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Kelmtejn bejn il-Ħbieb 
 

Għeżież ħbieb, 

 

Nittama u nitlob li tinsabu tajbin. Nieħu gost nara interess kostanti fis-Soċjetà Patristika 

Maltija u fil-kitbiet ta’ Missirijiet il-Knisja. L-interess ġej minn persuni ta’ kull età u minn 

kull qasam tal-ħajja. Dan huwa ta’ kuraġġ biex inkomplu l-ħidma tagħna. Ħadt pjaċir nara 

persuni ġodda għat-taħdita li organizzajna dan l-aħħar. Xi siltiet mis-Santi Padri li ssemmew 

dakinhar qegħdin inġibuhom f'din il-pubblikazzjoni, fuq paġna 2. 

 

L-attività li jmiss hi l-Irtir li se nagħmlu l-Erbgħa 13 ta’ Diċembru, mid-9.00am sal-5.15pm. 

Dan se jsir, kif diġà avżajna, f’Dar Ħanin Samaritan, Triq il-Palazz l-Aħmar, Santa Venera. 

Is-Segretarju tas-Soċjetà Patristika, Dun Jonathan Farrugia, ilbieraħ bagħat xi materjal u 

dettalji permezz tal-posta elettronika. Nittama li ħafna minnkom ikunu jistgħu jattendu. Din 

tkun opportunità biex inqaddsu ż-żmien qaddis tal-Avvent u nitħejjew għall-Milied permezz 

ta’ siltiet patristiċi. 

 

Inselli għalikom u nixtiqilkom kull ġid fil-Mulej. 

Dun Hector Scerri 
President 

 

Rubrika kull l-ewwel Ħadd tax-xahar fil-gazzetta Il-Leħen 
 

Issa ilna minn Ottubru 2016, nippubblikaw artiklu qasir, kull l-ewwel Ħadd tax-xahar, dwar 

wieħed mill-Missirijiet tal-Knisja fil-gazzetta Il-Leħen. Sa issa diġà dehru 14-il artiklu, ilkoll 

miktubin minn membri tal-Kumitat tas-Soċjetà. Grazzi lil dawn il-kontributuri. 

 

Il-Programmi Għejjun ta’ Ilma Frisk u Dejjem Ħaj fuq Radju Marija 
 

Il-programmi dwar il-Missirijiet tal-Knisja li xxandru bejn Jannar u Marzu 2017, kif ukoll 

bejn Lulju u Settembru 2017 issa qegħdin fuq is-sit Laikos.org u tista’ tismagħhom meta trid. 

 

Facebook:    Soċjetà Patristika Maltija 

Indirizzi elettroniċi:  socjeta.patristika@gmail.com 

    hector.scerri@um.edu.mt 
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Siltiet Patristici 
 

“F’jum il-Mulej inġemgħu flimkien biex taqsmu l-ħobż u troddu ħajr, wara li tkunu stqarrejtu 

ħtijietkom, biex is-sagrifiċċju tagħkom ikun safi. Imma, jekk xi ħadd ikollu xi jgħid ma’ 

sieħbu m’għandux jissieħeb magħkom qabel ma jitħabbu bejniethom, biex ma jitħassarx is-

sagrifiċċju tagħkom” (Didaché, 14,1). 

 

“Ilqgħu r-rabja tagħhom bil-ħlewwa, il-ftaħir tagħhom bl-umiltà tagħkom, il-kliem aħrax 

tagħhom bit-talbiet tagħkom, l-iżbalji tagħhom bil-fedeltà tagħkom fil-fidi, il-ħruxija 

tagħhom bil-manswetudni tagħkom; u oqogħdu b’seba’ għajnejn biex ma tagħmlux bħalhom. 

Ejjew nuru li aħna ħuthom permezz tal-imġieba tajba tagħna” (Sant’Injazju ta’ Antjokja, Ittra 

lill-Efesin, 10,2-3). 

 

“Aħna li aħna magħqudin fil-moħħ u fir-ruħ, ma niddubitawx dwar li jkollna ħwejjiġna bi 

sħab.  Magħna, kollox huwa maqsum b’libertà kbira, ħlief in-nisa tagħna... Anke l-ikliet 

ċkejkna tagħna li intom titkellmu ħażin dwarhom bħallikieku kienu xi ħaġa stravaganti... Il-

festa tagħna turi x’inhi minn isimha. Hija l-kelma li l-Griegi jużaw għall-imħabba. Tqum 

kemm tqum, l-ispejjeż li jsiru f’isem il-pjetà huma qligħ, jekk aħna ngħinu kull fqir biex 

jitrejjaq... Jekk ir-raġuni l-għala nagħmlu l-festa hija tajba, iġġudikaw intom ... x’nagħmlu 

aħna u x’regoli nfasslu ħajjitna fuqhom skont id-doveri tar-Reliġjon. Ma nagħmlu xejn li 

huwa ħażin, xejn li mhux f’loku. L-irġiel ma joqogħux għall-ikel qabel ma jagħmlu talba lil 

Alla. Huma jieklu daqskemm ikunu xewqana irġiel imġewħa; jixorbu daqs kemm huwa 

xieraq għal irġiel li huma kasti” (Tertulljanu, Apologeticum, 39,11.14.16-17). 

 

“Intom flimkien għandkom tiffurmaw kor ta’ mħabba u tgħannu innu lill-Missier permezz ta’ 

Ġesù Kristu” (Sant’Injazju ta’ Antjokja, Ittra lir-Rumani, 2,2). 

 

“Kemm hi ħaġa sabiħa u ħelwa li l-aħwa jgħammru flimkien! Hi ħaġa sabiħa u ħelwa li l-

aħwa jgħammru flimkien, għaliex meta jgħammru flimkien huma miġburin fix-xirka tal-

Knisja u jissejħu aħwa għaliex huma qalb waħda f’rieda waħda ta’ mħabba. Fl-ewwel 

predikazzjoni tal-appostli naqraw li dan kien l-aqwa preċett u jinsab miġbur f’dan il-kliem: Il-

kotra kbira ta’ dawk li jemmnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Jixraq għalhekk lill-poplu ta’ 

Alla li lkoll ikunu aħwa taħt Missier wieħed, ilkoll ħaġa waħda fi Spirtu wieħed, ilkoll fehma 

waħda taħt saqaf wieħed, ilkoll membri ta’ ġisem wieħed. Hi ħaġa sabiħa u ħelwa li l-aħwa 

jgħammru flimkien” (Sant’Ilarju ta’ Poitiers, Kummentarju dwar Salm 132). 

 

 
23 ta’ Novembru – Tifkira tal-Papa San Klement I, wieħed mill-Missirijiet tal-Knisja tal-

bidunett, imsejħin Padri Appostoliċi. Huwa kien it-tielet Papa wara San Pietru. Mexxa l-

komunità Nisranija ta’ Ruma, bejn wieħed u ieħor is-sena 90/92 u s-sena 101. 

 

Silta qasira mill-Ittra lill-Korintin ta’ Klement ta’ Ruma: 

“Inħarsu, mela, is-sħuħija tal-Knisja, il-ġisem tagħna, fi Kristu Ġesù, billi kull wieħed minna 

joqgħod għal għajru, skont id-don tal-grazzja li kien mogħti lilu. Min hu b’saħħtu jaqbeż għal 

min hu dgħajjef, u min hu dgħajjef għandu juri ġieħ lil min hu b’saħħtu; l-għani jgħin il-fqir u 

l-fqir ifaħħar ’l Alla ta’ dak li tah biex jgħin ruħu fil-faqar tiegħu; l-għaref juri għerfu mhux 

bil-kliem imma bl-għemil it-tajjeb”. 

 


