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L-Eċċ. Tiegħu Mons.
Isqof Joe Galea Curmi
Il-ħatra ta’ Mons. Joe Galea Curmi, bħala Isqof
Awżiljarju tal-E. T. Mons. Arċisqof Charles J.
Scicluna, intlaqgħet f’ferħ kbir f’pajjiżna. B’mod
partikulari fis-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl,
li taf lil Mons. Galea Curmi bħala Old Boy talKulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl.

Ġużeppi De Piro
Missjunarju 5
Spiritwalità missjunarja (iii)
Il-Kariżma missjunarja
fit-twemmin ta’ De Piro
L-imħabba ta’ Alla għal De Piro ġġenerat
ukoll l-imħabba tal-Qaddej ta’ Alla għallMulej. F’waħda mill-prietki tiegħu hu joħroġ
talba sabiħa lil Alla. Fost l-oħrajn jgħidlu hekk:
“Agħmel li t-talba tagħna tkun bħal innu ta’
gratitudni għal tant benefiċċji li aħna rċevejna”.
Fl-Almanakk tal-1924 jiktbilhom hekk lillqarrejja: “Teżor fuq it-teżori mbagħad hi l-karità,
is-sultana tal-virtujiet, il-milja tal-perfezzjoni,
Alla nnifsu … L-ewwel u l-aqwa dmir tal-bniedem
hu li jħobb lil Alla Sidna l-ewwel u fuq kollox,
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Kull min kien jiġi għal jum il-premjazzjoni fiżżmien li għamel fl-iskola tagħna, żgur jiftakar li
kien jara lil Joe, ovvjament naqra iktar żagħżugħ
mil-lum, nieżel minn fuq il-palk b’turrun kotba
li jkun ħa bħala premju ta’ kemm kien ikun mar
tajjeb f’ħafna suġġetti .
Meta ktibtlu biex nifraħlu għal dan isservizz ġdid li ser jagħti lil Knisja huwa weġibni
hekk “Jien dejjem nibqa’ grat lejn is-Soċjetà’
Missjunarja ta’ San Pawl! Il-quddiesa kuljum
f’Sant’Agata għenitni nibqa’ qrib il-Mulej”
Minn qalbna nifirħulu, nawgurawlu u
nżommuh fit-talb tagħna. Ċerti li l-virtujiet tiegħu
tal-prudenza, l-għerf u ż-żelu għall-appostolat
huma togħma ta’ qdusija li nitolbu `l Alla jkompli
jagħnih bihom fil-ministeru tiegħu bħala isqof!
Ħu l-Eċċellenza, is-Sur Edgar, huwa wkoll Old
Boy tal-Kulleġġ, u missierhom, is-Sur Paul, kien
midħla sew tal-Kulleġġ, tant li ġie elett l-ewwel
president tal-Fathers Club Association.

għaliex li aħna u li għandna nafuh lilu waħdu, u
ġejna maħluqin sewwa sew biex inħobbu lilu”.
Imma skont il-Mulej innifsu l-imħabba lejh ma
tikkonsistix fid-diskors; li tagħmel ir-rieda tiegħu
hi l-aqwa xhieda tal-imħabba tal-bniedem għal
Alla. De Piro kien għadu fl-ewwel sena ta’ studju
f’Ruma. Jidher li oħtu Tereżina bagħtitlu xi ittra
fejn awguratlu suċċessi fl-istudji tiegħu. Ġużeppi
jirrispondiha f’ittra li hu bagħat lil ommu. Lil din
tal-aħħar igħidilha: “Nosserva ‘l Teresina biex ma
toqgħodx tagħmilli ċerti awguri b’tant serjetà.
Hemm awgurju wieħed li jien naċċettah bil-qalb.
Dan hu li jien nagħraf ir-rieda ta’ Alla, u nagħmilha
b’mod perfett. Dan għalija jkun biżżejjed”. Fl-1933
ħeġġeġ lill-qarrejja tal-Almanakk billi qalilhom: “…
nerfgħu għajnejna lejn is-sema, naduraw il-ġudizzji
ta’ Alla li aħna ma nifhmux…”.
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Agħtu lill-oħrajn dak li Alla ta lilna

F

il-parroċċa dedikata lil San Pawl Appostlu
ġewwa Buenos Aires, Arequipa fil-Perù, fejn
ilni naħdem għal dawn l-aħħar ħames snin u
nofs, norganizzaw id-duttrina fil-bidu tas-sena
skolastika.
Peress li hawnhekk neqsin ħafna mis-saċerdoti
u mir-reliġjużi, nippreparaw liż-żgħażagħ kollha
biex jgħallmu d-duttrina lit-tfal u jħejjuhom għallpreċett u għall-Griżma tal-Isqof. Ninsistu li l-kwalità
tat-tagħlim tkun mill-aħjar. Allura norganizzaw
żewġ irtiri fis-sena għaż-żgħażagħ li jkunu għamlu
mixja ta’ fidi. Dan ikun ta’ formazzjoni għalihom.
Fl-aħħar tal-irtir minn fosthom jintgħażel grupp ta’
żgħażagħ biex ikunu katekisti.
Għall-magħżulin nagħmlu ċerimonja apposta,
fejn jingħataw salib missjunarju waqt il-quddiesa
u jiffirmaw il-wegħda li jgħallmu d-duttrina
b´ímpenn, imħabba u fedeltà lejn it-tagħlim talKnisja.
Iż-żgħażagħ magħżula flimkien mal-gruppi taladulti joħorġu jevanġelizzaw bieb bieb fil-parroċċa
u jistiednu lill-familji biex jitolbu flimkien u biex
jipparteċipaw b´mod ħaj fil-parroċċa. Barra dan liżżgħażagħ nitolbuhom jagħżlu x´ministeru jixtiequ
jipparteċipaw fih, barra l-katekeżi bħal mużika, żfin,
letturi għall-quddies jew għajnuna soċjali lill-foqra.
Dis-sena attendew kważi mitt żagħżugħ/a
għall-irtir. Biex għenuni norganizzah kelli miegħi

grupp Franġiskani tat-terz’ordni: lajċi konsagrati li
jgħixu l-ispirtwalità Franġiskana u li jaħdmu filparroċċi għal dan il-għan.
Dawn huma mumenti verament sbieħ għallparroċċa fejn il-lajci jagħtu sehemhom u jgħinu fejn
jistgħu biex li tawna ta´ qabilna ngħadduh lil ta’
warajna, kif kien jgħid il-Fundatur tagħna, il-Qaddej
Mons. Ġ. De Piro. Huma mumenti fejn inħoss l-Id
t´Alla taħdem fostna bħala missjunarji. Dan hu
l-miraklu ta´ kuljum li l-Mulej iwettaq permezz
tagħna. Ħwejjeġ kbar.
Nitolbu għal xulxin.
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L-Esperjenza tiegħi
fil-Kapitlu Ġenerali li għadu
kemm ġie iċċelebrat fil-Perù
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l-Kapitlu Ġenerali tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San
Pawl li ġie ċelebrat fil-Perù f’Mejju u f’Ġunju 2018,
għalija kien esperjenza oħra li fiha stajna nikbru
flimkien bħala Soċjetà żgħira imma b’qalb kbira.
Il-fatt li sar fil-Perù, fejn il-Komunità MSSP qed
tfakkar 50 sena ta’ preżenza missjunarja, kien diġà
juri biċ-ċar li l-Missjoni hija tema ċentrali u għal
qalb is-Soċjetà tagħna.
Ilni nieqes mill-Perù 21 sena. Il-mawra tiegħi flaħħar xhur urietni żewġ affarijiet importanti. IlPerù żviluppa ħafna ekonomikament imma xorta
l-missjunarji tagħna ssibhom fl-iktar irkejjen ġodda,
u foqra tal-bliet madwar id-dawra ta’ Arequipa.
L-għażla tagħna għall-fqar għadha b’saħħitha! Frs.
Giovanni Cefai, is-Superjur Reġjonali, u l-membri
kollha tal-MSSP fil-Perù, flimkien ma’ ħafna lajċi,
laqgħuni b’ħafna entużjażmu u ferħ. Kull quddiesa li
ċċelebrajna mal-pubbliku kienet festa ta’ kant, ħajr
u ħajja. It-tieni realtà li laqtitni kienet is-sens sabih
immens ta’ kemm il-membri MSSP jaħdmu flimkien
fil-Perù. Minn xi ftit snin `l hawn, inbniet dar għallkomunità, biex il-missjunarji MSSP ma jibqgħux
imxerrdin kulħadd għalih waħdu, u f’Arequipa, din
il-ħolma saret realtà, b’dar komuni mibnija anke
b’ħafna appoġġ minn benefatturi Maltin u minn
pajjiżi oħra, u b’għajnuna sfiqa anke minn voluntiera
taċ-CAM u l-MSSP f’Malta.

L-ewwel ġimgħa kellna diversi mumenti fejn nies
differenti kellmuna fuq suġġetti relatati mal-kapitlu.
Din il-ġimgħa serviet ħafna biex stajna verament
nidħlu fil-kalma u l-preżenza li kellna bżonn għallKapitlu. Infatti d-diskussjonijiet tal-Kapitlu, għad li
twal kienu dejjem esperjenza sabiħa ta’ smigħ, qsim
ta’ ideat, u esplorazzjoni ta ideat ġodda. Il-preżenza
ta’ Geralyn, Carmen, Lorriane u Wilmer, il-lajċi li ħadu
sehem fil-Kapitlu magħna, flimkien mal-kontribut
siewi tal-facilitators Chrisine Hansenss u Jean Guy
Goulet, biddlu dawn id-diskussjonijiet f’esperjenza
ta’ komunjoni, fraternità, u tfittxija ġenwina għallviżjoni li jmiss għas-Soċjetà fis-snin li ġejjin. Jidher
ċar li s-sehem tal-lajċi fil-Kapitlu ma kienx biss fula
f’qara’, jew xi eċċezzjoni, imma indikazzjoni ċara li
s-Soċjetà qed tħaddan fi ħdanha l-esperjenza ta’
ħafna lajċi li jikkollaboraw magħna mill-qrib, mhux
biss f’ħidmietna, imma b’mod partikulari fit-tħaddin u
l-għixien tal-kariżma tagħna.
Il-Kapitlu ma kienx fih laqgħat biss, avolja matul ilġimgħa kien ikollna mas-seba’ sigħat laqgħat kuljum.
Ħafna minna kienu jaħarbu jimxu ftit fl-akkwati talpost fejn konna noqogħdu, fi Buenos Aires: parroċċa
ta’ `l fuq minn 30 elf ruħ. F’ċertu mumenti morna
wkoll fid-Dar tal-Komunità li semmejt fuq. Darba
minnhom, f’nofstanhar mistrieħ li kellna mill-Kapitlu,
il-Konslu Onorarju ta’ Malta għall-belt ta’ Arequipa,
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dawwarna mal-impjant kbir ta’ produzzjoni tas-suf
tal-alpacas u llamas: annimali tal-Perù mir-razza
tal-iġmla imma li jipproduċu ħafna suf fin. Fl-aħħar
f’waħda mill-wirjiet, irnexxieli mmiss alpaca b’idi,
avolja bżajt mil-llama li kien hemm fil-qrib, għax
ħafna kienu werwruni li l-llama jobżoq!
Ħafna jgħidulna li waħda mill-ikbar sfidi talbidu għall-missjunarji hija l-ikel. Għall-grazzja ta’
Alla meta tqis li konna 27 membru fil-Kapitlu , ma
kienx hemm traġedji fl-ikel. Darba minnhom, lejn
l-aħħar iddeċidejna li nsajru aħna għall-voluntiera
u l-ħaddiema li tant ħadmu biex jieħdu ħsiebna.
Fr. Edwin kien il-master chef, u għamel żewġ tilari
imqarrun il-forn sbieħ! Sajjarnihom f’forn tal-ħatab, u
l-wiċċ ġie veru jqarmeċ!
Ovvjament, kien hemm ukoll il-mument talelezzjoni tas-Superjur Ġenerali u l-Amministrazzjoni
ċentrali tas-Soċjetà. Għal dan il-kapitlu attendew
ukoll żewġ ex-Superjuri Ġenerali tas-Soċjetà, Fr.
James Bonello u Fr. Bernard Mangion li komplew
għenuna bl-esperjenza tagħhom bħala ex Superjuri.
Mat-tmiem tal-kapitlu, kulħadd ħaseb biex
jiġri lura lejn pajjiżu. Għal ħafna minna, li nħallu
l-ministeru u l-ħidma ta’ kuljum għal kważi sitt

ġimghat, fissret sagrifiċċju kbir anke għal ħafna
membri mssp u lajċi oħra li kellhom jieħdu f’idejhom
iktar mill-piż fir-reġjuni differenti tas-Soċjetà.
It-tama tagħna hi li dan li nbena bejn id-delegati
fil-Kapitlu, u dak li nħolom flimkien ikun verament
dawl, biex is-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl
tkompli tikber, u tkun verament sinjal ta’ profezija,
dedikazzjoni missjunarja u preżenza ta’ ħajja
reliġjuża qaddisa f’kull pajjiż fejn qegħdin.
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