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Direttorju għall-Katekeżi
Fit-23 ta’ Marzu 2020 il-Papa Franġisku
approva l-pubblikazzjoni tad-Direttorju
għall-Katekeżi. Dan id-Direttorju huwa t-tielet
wieħed tax-xorta tiegħu għall-katekeżi.
L-ewwel Direttorju kien ippubblikat fl-1971
bl-isem ta’ Direttorju Kateketiku Ġenerali.
It-tieni wieħed kien ippublikat fl-1997 blisem Direttorju Ġenerali għall-Katekeżi. Dan
id-Direttorju li għandna f’idejna bħalissa
– Direttorju għall-Katekeżi – huwa frott
tal-ħidma tal-Kummissjoni Pontifiċja għallPromozzjoni tal-Evanġeliżżazzjoni l-Ġdida li
fl-2015 nediet uffiċċjalment il-proċess biex
tirrevedi d-Direttorju tal-1997. L-iskop ta’ din
ir-reviżjoni kienet li d-Direttorju l-ġdid ikun
jirrifletti aktar ir-realtà tad-dinja tallum.

addattata għar-realtà speċifika li fiha jkun qed
jgħix il-bniedem. Hemm min jinterpreta l-fatt
li ħareġ Direttorju li hu għall-Knisja Kattolika
kollha bħala mossa li fiha min qed imexxi jrid
li jiġbor lil kulħadd f’keffa waħda billi jindika
dak li għandu jsir fid-dinja kollha fejn tidħol
il-katekeżi. Fil-fatt, imma dan mhux il-każ!

Filwaqt li d-Direttorju għall-Katekeżi huwa
dokument uffiċċjali tal-Knisja Kattolika, u
huwa indirizzat lil kull min hu involut b’xi
mod fil-katekeżi – mill-Iqsfijiet li jmexxu
djoċesijiet partikulari sa katekisti li huma
dawk li jwettqu ħafna minn dan il-ministeru
– fl-istess waqt l-iskop tiegħu huwa biss li
jagħti direzzjoni u għajnuna. Huwa minn
hawn li jieħu l-isem ta’ Direttorju. Id-Direttorju
għandu l-għan li jagħtina direzzjoni biex
X’inhu l-iskop ta’ Direttorju fil-kuntest li fih
qegħdin ngħixu llum? Aħna nafu li kull realtà nimxu lejha, filwaqt li jħalli lil kulħadd liberu
li fiha teżisti l-Knisja hija partikulari, u allura dwr il-mod kif se jasal f’din id-direzzjoni.
B’hekk id-Direttorju ma għandux l-għan li
titlob ħsieb u azzjoni partikulari, u mhux xi
joħnoq il-kreattività, imma li jagħti għajnuna
ħaġa li tista’ tapplikaha u tużaha kullimkien
bl-istess mod. Dan jgħodd ukoll għall-katekeżi. partikulari u direzzjoni lil min jeħtieġa.
Kull pajjiż għandu l-bżonnijiet partikulari
tiegħu, u kull forma ta’ katekeżi trid tiġi
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Dwar li għandna
ngħidu s-sewwa
Xi drabi nistħajjel li dħalna fi żmien
fejn ħafna qed jikkonfondu l-prudenza
fid-diskors mal-political correctness jew
ma’ atteġġjament li bl-Ingliż isejħulu
duplicity, jiġifieri li wieħed jistqarr li
għandu ċertu prinċipji iżda ma jurihomx,
jew agħar minn hekk, juri li qed iżomm
prinċipji oħrajn. Sikwit, dan qed isir,
bl-iskuża li għandna nkunu tolleranti
u li għandna nkunu sensittivi għal
dak li jaħsbu l-oħrajn. Bla dubju, irrispett lejn kull membru tas-soċjetà,
anki dawk differenti minna, mhux biss
dover ta’ kull persuna ċivilizzata iżda
huwa imperattiv li jirriżulta mill-istess
kmandament tal-imħabba li Kristu ta liddixxipli tiegħu.
L-imħabba però, ma tiġix espressa
dejjem bis-skiet. Hemm waqtiet tajbin
għal kollox. Hemm mumenti li fihom,
bħala Insara, għandna obbligu filkuxjenza li nitkellmu ċar u ngħidu
s-sewwa. Dan is-sewwa mhux ħlief dak
li għallimna l-Imgħallem tagħna Sidna
Ġesù Kristu, fl-Evanġelju tiegħu, hekk kif
inhu imfisser u mdawwal mit-tagħlim
awtentiku tal-Knisja. Kristu nnifsu, ma
qagħadx lura milli jgħid is-sewwa u juri
dak li hu sewwa, l-ewwel u qabel kollox
bit-turija tal-persuna tiegħu innifsu
bħala “t-triq, il-verità u l-ħajja”.

Jidher li dħalna fi żmien fejn biex ma
nissieħbux fi ‘kruċjati’ (li bosta drabi
tassew ma ħallewx il-frott mixtieq), biex
ħadd ma jħossu kkuntrarjat bil-kelma
tas-sewwa, u biex niksbu l-approvazzjoni
u ċ-ċapċipa tad-dinja u xi taptipa fuq
l-ispalla minn dawk li huma l-bogħod
u minn dawn li huma viċin, qed nostru
l-Kelma tas-sewwa. Dan ma jistax ikun u
dan mhux aċċettabbli għan-Nisrani li jrid
jgħix il-kmandament tal-imħabba. Hija
ċara l-ħtieġa li l-verità tingħad dejjem bilkarità u tingħad b’umiltà kbira, mingħajr
sens ta’ superjorità (falz) quddiem
dinja li tagħlaq il-bieb lil min jipprova
jimponilha xi ħaġa. Madanakollu,
huwa essenzjali li aħna nixhdu għassewwa dejjem u mhux biss meta
nkunu komdi nagħmlu dan għal mitt
elf raġuni tajba jew forsi anki ħażina.
Nixhdu għas-sewwa mhux biss b’dak li
nagħżlu aħna privatament iżda b’dak li
nagħmlu u ngħidu fil-pubbliku. Ejjew
ma nitqarrqux, anki bħala katekisti, billi
nikkonfondu l-atteġġjament ta’ smigħ, ta’
akkumpanjament, ta’ dixxerniment u ta’
gradwalità (kollha neċessitajiet urġenti
li l-Ispirtu qed juri lill-Knisja illum), malpusillanimità (in-nuqqas ta’ kuraġġ li
nixhdu għas-sewwa) imlibbsa l-libsa ta’
kompassjoni falza li ċċaħħad lill-oħrajn
mit-teżori tas-sewwa li l-Mulej tana biex
ngħadduhom lill-oħrajn.
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Ir-Reviżjoni Importanti

Ilna kemm ilna katekisti, biex il-laqgħa tkun effettiva u tilħaq l-għan tagħha, qabel
irid ikun hemm tħejjija tajba. Wara l-laqgħa, importanti wkoll li ssir evalwazzjoni,
sabiex meta nerġgħu naslu biex nagħmlu din l-istess laqgħa fis-snin ta’ wara,
inkunu nistgħu ntejbu dak li nagħtu. Ir-reviżjoni tal-laqgħat, jgħin ukoll fil-mod
ġenerali li nwasslu u nippjanaw laqgħat futuri tagħna.
Dawn huma xi suġġerimenti ta’ x’wieħed jista’ jirrevedi:
Il-laqgħa
Kif ħassejtek li mort? X’seta’ mar aħjar?
Kellek ħin biżżejjed biex tagħmel dak
kollu li kien ippjanat? L-għan intleħaq?
It-tfal fehmu l-punti ewlenin tal-laqgħa?
Kien hemm xi kunċetti li kienu diffiċli li
tispjega jew li jifhmuhom?

Riżorsi
Ir-riżorsi li ħejjejt kienu tajbin? Kienu
biżżejjed? Laħqu l-għan?
Jekk użajt powerpoint, clips, mużika,
sibthom ta’ għajnuna? Kellek pjan ta’
kontinġenza f’każ li ma ħadmux? Kienu
relevanti għas-suġġett tal-laqgħa?

Il-ħin tat-talb
Ippjanajt għalih? Ħallejt ħin biżżejjed?
Relazzjoni mat-tfal
Kif ilqajthom? Kif ikkoreġejthom?
Faħħarthom? Tajthom ċans
jipparteċipaw?

Attivitajiet
Ħejjejt attività? Kif kienet? Laħqet
l-għan? It-tfal kif ħassewhom?

Tajjeb li dawn il-mistoqsijiet tagħmluhom f’format li hu addattat għalikom, u tistgħu
żżiduhom fil-file fejn għandkom il-pjanijiet tal-laqgħat, biex ikun kollox miġbur
flimkien. Tħallux it-tweġibiet, iva jew le biss, imma agħtu spjegazzjoni, minħabba
li din tgħin meta terġgħu taslu għal dik il-laqgħa partikolari. Ir-reviżjoni tal-laqgħa
tieħu l-ħin, imma huwa ħin użat sew.
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