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Il-Katekeżi fil-Proċess
tal-Evanġelizzazjoni
Id-Direttorju għall-Katekeżi jiftaħ id-diskors
dwar il-katekeżi billi jpoġġi l-katekeżi
fil-kuntest tagħha. Bħal kull ħaġa oħra,
il-katekeżi hija parti minn katina ta’
azzjonijiet li biex tifhem eżatt dak li għandek
quddiemek, trid ukoll tagħti titwila lejn
l-istampa l-kbira. Fil-fatt il-katekeżi ma
teżistix waħidha bħallikieku hija xi ħaġa li
tista’ twettaqha waħidha indipendentement
mill-azzjonijet l-oħra tal-Knisja. Dan għaliex
il-katekeżi hija parti mill-missjoni talevanġelizzazjoni tal-Knisja kollha.
Il-Papa San Pawlu VI fl-Eżortazzjoni
Appostolika Evangelii Nuntiandi (8 ta’
Diċembru 1975) kien qal li l-Knisja teżisti
biex tevanġelizza, jiġifieri biex twassal
l-aħbar it-tajba lil kulħadd b’dak kollu li
tgħid, b’dak kollu li tagħmel u b’dak kollu
li hi (para. 14). Huwa fid-dawl ta’ dan
illi l-katekeżi bħala azzjoni tal-Knisja
hija parti mill-missjoni aktar kbira talevanġelizzazjoni.
Il-katekeżi bl-għanijiet partikulari tagħha
u bil-metodi li jintużaw fiha twassal biex
titwettaq il-missjoni tal-Knisja f’kuntesti
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u f’sitwazzjonijiet partikulari, u b’indirizz
speċifiku lil gruppi ta’ nies partikulari
bħalma huma t-tfal li qed jippreparaw
ruħhom għad-dħul fil-ħajja nisranija, iżżagħżagħ u l-adulti. Għal kull kategorija minn
dawn il-gruppi, l-katekeżi tipprova twassal
mill-ġdid l-aħbar it-tajba li Ġesù Kristu hu
l-Mulej.
Meta naraw u nqisu l-katekeżi bħala parti
mill-ħidma kbira tal-Knisja fejn tidħol
l-evanġelizzazjoni, nintebħu bil-kobor u bilbżonn tal-ministeru tagħna bħala katekisti
fil-Knisja. Ejjew napprezzaw din il-ħidma
fejjieda tagħna filwaqt li nitħeġġu ħalli
nkunu dejjem aktar ippreparati sewwa għal
din il-missjoni.
Huwa l-għan tiegħi, li fix xhur li ġejjin,
f’dawn ir riflessjonijiet, naqsam magħkom
xi ħsibijiet mid-Direttorju. B’hekk inkunu
qed inwassluh għand kulħadd u nippruvaw
nimxu fid-direzzjoni li qed jagħtina lkoll
flimkien. Tistgħu wkoll issibu informazzjoni
u vidjows dwar dan id-Direttorju fuq ilwebsite tas-Segretarjat għall-Katekeżi:
https://katekezi.org/direttorju-ghall-katekezi/
carlmario.sultana@maltadiocese.org
7960 3872

Infittxu dak li hu sabiħ
Mill-esperjenza umana tagħna,
huwa fatt ippruvat li “l-bniedem
mhux bil-ħobż biss jgħix...” B’ħarsa
diretta lejn l-esperjenza tal-ħajja li
naraw madwarna, mad-daqqa t’għajn
nindunaw mill-ewwel li l-ġid materjali,
għalkemm huwa indispensabbli,
mhuwiex biżżejjed biex il-bniedem
iħossu sodisfatt u biex iħoss li l-ħajja
tiegħu hija verament mimlija. Ilbniedem, sikwit ifittex dak li jista’
jferrħu fil-tul u b’mod permanenti.
Is-sbuħija hija waħda mill-elementi li
l-bniedem ifittex fil-ħajja biex jikseb
dan il-ferħ tant mixtieq. Mhux ta’ b’xejn
li fi żmienna, qegħdin ngħixu żmien
li fih skoprejna mill-ġdid il-bżonn li
nipproteġu l-ħolqien u l-ambjent ta’
madwarna, mhux biss għax hekk biss
nistgħu nassiguraw li jkollna ħajja aħjar
iżda wkoll għax nafu li ta’ bnedmin li
aħna, is-sbuħija hija importanti għalina
daqskemm huwa l-ossiġnu. Dan huwa
wkoll veru fejn tidħol il-ħajja tal-fidi.
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Fil-Knisja, il-proċess tat-trasmissjoni
tal-Fidi kien dejjem proċess li twaħħad
mal-arti fil-forom varji tagħha. Issbuħija artistika hija rifless tal-kobor
u tas-sbuħija bla qjies ta’ Alla nnifsu.
Permezz tal-arti, il-bniedem isib mod
kif jesprimi dak li ma jistax jesprimi bilkliem biss. L-arti toffri profondità unika
u tiftaħ spazji u konfini ġodda għallbniedem li qed ifittex il-milja tiegħu
permezz tal-iskoperta tal-fidi. Bħala
katekisti, nagħmlu tajjeb jekk indawwru
l-ħarsa tagħna lejn dan l-aspett, jiġifieri
l-arti fil-proċess tat-trasmissjoni tal-fidi,
u naraw kif fil-missjoni tagħna l-llum,
dan kollu għandu post importanti ħafna.
Nistgħu ngħidu li anki fl-esperjenza talKnisja f’pajjiżna, l-arti lagħbet dejjem
rwol imporanti. Tkun ħaġa għaqlija li
nieqfu u nduru ftit biex inħarsu lejn ilpatrimonju artistiku Kristjan li pajjiżna
jgawdi, u li noħolmu kif dan jista’ jsir
mezz ta’ evanġelizzazzjoni illum.
Fr. David Torpiano

Korsijiet ta’
Formazzjoni u
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Għal aktar informazzjoni
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Aħna poplu tal-Għid
Din il-frażi: “Aħna poplu tal-Għid u
l-Hallelujah hi l-innu tagħna” hija
attribwita għall-Papa Ġwanni Pawlu II.
Kemm aħna, iżda, fil-verità, poplu
tal-Għid? Qisna aktar niċċelebraw iżżmien penitenzjali tar-Randan, milli
l-ferħ tal-Għid. Anke fil-laqgħat mattfal, jista’ jkun li aktar inkellmuhom
dwar ir-Randan u nħajruhom jagħmlu
attivitajiet marbuta ma’ dan iż-żmien,
milli nnislu fihom il-ferħ tar-rebħa
ta’ Ġesù fuq il-mewt. Papa Franġisku
jinsisti ħafna fuq il-ferħ li għandu jkollu
n-nisrani, għax nafu li Alla jħobbna u li
Ġesù salvana.
Matul ir-Randan, mat-tfal, x’aktarx
tlabna t-Triq tas-Salib. Fiż-żmien talGħid nistgħu nitolbu magħhom it-Triq
tad-Dawl (Via Lucis). L-istess bħat-triq
tas-Salib, fiha 14-il stazzjon li jibdew
mill-qawmien ta’ Ġesù mill-mewt u
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jwassluna sa Pentekoste. Jekk infittxu
fuq l-internet, insibu din it-talba kif
ukoll riżorsi li nistgħu nużaw mattfal. Naddattaw it-talb skont l-etajiet.
Għall-qari, nużaw Bibbja li hi l-aktar
addattata għall-etajiet tagħhom ukoll.
Nafu li t-tfal jiftakru aktar meta jagħmlu
xi attivitajiet; dawn jistgħu jinkludu
tpinġija tal-istazzjonijiet, role play u
craft. Naraw li ninkludu l-kant ferrieħi
tal-Għid. Nistgħu anke nuru clips qosra
dwar kull stazzjoni. Jista’ jkun li biex
nagħmlu l-14-il stazzjon, huwa wisq
mat-tfal, għalhekk nistgħu nieħdu
l-ġrajjiet ewlenien u nitolbu dawn biss,
pereżempju: Ġesù jqum mill-mewt;
Ġesù jiltaqa’ mad-dixxipli fit-triq lejn
Emmaws; Ġesù jagħti s-setgħa lillappostli biex jaħfru d-dnubiet; Ġesù
jgħid lil Pietru: “irgħa n-nagħaġ tiegħi”;
Ġesù jitla’ s-sema u Pentekoste.

