
Għejjun ta’ Ilma Frisk u Dejjem Ħaj  
⸙ 

Ħolqa bejn il-Ħbieb ta’ Missirijiet il-Knisja 

ppubblikata mis-Soċjetà Patristika Maltija 

Nru 11 26 ta’ Marzu 2018 

  
Kelmtejn bejn il-Ħbieb 

 

Għeżież ħbieb, 
 

Is-sliem! Ftit tal-jiem ilu, is-Sibt 17 ta’ Marzu, kellna l-Irtir tar-Randan 
organizzat mis-Soċjetà. Għall-grazzja t’Alla konna b’kollox 30 persuna. 
Nistqarr li l-mumenti kollha tal-Irtir kienu sbieħ u qawwija.  

 
Flimkien qed inkomplu niskopru l-ġmiel tal-Missirijiet tal-Knisja. Dan huwa l-

għan l-għala twaqqfet is-Soċjetà Patristika Maltija – li tqarreb dawn il-ġganti 
tal-ewwel sekli lill-Maltin u l-Ghawdxin tal-lum. Kemm hemm x’nitgħallmu 

mill-kitbiet tagħhom! ... li, kif tafu, huma marbutin mal-ħajja ta’ kuljum. 
 

Nieħu din l-opportunità li jkollkom Ġimgħa tassew qaddisa bi tħejjija għaċ-
ċelebrazzjoni tal-Għid il-Kbir tal-Mulej. 

 
Nixtiqilkom kull ġid fil-Mulej. 

Dun Hector Scerri 
President 

 

 

FUQ RADJU MARIJA  ... 

 
Il-Programm Għejjun ta’ Ilma Frisk u Dejjem Ħaj,  
ikompli kull nhar ta’ Tlieta fid-9.00p.m., b’ripetizzjoni l-Ħamis fis-2.00am, u 

nhar ta’ Ġimgħa fl-10.30pm. fuq Radju Marija.  
 

Se tibda serje ġdida ta’ Programmi li se takkumpanjana għal Żmien il-Għid. Se 
nkunu qegħdin nisimgħu siltiet minn Omeliji tal-Missirijiet tal-Knisja, u 

riflessjonijiet u kummentarju dwarhom.  
 

 
 



 

Siltiet Patristici ghal dawn il-jiem tal-Gimgha Mqaddsa 
u t-Tridu tal-Ghid il-Kbir 

 
“Il-passjoni tas-salvatur tagħna Sidna Ġesù Kristu timliena bit-tama tal-glorja u 

tgħallimna s-sabar. 
L-Iben waħdieni ta’ Alla, li hu minn dejjem mal-Missier, ma kienx biżżejjed 

għalih li jsir bniedem mill-bnedmin, iżda ried ukoll jilqa’ l-mewt minn idejn il-
bnedmin li hu ħalaq. X’ma jistgħux jittamaw il-qlub tal-fidili mill-grazzja ta’ 
Alla wara dan kollu?  ... 

Mela, ħuti, nistqarru bla biża’ u ngħidu quddiem kulħadd li Kristu miet fuq is-
salib għalina: dan m’għandux ibeżżagħna jew iġagħalna nistħu, imma ngħiduh 

bil-ferħ u bi ftaħir”. 
(Santu Wistin, Diskors Guelferbytanus, 3) 

 
“Mela, biex naslu għall-ħajja perfetta, jeħtieġ li nsiru nixbhu ‘l Kristu mhux biss 

fl-eżempji ta’ ħlewwa, umiltà u sabar, li tana tul ħajtu, imma wkoll fil-mewt 
tiegħu, bħal San Pawl, li ried ikun jixbah ‘l Kristu, billi jaqsam miegħu t-

tbatijiet tiegħu, u jsir jixbhu sal-mewt, biex jirnexxilu jikseb il-qawmien mill-
imwiet.  

Kif nistgħu nixbhu ‘l Kristu fil-mewt tiegħu? Nixbhuh fid-dfin tagħna miegħu 
fil-magħmudija ...” 

(San Bażilju l-Kbir, Dwar l-Ispirtu s-Santu) 
 
“Issa l-għadu iżjed u iżjed jaħrab x’ħin jilmaħ mhux id-demm tax-xbieha 

mraxxax fuq il-blata tal-bibien, iżda d-demm tal-Ħaruf veru ta’ Alla, iħammar 
fuq xofftejn il-fidili, id-demm li jikkonsagra l-blatiet tat-tempju ta’ Kristu”. 

(San Ġwann Grisostmu, Katekeżi) 
 

“Jien, Kristu, il-maħfra tagħkom, jien l-Għid tas-salvazzjoni, jien il-Ħaruf 
issagrifikat għalikom, jien il-ħasil tagħkom, jien ħajjitkom, jien il-qawmien 

tagħkom, jien is-salvazzjoni tagħkom, jien is-sultan tagħkom. Jien li 
ntellagħkom fl-għoli tas-smewwiet, jien li nqajjimkom mill-imwiet, jien li 

nurikom il-Missier li hu fis-smewwiet, jien li nqajjimkom b’idi l-leminija”. 
(Melitone ta’ Sardis, Omelija dwar l-Għid il-Kbir) 

 
 

NIŻŻEL FID-DJARJU TIEGĦEK ... Taħdita dwar il-Patrijiet tad-Deżert mill-eremit Fra Gioele 
Galea ... 

Refettorju l-Antik, il-Kurja, Floriana, il-Ġimgħa 11 ta’ Mejju fis-7.00pm. 

Okkażjoni tad-deheb biex tisma’ lil Fra Gioele li jitkellem mhux mill-kotba, imma frott l-
esperjenza wkoll! 


