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Il-Ministeru tal-Katekisti
Sa miIl-Konċilju Vatikan II, li rrikonoxxa
l-ħidma kbira li l-lajċi jagħtu fil-Knisja,
il-lajċi dejjem taw sehemhom fil-ħidma
kbira tal-evanġelizzazzjoni. Dan kollu
bis-saħħa tal-Magħmudija li aħna lkoll
irċevejna. Aħna bħala katekisti wkoll
nagħtu sehem importanti ħafna filmissjoni tal-evanġelizzazzjoni tal-Knisja
li hija mibgħuta biex ixxandar l-Aħbar
it-Tajba lill-ġnus kollha. Aħna nagħmlu
dan fil-parroċċa jew fil-qasam partikulari li
fiha ngħixu, ma’ dawk li Alla fdalna f’idejna
għall-edukazzjoni tal-fidi tagħhom.
Il-Papa Franġisku permezz tal-Ittra
Appostolika f’għamla ta’ Motu Proprio
bl-isem Antiquum ministerium (10 ta’
Mejju 2021) irrikonoxxa l-ħidma ta’ kull
katekist/a fil-missjoni tal-Knisja bħala
waħda essenzjali. Fil-kitba tiegħu, il-Papa
Franġisku juri kif il-katekisti kienu għodda
importanti f’idejn Alla sa mill-bidunett
tal-Knisja. Anki llum il-katekisti, bħala
lajċi, jagħmlu xogħol tant fejjiedi fiddinja li l-Papa Franġisku waqqaf il-ħidma
tal-katekist bħala ministeru partikulari
fil-Knisja.
Imma dan il-ministeru tal-katekist
imwaqqaf minn Papa Franġisku mhux xi

Rev. Dr Carl-Mario Sultana
Delegat għall-Katekeżi

unur jew grad li jingħata lil kwalunkwe
persuna. Dan għaliex miegħu hemm
marbutin diversi aspetti li mingħajrhom
jitlef kull skop. L-ewwel u qabel kollox
il-ministeru tal-katekist huwa marbut
mas-sejħa li tkun katekist mhux biss filħin tal-laqgħat, imma dejjem u kullimkien
b’ħajja eżemplari u ħidma kontinwa u
fit-tul fil-katekeżi. Il-ministeru tal-katekist
jitlob ukoll li l-persuna jkollha fidi soda;
li fiha l-maturità umana tkun tispikka;
li tipparteċipa b’mod sħiħ fil-ħajja talkomunità nisranija; li tkun miftuħa
biex tilqa’ lill-oħrajn; li tkun ġeneruża; li
tgħix f’għaqda fraterna mal-oħrajn; u li
tkun iffurmata sewwa għall-ministeru
kateketiku.
Dawn il-karatteristiċi jitfgħu fuqna bħala
katekisti responsabbilità kbira. Minnhom
nindunaw kemm ħafna drabi għad
jonqosna x’nagħmlu biex il-ħidma tagħna
fil-katekeżi tkun tassew waħda sħiħa, u
mhux limitata biss għal ħin tal-laqgħat li
aħna nagħmlu.
Tista’ taqra dak li kiteb ilPapa Franġisku hawn:
https://bit.ly/34i7bLn
carlmario.sultana@maltadiocese.org
7960 3872

Role models Insara
Minn dejjem konna nafu li l-kelma
tqanqal u li l-eżempju jkaxkar. Dan
jgħodd ħafna fejn tidħol il-ħajja
nisranija, b’mod partikolari dik tat-tfal
u tal-pre-adolexxenti. Huma jinsabu
f’età li fiha jkunu qed jibnu l-identità u
l-karattru tagħhom u jkunu qed ifittxu
kontinwament ispirazzjoni mill-figuri
adulti ta’ madwarhom u saħansitra anki
minn persuni oħra li huma tal-istess età
tagħhom. It-tfal jinnutaw mhux biss dak
li jingħad espliċitament. Huma kapaċi
jinternalizzaw l-atteġġjamenti umani
li jaraw u li mhumiex biss limitati
għad-diskors. Id-dinja kontemporanja
tal-marketing dan tafu tajjeb ħafna u
għalhekk, b’diversi modi, hi tipproponi
role models, ġeneralment għal skopijiet
kummerċjali. L-iskop tagħna bħala
katekisti hu wisq iktar nobbli minn dan.
Madanakollu, jista’ jagħti l-każ li għal
ċertu żmien, fid-dinja katekistika, ġie
ttraskurat dan l-aspett fundamentali
tal-edukazzjoni Kristjana. Issa huwa
ż-żmien li b’modi kreattivi u b’qawwa

ġdida, nerġgħu nipproponu r-role
models dejjiema tagħna l-Insara li
huma l-qaddisin. L-edukazzjoni tat-tfal
u l-pre-adolexxenti fil-ħajja tal-virtù,
ftit tista’ ssib toroq aktar effikaċi milli
aħna l-edukaturi nipproponulhom
l-istejjer u n-narrazzjoni intelliġenti
ta’ dawn il-persuni li ħabbew lil Kristu.
Diversi poeti, kittieba, mużiċisti u
artisti ssaħħru mill-ħajjiet tal-qaddisin
għax fehmu mhux biss kemm dawn
il-persuni kienu eroj tal-fidi, iżda
fehmu wkoll li dawn il-figuri baqgħu
profondament umani, anzi saru
l-aħjar verżjoni tal-umanità, kif Alla
xtaqha li tkun. Dan ifisser li jeħtieġ
li ssir attenzjoni fil-mod kif aħna
nippreżentaw il-ġrajjiet tal-qaddisin.
Huma ma kienux nies maqtugħin millart. Kienu nies li għexu ħajja mimlija
sfidi, bil-ħarsa tagħhom fissa lejn issema. Kemm tkun ħaġa sabiħa li kieku
ż-żgħażagħ u t-tfal tal-lum, jiddakkru
mill-eżempji kbar ta’ tant qaddisin li
għexu matul is-snin!
Fr. David Torpiano
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GĦAŻLA
TA’
KOTBA
Segretarjat għall-Katekeżi - Librerija
The Seeker’s Catechism
PENNOCK, Michael
210 mistoqsija biex tasal tifhem l-elementi bażiċi
tal-Kattoliċiżmu –
Bħal: X’inhi l-grazzja? X’jagħmel sagrament? Għaliex inqerru?
615 PEN

Meeting Jesus
XERRI, Jimmy
41 storja kif tfal jaslu biex jiltaqgħu ma’ Ġesù. Ktieb b’ħafna
stampi sbieħ li t-tfal żgur jieħdu gost iqallbu fih. Fuq wara
tal-ktieb insibu wkoll ġabra ta’ talb bażiku li jgħin lit-tfal
jitgħallmu jitolbu.
012 XER

Religiosity finds its perfection in Spirituality
SCHEMBRI, Carmen J
Ħarsa mill-viċin lejn it-tagħlim tal-Knisja Kattolika Rumana
Maħsub għall-adoloxxenti mill-lennti tal-spiritwalita.
850 SCH

Children’s Gospel
ELY, Jase
Dan il-ktejjeb huwa ta’ għajnuna f’idejn it-tfal
u f’idejn it-tfal u f’format mill-isbaħ.
Maħsub biex jgħin lill-ġenituri fit-tagħlim
tat-tfal tagħhom fuq Ġesù.
011 ELY

katekezi.org

Il-Korsijiet li jmiss.
F’Marzu konna bagħtnielkom
kwestjonarju biex mit-tweġibiet
tagħkom inkunu nistgħu nfasslu
l-programm ta’ formazzjoni għas-sena
li ġejja. Intbagħtu 640 kwestjonarju,
minn dawn, kien hemm 109 li bagħtu
t-tweġibiet tagħhom. Grazzi lil dawn
li wieġbu, tal-interess u tal-għajnuna
tagħkom.

Dan kollu, aħna bħala Segretarjat għallKatekeżi ħadnih inkonsiderazzjoni
meta ġejna biex infasslu l-programm
ta’ laqgħat li jibdew minn Ottubru li
ġej. L-istruttura ser tibqa’ bħal dik li
kellna din is-sena, jiġifieri li jkollna
laqgħa darba fix-xahar is-Sibt filgħodu.
F’Diċembru, Marzu u Ġunju, minflok
laqgħa jkollna irtir.

Il-maġġoranza ta’ dawk li wieġbu qalu li
attendew xi korsijiet li ġew organizzati
mis-Segretarjat għall-Katekeżi.
Dwar l-aħjar ġurnata u ħin biex isiru
l-korsijiet, it-tweġibiet kienu varji.
Jekk inħarsu lejn it-tweġibiet dwar
korsijiet li jsiru filgħodu, l-aħjar ġurnata
hija s-Sibt. Fil-fatt 66 wieġbu li s-Sibt
filgħodu huwa konvenjenti għalihom.
Mit-tweġibiet rigward l-aħjar ġurnata,
jekk il-korsijiet isiru filgħaxija, l-akbar
persentaġġ kien għal nhar ta’ Tlieta wara
s-6 ta’ filgħaxija.

Flimkien mal-PFI, is-Segretarjat għallKatekeżi, bħalissa qiegħed jaħdem
fuq kors ieħor, li huwa aktar intensiv
minħabba li hu kors itwal, jibda
f’Ottubru u jispiċċa f’Ġunju. Is-suġġetti
f’dan il-kors ser ikunu varji u fih temi
teoretiċi u oħrajn li huma prattiċi. Dan
il-kors ser ikun nhar ta’ Tlieta. Biex
wieħed ikun jaf aktar dwar dan il-kors
se jkun hemm webinar speċifikament
dwaru nhar il-Ħamis 8 ta’ Lulju.

L-aktar ħames temi li tixtiequ li jkun
hemm laqgħat dwarhom, kienu dawn:
• Il-psikoloġija tat-tfal
• Il-Bibbja
• L-Ispiritwalità
• It-Tagħlim Soċjali tal-Knisja
• Is-Sagramenti u t-Teoloġija
Dommatika

Segretarjat għall-Katekeżi
Istitut Kattoliku, Furjana
Email: info.katekezi@maltadiocese.org
Tel: 2203 9400
katekezi.org

Dettalji dwar il-webinar u l-korsijiet
jitħabbru fil-ġimgħat li ġejjin. Bħassoltu nżommukom infurmati kemm
b’emails kif ukoll permezz tal-facebook
page tas-Segretarjat.

