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                                               Qalb aħwa,

                          xorta miegħi l-kulur u dawl ta ' Malta fl-ritorn lejn ix-xogħol u
normali  ta  'kuljum  Nazareth  aħħar  ġimgħa  universali  komuni  tagħna.  Li
Nazareth aħna tgħallimna mill-Evanġelju u mill-messaġġ universali ta 'Brother
Charles: aħna jidentifikaw ruħhom mal-ħidma għar-Renju fejn ninsabu, bl-età
għandna,  mal-forzi  li  għandhom, fl-affarijiet  żgħar  u  insinifikanti  u  jirrispondu
għal sejħiet kuljum nirċievu minn Alla u l-poplu.

                           
                          Grazzi talli lili u
smajt,  għal  teħid  me  post
fostkom.  Speċjali  grazzi  għall
Joseph  FSADNI  għal  xogħol
iebes tagħhom fil-koordinazzjoni
kollu biex issir din repli u dan il-
ġbir  ta  'fratellanza  vera,  biex
jieħdu me u jġibu me up u 'l isfel
u jinkwetaw dwar kull brother. 
Grazzi  li  Charlò  CAMILLERI,

ocarm.,  ċċettjaw  għall  tagħtina  filgħodu  u  filgħaxija  sempliċiment  jistudjaw
esperjenza tagħhom ta 'l-ispiritwalità ta'
Charles  de  FOUCAULD  u  Teresa  ta
'Lisieux, fl-ispirtu missjunarju li jidentifika
kemm bil-messaġġ universali.

        Qatt  m'hu tard wisq biex tibda;
aħna  qatt  ser  jaħlux  ħin  tiegħek  jekk
aħna  let  Alla  jkun  żmien  tagħna:fil-
żgħar,  fil-ħidma  umli,  fis  servizz  lill-
persuni  li  għandhom  bżonn  l-appoġġ
tagħna, smigħ tagħna u l-qawwa tagħna biex jgħinu jiktbu ħajjithom bil-ferħ u
tama. Ħin hija rigal minn Alla li aħna jamministraw. Agħti dak iż-żmien lill-oħrajn

huwa  investiment  tajjeb.  L-
esperjenza fraternità għandek
huwa approvazzjoni ta 'dak iż-
żmien  minfuqa  tajjeb.  Dan
huwa valur li  ma tfittex li  ma
jipprovdix  kurrikulu  jew  il-
pożizzjoni  soċjali  u  ekkleżjali
rilevanti.  Kultant naħsbu li  fil-
futur  ma  nafux  kif  se  jkun;
preżenti  tagħna  huwa  dak  li
jgħodd, kemm għalina u għal

Alla.  X'inhu  l-futur  ta  'fraternità  tagħna,  jekk  aħna  anzjani?  Fil-idejn  ta  'Alla
huwa.



            I rċeviet dwar iż-żjara tiegħi għall-seminarju sinjal ewlieni ta 'tama.
Jimmy huwa ħabib tal-fraternità huwa rettur tajba. Xhieda tiegħu fost seminaristi

u  x-xogħol  tiegħu  fosthom
jistħoqqilha  attenzjoni  sħiħa  tiegħi.
Tajba biex jimmaturaw l-idea qamet
li  torganizza  ġimgħa  ta  'Nazaret
mal-seminaristi  li  huma  interessati
fil-kariżma  tal  Charles  de
FOUCAULD,  li  jixtiequ  jkunu  jafu
aktar  dwar  il-ispiritwalità  li
jgħaqqadna  u  l-mod  mill-Evanġelju
bħala familji  jippruvaw FOUCAULD
jgħixu.  Ħafna

seminaristi  waslet  għall-seminar  mmarkata  minn  linja
pastorali  u  spiritwali  konkreta;  huwa  la  miksur  u  lanqas
joħolqu tikketti ġodda. Huwa faqar tagħna tipprovdi qassis
djoċesan  teħtieġ  ispiritwalità  li  jidentifika  mal-missjoni  ta
'Ġesù. U stil ta 'ħajja li jagħmel inti tkun ħbieb ma' sħabhom
u tiftaħ qalbek fir-reviżjoni ħajja.  A ispiritwalità deżert u l-
ispiritwalita li  jagħmel qima żmien ta 'grazzja u l-ħbiberija
ma' Ġesù. A ispiritwalità li tgħin biex f'tim, biex jagħmlu l-
kompiti pastorali konġunti, involviment mad-dinja u l-ħajja ta
'l-, bħala fqar, klassi mhux bħala dropouts foqra.

          Dawn u sfidi oħra huma dawk nistgħu jipperċepixxu minn dak li aħna u
nagħmlu, mill-istorja personali tagħna u jitlob mill-qalb tal-fraternità.
    
            Grazzi kollha talli hekk.

                     Il jħaddnu ta brother ftit tiegħek

                                                   Aurelio,
                                         responsabbli brother

Perín, Cartagena, Murcia, Spanja, 15 ottubru 2014,
Teresa ta 'Ġesù, mate ruħ Ġesù 


