
Għejjun ta’ Ilma Frisk u Dejjem Ħaj  
⸙ 

Ħolqa bejn il-Ħbieb ta’ Missirijiet il-Knisja 

ppubblikata mis-Soċjetà Patristika Maltija 

Nru 10 26 ta’ Frar 2018 

  
Kelmtejn bejn il-Ħbieb 

 

Għeżież ħbieb, 
 
Is-sliem! Bħalissa, fuq Radju Marija, qed tixxxandar it-tielet skeda tal-programm Għejjun ta’ 

Ilma Frisk u Dejjem Ħaj. Is-suġġett huwa l-Missirijiet Appostoliċi. Huwa ppjanat li f’April 
tibda skeda oħra tal-istess programm, imma b’suġġett ieħor. 

 
Iż-żmien speċjali tar-Randan li bdejna nhar l-14 ta’ Frar li għadda huwa żmien ta’ riflessjoni 
għan-Nisrani. Huwa żmien li wieħed jidħol fih innifsu u jgħix il-konverżjoni kontinwa. Kienu 

ħafna l-Missirijiet tal-Knisja li tkellmu jew kitbu dwar ir-Randan. 
 

Infakkrukom fl-Irtir ta’ ġurnata li se jsir nhar is-Sibt 17 ta’ Marzu 2018. F’din il-ħarġa qed 
nagħtu aktar tagħrif dwar dan l-Irtir. 
 

Nixtiqilkom kull ġid fil-Mulej. 

Dun Hector Scerri 
President 

 
 

Il-Missirijiet Appostolici: fil-Programm Għejjun ta’ Ilma Frisk u Dejjem Ħaj, 

kull nhar ta’ Tlieta fid-9.00p.m., b’ripetizzjoni l-Ħamis fl-10.30pm. fuq Radju 

Marija. Fadal dawn il-programmi: 
 

27 ta’ Frar: Fr Hector Scerri  Polikarpu lill-Filippin u  Il-Martirju ta’ Polikarpu 
6 ta’ Marzu: Fr Mark Sultana   Ir-Ragħaj ta’ Erma: Il-Viżjonijiet  

13 ta’ Marzu: Fr John Berry  Ir-Ragħaj ta’ Erma: Il-Preċetti     
20 ta’ Marzu: Fr Mark Sultana   Ir-Ragħaj ta’ Erma: Il-Parabboli   
27 ta’ Marzu: Fr Hector Scerri   Konklużjoni Ġenerali  

 
 

 
 

 
 



IRTIR TA’ ĠURNATA ORGANIZZAT MIS-SOĊJETA’ PATRISTIKA 

Is-Sibt 17 ta’ Marzu, mid-9.00am sal-5.00pm 

Post: St Joseph Retreat Centre, Rabat 

It-Tema tar-riflessjonijiet tkun marbuta mal-liturġija tal-Ħames Ħadd tar-
Randan. Programm: 

09.00 Bidu     14.00 Taħdita II 

09.15 Quddiesa    15.00 Coffee break 
10.15 Coffee break    15.30 Adorazzjoni 
10.45 Taħdita I    16.30 Għasar 

11.30 Ħin ta’ riflessjoni   17.00 Tmiem 
12.30 Pranzu 
 

Donazzjoni:    €22    għal 2 coffee breaks, pranzu u l-użu tal-post 
Biex tapplika, ibgħat e-mail: hector.scerri@um.edu.mt  jew  socjeta.patristika@gmail.com 
 

Siltiet Patristici ghal dan iz-zmien 
 

Kull ma għamel Kristu hu ta’ ġieħ għall-Knisja kattolika, iżda l-aqwa ġieħ 

tagħha hu s-salib ... Il-glorja tas-salib dawwlet lil dawk li kienu għomja 
minħabba l-injoranza tagħhom, ħelset lil dawk li kienu mjassra mid-dnub, u 
fdiet il-bnedmin kollha tad-dinja. Għalhekk mgħandniex għax nistħu mis-salib 

tas-Salvatur tagħna, anzi għandna niftaħru bih ... Il-ħaruf maqtul skont l-ordni 
ta’ Mosè żamm bogħod il-qerried: kemm aktar jeħles mid-dnubiet il-Ħaruf 

t’Alla, li jneħħi d-dnub tad-dinja? (San Ċirillu ta’ Ġerusalemm, Katekeżi) 
 

Ma nħallux il-lejl ifixkel l-għemil tagħna ta’ ħniena; ma ngħidux: Erġa’ ejja, 
għada nagħtik. Meta jiġina l-ħsieb li nagħmlu xi ġid, mgħandniex inħallu żmien 

jgħaddi qabel nagħmluh: il-ġid mgħandux sabar jistenna. Aqsam ħobżok ma’ 
min hu bil-ġuħ u daħħal f’darek lill-imsejken bla saqaf, u dan agħmlu bil-ferħ u 

bil-ħeġġa, għaliex il-bniedem li jħenn, naqraw, iħenn bil-ferħ, u l-ġid li tagħmel 
ikun jiswielek id-doppju minħabba l-ħeġġa u l-ħeffa li bih tagħmlu (San Girgor 

Nazjanzenu, Diskorsi). 
 

Ħuti għeżież, ejjew nitolbu kif għallimna Alla ta’ mgħallem tagħna li hu. Ħa 
tkun għal qalbna u midħla tagħna t-talba li nagħmlu lil Alla kif ordnalna hu, ħa 
titla’ sa widnejh it-talba ta’ Kristu. Fiha, il-Missier jagħraf kliem Ibnu li, kif 

jgħammar ġewwa qalbna, hekk ukoll jinstema’ f’leħinna. U billi hu l-avukat 
tagħna li jidħol għalina l-midinbin quddiem il-Missier, meta aħna l-ħatja 

nitolbuh il-maħfra ta’ dnubietna, inkunu ninqdew bil-kliem tal-istess avukat 
tagħna (San Ċiprijanu, Trattat dwar it-Talba ta’ Sidna). 
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