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Katekeżi Missjunarja F’Malta Llum
Waħda mill-kwalitajiet li għandu jkollha
l-katekeżi fid-dinja tallum għandha
tkun il-viżjoni missjunarja. Għal ħafna
snin meta kont titkellem fuq viżjoni
missjunarja kien ifisser li inti titlaq
minn pajjiżek u tmur tagħti servizz f’art
tal-missjoni f’dik li tissejjaħ missjoni
ad gentes. Din it-tip ta’ missjoni kienet
tissarraf f’ħidma ma’ dawk li ma jafux
b’Ġesù, jew li għadhom qed jitgħallmu
fuqu għax ftit semgħu bih. Illum din
l-idea ta’ missjoni mhix biżżejjed.
Il-viżjoni missjunarja fil-Knisja tallum
tfisser ħafna aktar minn hekk għaliex
il-missjoni tibda minn fejn noqgħodu
u naħdmu. Illum il-Knisja kollha hija
msejħa biex tkun fi stat ta’ missjoni
kontinwa, u allura kull ministeru li
twettaq għandu jkun indirizzat lejn din
il-viżjoni missjunarja. La darba kull
azzjoni tal-Knisja trid tkun missjunarja,
allura anki aħna li aħna katekisti u
edukaturi għall-fidi fil-Knisja li hi
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f’Malta, aħna wkoll imsejħin biex
inwettqu l-ministeru tagħna b’din
il-viżjoni missjunarja. Aħna bħala
katekisti rridu li nieħdu fuqna wkoll
din ir-responsabbiltà missjunarja filkatekeżi.
F’dan ir-rigward, il-viżjoni missjunarja
tissarraf f’ħidma li tħalli l-frott meta:
• ngħixu l-ħajja nisranija awtentika
b’mod sħiħ, u li jidher
• dejjem infittxu modi biex inkunu
qrib ta’ dawk li huma fdati f’idejna
għall-edukazzjoni nisranija
tagħhom
• nimxu flimkien magħhom ħalli
nkunu nistgħu nakkumpanjawhom
fil-mixja tagħhom ħalli jagħrfu lil
Ġesù, u jsiru ta’ ġewwa miegħu
• nfittxu l-aqwa metodi biex
nikkomunikaw magħhom, u ma
niddejqux inbiddlu l-istil ħalli
nikkomunikaw b’modi aktar
effettivi.
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L-“identikit” tal-Katekista
Dan l-aħħar, il-Papa Franġisku,
ippublika Ittra Appostolika f’għamla
ta’ Motu Proprju, imsemmija Antiquum
Ministerium (10 ta’ Mejju 2021).
Barra mill-fatt li permezz ta’ dan iddokument, il-Papa qiegħed jistitwixxi,
b’forma liturġika l-ministeru lajkali
ta’ Katekista, qiegħed juri kif jixtieq
li jkun il-katekista tal-lum. Il-Papa
qed jagħtina t-triq li minnha, kull
katekista jeħtieġlu jgħaddi biex jasal
fil-punt li jixtieq. Huwa qed jinsisti
li l-preżenza tal-katekista “qed ssir
iżjed urġenti fi żminijietna bl-għarfien
imġedded tal-evanġelizzazzjoni fiddinja kontemporanja (ara Eżortazzjoni
appostolika Evangelii gaudium, 163168), u bl-impożizzjoni ta’ kultura
globalizzata (ara Ittra enċiklika Fratelli
tutti, 100, 138), li titlob laqgħa awtentika
mal-ġenerazzjonijiet iż-żgħar, mingħajr
ma ninsew l-esiġenza ta’ metodoloġiji
u strumenti kreattivi li jagħmlu
t-tħabbira tal-Vanġelu koerenti għattrasformazzjoni missjunarja li qabdet
il-Knisja”.
Il-Papa jfakkarna wkoll li “l-Katekista
hu msejjaħ qabelxejn biex jesprimi

l-kompetenza tiegħu fis-servizz
pastorali tat-trasmissjoni tal-fidi li
tiżviluppa fid-diversi tappi tagħha:
mit-tħabbira tal-bidu li tintroduċi
għall-kerygma, għat-tagħlim li jagħti
għarfien tal-ħajja ġdida fi Kristu u jħejji
b’mod partikulari għas-sagramenti talinizjazzjoni Nisranija, sal-formazzjoni
permanenti li tagħti lil kull imgħammed
li jkun dejjem lest ‘jagħti tweġiba lil kull
min jitolbu l-għala tat-tama li għandu’
(ara 1 Piet 3:15).
Il-Katekista hu fl-istess waqt xhud
tal-fidi, għalliem u mistagogu,
akkumpanjatur u pedagogu li jgħallem
f’isem il-Knisja. Identità li tista’ biss
tiżviluppa b’koerenza u responsabbiltà
permezz tat-talb, l-istudju u s-sehem
dirett fil-ħajja tal-komunità (ara
Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni
tal-Evanġelizzazzjoni Ġdida, Direttorju
għall-katekeżi, 113)”. Biex dan ikun
jista’ jseħħ, il-katekisti għandhom
ifittxu li “jirċievu l-formazzjoni biblika,
teoloġika, pastorali u pedagoġika li
hemm bżonn biex ikunu komunikaturi
attenti tal-verità tal-fidi”.
Fr. David Torpiano
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GĦAŻLA
TA’
KOTBA
Segretarjat għall-Katekeżi - Librerija
Knisja u Mafja
ALOISIO, Robert
Il-Mafja ħadet ħafna mis-simboliżmu Nisrani, miċ-ċerimonjal
Kattoliku, iżda fil-prattika hemm baħar jaqsam bejn x’temmen
il-Mafja u t-tifsira vera tal-Vanġelu. Il-mafjuż jgħid li qed jgħix
ħajja spiritwali li iżda fil-verità din tiegħu hija biss qoxra vojta,
nieqsa mill-kontenut. Hija biss wirja minn barra ta’ xi ħaġa
nieqsa mill-essenza vera ta’ dak li jipprietka l-Vanġelu.
435 ALO

The Disabled Church
SPURRIER, Rebecca F
Studju profond ta’ komunità waħdanija fejn il-mard mentali
mhux meqjus b’mod patoloġiku. Spurrier ma tipprovdix xi
viżjoni romantika fejn l-imħabba tiddomina u tgħaqqad. Minflok
tesplora l-konfuzjoni tal-bini ta’ komunità fejn firda u distanza
huma esplorati għall-benefiċċju tal-komunità sħiħa.
130 SPU

The Catholic All Year Compendium
TIERNEY, Kendra
Jekk qiegħed taħseb kif għandek twassal l-għana liturġika
tal-Knisja Kattolika fil-ħajja tal-familja tiegħek dan il-ktieb
jgħodd għalik. Jekk m’għandek l-ebda idea x’inhi s-sena
liturġika, iżda qed tfittex modi kif twassal il-fidi tiegħek filfamilja tiegħek mill-quddies tal-Ħadd, f’kull staġun u s-sena
kollha, dan il-ktieb hu ta’ għajnuna kbira.
812 TIE
PARLIAMO DI GESÙ
Scoprire la Bibbia
Parliamo di Gesù huwa gwida u mixja biex wieħed
jagħraf min hu Gesù tal-Vangeli u Kristjaneżmu.
Hekk Gesù jidher fil-kuntest storiku, bniedem b’ideat
u konvinzjonijiet preċiżi, bniedem b’personalità
misterjuża - l-bniedem li l-appostli wassluh lilna bħala
l-Kristu, il-Mulej, Bin Alla l-ħaj. It-testi tal-Vanġeli
huma fedelment miġbura b’mod sempliċi u mwassla
b’introduzzjoni u spjegazzjoni. Episodji bl-istampi.
752 CDL
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Is-Sajf …
Mistrieħ u Tħejjija
Bħalissa qegħdin fix-xhur tas-sajf u għal numru kbir ta’ katekisti, dan ifisser bdil
ta’ rutina u nuqqas ta’ laqgħat mat-tfal. Imma f’dawn il-ġimgħat ma nagħmlu xejn?
Huwa l-aħjar żmien biex nagħmlu dak li ma kellnix ċans għalih matul il-bqija tassena.
Il-Programm
Jekk ser nibqgħu bl-istess programm
li kellna s-sena ta’ qabel, induruh
sew. Jekk ser inbiddlu s-sena li konna
responsabbli għaliha, u għalhekk hemm
programm differenti, issa huwa ż-żmien
li nsiru midħla tiegħu.

Aħseb dwar l-aktar ħaġa li ħassejtek
li mort ħażin fiha u ara kif tista’ tmur
aħjar. Jekk hemm bżonn, staqsi lil
sħabek il-katekisti għall-għajnuna.

Laqgħa fiċ-ċentri jew online?
Għadu kmieni biex inkunu nafu. Iżda
issa, ippreparati għat-tnejn! Jekk tħoss
Inqassmu l-programm skont in-numru
li ma kontx kunfidenti bl-laqgħat online,
ta’ ġimgħat tas-sena kateketika, niftakru issa huwa ż-żmien li ssir taf aktar ilnnaqsu l-ġimgħat ta’ vaganzi. Naraw
platform li kont qed tuża biex b’hekk
ir-riżorsi li wżajna, u oħrajn ġodda li
tkun tista’ tisfrutha bl-aħjar mod li tista’.
nistgħu ninkludu.
It-Talb
Tibdiliet
Il-katekist ma jistax jaqdi dmiru jekk
Aħseb dwar l-aktar ħaġa li ħassejt li kont ma jkunx persuna li titlob. Jekk tħoss
konfidenti fiha u li ħassejt li mort tajjeb li l-ġurnata qed tgħaddi mingħajr ma
fiha, matul is-sena li għaddiet. Ara kif
inti qed issib ħin għat-talb, ieqaf ftit u
tista’ tkompli fuq din il-linja.
ppjana l-ħin tiegħek. Jekk hemm bżonn,
il-ħin tat-talb immarkah kif timmarka
appuntamenti oħra, sakemm dan isir
parti mir-rutina ta’ kuljum.
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