Dar ta’ San Ġużepp, dar għas-subien immexxija
mill-komunità MSSP. Sibt ukoll xogħol part-time naħdem ma’
JRS bħala koordinatur tal-outreach. Il-ħidma mas-subien f’Dar
ta’ San Ġużepp kienet esperjenza li biddlitli ħajti, għaliex stajt
nidħol fl-inġustizzji li jsofru dawn is-subien. Stajt nara wkoll ilqawwa tal-imħabba fl-azzjoni. Il-ħidma ma’ dawn is-subien kienet
l-aqwa università tal-ħajja li qatt stajt nattendi. Ħdimt ukoll ma’
JRS, u x-xogħol ewlieni tiegħi kien li nikkoordina proġett imsejjaħ
Komunitajiet t’ospitalità. Xogħli kien li nirriċerka kif bħala Nsara
aħna msejħin biex nilqgħu lill-immigrant. Kienet opportunità biex
nisma’ l-istejjer ta’ qsim il-qalb ta’ ħafna refuġjati.
Wara l-esperjenza tax-xogħol mort l-Indja għal xahrejn, fejn ħdimt
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Knisja żgħira
Aħna l-Malti magħrufa għal kemm inħobbu l-familja. Waqt iż-żmien
li kont qed nistudja għall-Master fit-Teoloġija dħalt aktar fil-fond
ta’ dan is-suġġett billi qrajt u ħsibt dwar il-familja bħala l-knisja
tad-dar, jew inkella l-knisja domestika, fid-dawl tal-Eżortazzjoni
Appostolika Amoris Laetitia (il-Ferħ tal-Imħabba). B’dan it-terminu
rrid nifhem li l-familja ma tibqax biss il-post fejn wieħed imur biex
jiekol, jorqod u jistudja, imma wkoll lok fejn kull membru fi ħdanha
jikber bħala bniedem u bħala Nisrani. Punt kruċjali sabiex dan
iseħħ hija l-komunikazzjoni, li mingħajrha hija aktar diffiċli, jekk
mhux impossibbli, li sseħħ xi bidla fil-persuni. Il-komunikazzjoni
tinqasam fi tnejn:

• Spiritwali: kull membru tal-familja, u mbagħad anke l-familja
b’mod sħiħ, issib iċ-ċans li terfa’ ħsibijietha lejn Alla fit-talb.
Din il-komunikazzjoni tista’ ssir b’diversi modi, bħal permezz
tal-qari tal-Kelma t’Alla, billi l-familja tattendi, tipparteċipa u
tirċievi s-sagramenti, billi tingħaqad f’xi grupp fil-parroċċa jew
xi grupp ieħor fil-Knisja lokali.

fil-maturità. Fuq livell soċjali kull membru, b’mod speċjali l-iżgħar
fosthom, jikber f’adult li, fost l-oħrajn, ikun kapaċi jieħu deċiżjoni
bbażata fuq il-valuri tiegħu u li jżomm magħha. Fuq livell spiritwali
kollox irid iwassal għall-bini tal-kuxjenza, li hija dik il-vuċi fina li
tiggwidana fit-toroq li Alla jixtieq minna. Ovvjament, qatt mhu ser
ikun hemm mument li nilħqu dan kollu, imma huwa aktar proċess
kontinwu li kull wieħed u waħda minna ngħaddu minnu. L-għan
aħħari ta’ dan l-istudju qasir li għamilt kien li nuri li l-familja jeħtieġ
tkun ukoll involuta fil-pastorali tal-knisja hija stess, u mhux tirtira
milli tagħmel dan għax tibża li mhix tajba biżżejjed. Minflok b’mod
passiv tirċievi dak li tgħaddilha l-Knisja, jeħtieġ li l-familja tinduna
li hija wkoll knisja żgħira, u li hi wkoll għandha l-qawwa tal-Ispirtu
s-Santu sabiex tbiddel u tqawwi lil kull min imiss magħha.

Dawn iż-żewġ tipi ta’ komunikazzjoni għandhom għan wieħed:
dak li l-membri tal-familja, u allura l-familja b’mod sħiħ, tikber

Rev. Jean-Claude Schembri
Fis-seba’ sena
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mas-sorijiet ta’ Madre Tereża. Jien kont Kalkutta u xejn ma seta’
jippreparani għall-faqar u għat-tbatija li rajt. Dak li tgħallimt kien
li “Aħna mhux imsejħin biex nirnexxu, aħna msejħin biex inkunu
fidili.” Il-ftit li nagħmlu jista’ jagħmel differenza jekk inkunu fidili.

kmieni milli kien previst u l-bqija tal-pjanijiet tiegħi ġew ikkanċellati.
Għalhekk meta ġejt lura Malta sibt xogħol naħdem għallFondazzjoni Richmond bħala uffiċjal tal-psikoloġija, xogħol li għinni
niftaħ għajnejja għall-ammont ta’ nies li jgħixu b’kundizzjonijiet ta’
saħħa mentali. F’din is-sena ftaħt qalbi u moħħi, u għaraft kemm
verament nixtieq naqdi lill-knisja biex nsir Kristu għall-oħrajn.

• Soċjali: il-membri bejniethom isibu ħin li jkunu flimkien,
pereżempju jitkellmu, jisimgħu l-bżonnijiet ta’ xulxin, ilġenituri jilagħbu ma’ wliedhom, jiddiskutu dwar xi ħaġa li
tkun għaddejja fil-pajjiż, anke jitolbu maħfra lil xulxin u jsibu
soluzzjoni għall-intoppi li qed isibu biex jgħixu flimkien;

Wara l-Indja mort l-Istati Uniti, partikularment Florida, fejn ħdimt
f’università. Jien kont parti minn grupp li offra l-għajnuna lil
studenti universitarji. Meta ġie l-Covid-19 kelli niġi lura d-dar xi ftit

Ian Diacono
Fil-ħames sena

Ħidma pastorali f’Marsaxlokk
Tul l-ewwel sena ta’ formazzjoni tiegħi fis-seminarju ġejt
assenjat fil-Parroċċa tal-Madonna tar-Rużarju ta’ Pompei
f’Marsaxlokk. Tul din l-esperjenza kont nassisti għall-Quddiesa
u għal sagramenti oħra mogħtija fis-Santwarju kif ukoll kelli
ċ-ċans li ninvolvi ruħi f’xi gruppi tal-parroċċa fosthom dawk
taż-żgħażagħ u tal-abbatini. Xi ħaġa li ser nibqa’ ngħożż u
nġorr f’qalbi hija t-tjubija ta’ bosta nies li jagħtu sehemhom
fil-parroċċa. Għalkemm l-imxija tal-pandemija biddlet il-programm
tas-sena, ma nistax ninsa xi esperjenzi marbutin mal-identità
tal-lokal, ngħidu aħna t-tberik tal-opri tal-baħar qabel il-ftuħ talistaġun tal-lampuki.
Id-dedikazzjoni tas-saċerdoti tal-parroċċa u l-għajnuna li dejjem
sibt mingħandhom kienet xi ħaġa li dejjem kienet ta’ sostenn
għalija. Ma kinitx tonqos xi żjara fil-qasam tal-Mużew, u l-inkontri
li kien ikollna jien u l-Kappillan man-nies aħna u nimxu “Xatt is-

Sajjieda” ma nibdilhom ma’ xejn. Fl-aħħar nett, ir-rużarju hija talba
għall-qalb ħafna l-poplu Xlukkajr. Mhux l-ewwel darba li minn
taħt l-ilsien smajt lil xi ħadd ilissen it-talba “Madonna ta’ Pompei,
ħarisna bi nhar u billejl.” Din l-invokazzjoni ta’ ftit kliem tfakkarni
fil-kobor tal-interċessjoni t’Ommna Marija li l-ħarsa tagħha tilħaq
lil uliedha kull fejn inkunu.

Mattia Agius Muscat
Fit-tieni sena

Tixtieq tgħin lis-Seminarju?

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.

• 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
• 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

Best Print Co. Ltd., Qrendi • Tel: 21 680 789

Fis-sitwazzjoni preżenti minħabba l-Covid-19 is-Seminarju
wkoll intlaqat ħażin. Għaldaqstant qegħdin nafdaw fil-ġenerożità
tagħkom u fl-għajnuna li dejjem offrejtu lis-Seminarju.

