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Preżentazzjoni ta’ 
Mons. Anton Teuma
Isqof ta’ Għawdex



Kif nistgħu niltaqgħu ma’ Ġesù ħaj, illum? Din il-
mistoqsija taħbi fi ha x-xewqa li l-fi di tagħna ma tkunx 
tikkonsisti biss f’lista ta’ għemil li rridu nagħmlu għax 
aħna Nsara! Il-fi di tagħna lanqas tikkonsisti biss f’xi 
veritajiet li rridu nkunu nafu u nemmnu. Imma fuq 
kollox il-fi di tagħna hija r-relazzjoni tagħna mal-
persuna ta’ Ġesù fi l-ħajja tagħna ta’ kuljum. 

Meta nindunaw li l-fi di hija din ir-relazzjoni sabiħa 
ma’ Ġesù, nibdew nagħrfu tassew is-sbuħija u l-ferħ 
tagħha. Nindunaw li, li temmen mhux toqol, anzi! 
Li tmur għall-Ewkaristija tal-Ħadd mhux tissodisfa 
obbligu, imma li tieħu sehem f’festa! Li titlob mhux 
dmir, imma li tiltaqa’ ma’ Ħabib sinċier! Li tagħti 
biex tgħin mhux sagrifi ċċju, imma li titma’ lil min 
jipprovdilek u tlibbes lil min ilibbsek kuljum!

Il-ġrajja ta’ Għemmaws mhix biss waħda mid-dehriet 
ta’ Ġesù rxuxtat, imma fuq kollox hija tifsira ċara 
għalina kif nistgħu niltaqgħu ma’ Ġesù ħaj illum. 
Għalhekk, min-naħa l-oħra, turina wkoll kif kienet il-
ħidma pastorali tal-Knisja tal-bidu. 

1 Introduzzjoni



Huma u sejrin lura lejn Għemmaws, Ġesù jidħol 
f’nofshom u jibqa’ miexi magħhom. Matul it-triq 
id-dixxipli rrakkuntaw lil Ġesù l-frustrazzjonijiet, il-
qtigħ ta’ qalb u l-fallimenti tagħhom. U hu qagħad 
jismagħhom. Iżda f’mument minnhom Ġesù b’ton sod 
jgħidilhom: “Kemm intom boloh u tqal biex temmnu 
dak li qalu l-profeti!” (Lq 24:25). U beda jfi ssrilhom 
dak kollu li l-Iskritt ura kienet tgħid fuqu. U dan kollu 
serviehom biex imbagħad, meta daħal magħhom id-
dar, għarfuh fi l-Qsim tal-Ħobż.

Id-dixxipli ta’ Għemmaws jiltaqgħu ma’ Ġesù ħaj 
fi s-smigħ tal-Kelma u fi l-Qsim tal-Ħobż. Jistgħux 
ikunu għalina wkoll dawn iż-żewġ mumenti t-triq li 
tlaqqagħna ma’ Ġesù ħaj illum?



2 Il-ferħ tal-Knisja 
hu li tevanġelizza!

Il-miġja tal-Papa Franġisku fostna tixbah ħafna lix-
xena ta’ Ġesù li jindaħal miexi mad-dixxipli ffrustrati fil-
mixja tagħhom lejn Għemmaws. U wara li semagħhom, 
wasslilhom bil-qawwa l-Kelma setgħana tiegħu. 
Fid-diskors li għamel f’Ta’ Pinu fit-2 ta’ April 2022, il-
Papa għamlilna sejħa ċara ħafna. Talabna 
biex inkunu Knisja li tevanġelizza, “għax 
il-ferħ tal-Knisja huwa li tevanġelizza!” Hu 
stqarr miegħi li qabel ma ħejja d-diskors, kien tkixxef u 
stħarreġ biex jara x’inhu dak li tassew għandna bżonn 
aħna l-Insara tal-gżira Għawdxija.

Il-Papa jibda billi jagħmlilna ħafna kuraġġ… Kollox 
beda mis-siegħa tal-falliment, tal-mewt ta’ Ġesù fuq 
is-salib. U dak li deher bħala tmiem kien fil-fatt il-bidu 
tal-Knisja. Dan jidher ukoll fl-istorja tas-Santwarju Ta’ 
Pinu. Il-kappella mitluqa u fi stat ħażin, iddestinata 
biex tkun ikkundannata, inbidlet f’Santwarju għajn ta’ 
fidi u bewsa ta’ faraġ għal Malta u Għawdex.

Id-dixxipli ta’ Għemmaws ukoll kienu għaddejjin minn 
esperjenza simili. L-Imgħallem tagħhom li għalih kienu 



ħallew kollox u fuqu kienu poġġew kull tama, kien 
miet. U mhux biss il-passat kien falliment sħiħ, imma 
l-futur ukoll kien inċert għalkollox. Fejn għabu t-tamiet 
tagħhom, fejn mar il-ħolm tagħhom ta’ pajjiż aħjar, ta’ 
soċjetà aħjar, ta’ aktar kuntentizza u ferħ f’ħajjithom? 
Kif se jarawhom nieshom meta jmorru lura? U Ġesù, 
permezz tal-Kelma tiegħu, jiġi f’nofshom, 
f’nofs id-dwejjaq u l-falliment tagħhom, u 
qalbhom terġa’ titħeġġeġ! 

Bħad-dixxipli ta’ Għemmaws aħna wkoll ninsabu xi 
ftit jew wisq mifxula. L-eżami tal-kuxjenza, l-istħarriġ 
magħmul mill-grupp taż-żgħażagħ li qed jgħinu fit-



tiġdid tal-midja djoċesana, kif ukoll l-impressjoni 
ġenerali ta’ ħafna, juru li għaddejjin minn żmien 
diffiċli u delikat.

Il-fidi m’għadx għandha l-ewwel post fil-ħajja ta’ 
ħafna minna. In-numru ta’ dawk li jattendu għall-
quddiesa tal-Ħadd kulma jmur qed jonqos. Dawk 
li jattendu fil-parti l-kbira tagħhom huma anzjani; 
ħafna żgħażagħ abbandunaw il-Knisja u tilfu l-fiduċja 
tagħhom fiha. It-talb fil-familji ftit li xejn għadu 
jeżisti. Il-membri tal-għaqdiet u l-gruppi tal-katekeżi 
huma magħmula minn ħafna nies imdaħħla fiż-żmien 
u n-numru tagħhom dejjem jonqos, l-aktar wara 
l-pandemija. Anki l-istess gruppi ta’ voluntieri li jduru 
mal-festa tar-raħal qed jiltaqgħu ma’ diffikultajiet.

Min-naħa l-oħra, s’issa jidher li ħafna familji għadhom 
iressqu  lil uliedhom għas-sagrament tal-Magħmudija 
u għall-Ewwel Tqarbina. Aktarx li ħafna jgħixu dawn 
il-mumenti bħala okkażjonijiet ta’ festa soċjali fejn 
tista’ tiltaqa’ l-familja, aktar milli mumenti qawwija 
ta’ grazzja fil-mixja tal-fidi. Diġà wħud mhumiex 
qegħdin iressqu lil uliedhom għas-sagrament tal-
Konfirmazzjoni.

Għalkemm din mhix ir-realtà kollha, faċli tinħoloq fina 
sensazzjoni ta’ sfiduċja u ta’ skuraġġiment, l-istess kif 



ġralhom id-dixxipli ta’ Għemmaws. Bħal fil-każ tal-
Kalvarju, bħall-Kappella mwaqqgħa Ta’ Pinu, bħad-
dixxipli ta’ Għemmaws li sejrin lura falluti, aħna wkoll 
nistennew l-Ispirtu ta’ Alla li bħal dejjem jagħti l-ħajja 
anki lill-għadam niexef (ara Eżek 37:1-14).

Minkejja l-bruda jew l-għeja fil-mixja tal-fidi, din il-
grazzja tas-sejħa għall-Evanġelizzazzjoni li l-Papa 
qiegħed jagħmlilna mhix qed taqa’ fuq widnejn torox! 
Din is-sejħa qed taqa’ fuq art li xi ftit jew 
wisq hija maħruta u mħejjija biex tilqa’ 
u biex ixxandar il-Kelma! Dan jidher ċar mill-
eżami tal-kuxjenza li għamilna fir-realtajiet kollha tal-
Knisja lokali matul is-sena pastorali li għaddiet.

Bħad-dixxipli ta’ Għemmaws, matul it-triq tas-sena 
l-oħra kellna l-okkażjoni li nirriflettu u nitkellmu 
bejnietna. Ippruvajna nagħmlu eżami tal-kuxjenza 
djoċesan. Iddiskutejna fil-gruppi u weġibna għas-
seba’ mistoqsijiet li offritilna s-Segreterija Pastorali 
flimkien mas-Segreterija tas-Sinodu mmexxija mill-
Kardinal Mario Grech. Aħna s-saċerdoti għamilna 

3 Il-Pjan Pastorali 
tas-sena l-oħra: 
“X’intom tgħidu?”



l-eżami tal-kuxjenza. Sar l-eżami tal-kuxjenza fil-
gruppi kollha li għandna fil-parroċċi. Dan l-eżerċizzju 
ma kienx riservat biss għall-gruppi li jappartienu 
direttament lill-parroċċa, imma sar ukoll fi gruppi li 
għalkemm jagħtu s-servizz tagħhom lill-komunità 
parrokkjali, huma awtonomi.

Għal dan nixtieq, f’isem il-Mulej Ġesù, inrodd ħajr 
lil dawk kollha li kienu involuti f’dan il-proċess ta’ 
riflessjoni sinodali. Grazzi lis-Segreterija Pastorali, lill-
Kunsill Presbiterali flimkien mas-saċerdoti kollha, u 
lill-Kulleġġ tal-Kappillani. Grazzi lill-Kunsill Pastorali 
Djoċesan, lis-Segreteriji Parrokkjali, u lill-Kunsilli 
Parrokkjali. Grazzi lill-għaqdiet u l-gruppi kollha li 
jinġabru madwar il-Kelma, madwar il-Liturġija u 
madwar il-Qadi kemm tal-foqra u kemm tal-parroċċa 
fil-festi u fl-attivitajiet parrokkjali l-oħra.

Kienu diversi r-reazzjonijiet u r-riflessjonijiet li 
jiddeskrivu s-sitwazzjoni tal-Knisja f’Għawdex. Kienu 
diversi wkoll ix-xewqat u s-suġġerimenti tal-poplu 
ta’ Alla. Il-Vigarju Ġenerali flimkien mad-delegati 
pastorali għamlu ġabra fil-qosor tal-materjal kollu. 
Nista’ ngħid li fil-parti l-kbira tiegħu l-eżami tal-
kuxjenza huwa talba mqanqla mill-poplu ta’ Alla 
fil-gżira tagħna biex ikollu okkażjonijiet li jgħinuh 
jagħmel esperjenza dejjem aktar profonda tas-



sbuħija tal-Kelma ta’ Alla. Ma’ dawn, ta’ min iżid 
ukoll il-konklużjonijiet li ħarġu mill-istħarriġ li sar miż-
żgħażagħ tal-grupp tal-midja.

Il-gruppi tal-Evanġelizzazzjoni
It-tfal li jattendu għall-katekiżmu stqarrew li meta 
jifhmu l-Kelma ta’ Alla l-quddiesa tkun isbaħ. Huma 
jixtiequ jkunu jafu aktar l-istejjer tal-Bibbja. Iż-
żgħażagħ ukoll urew interess fil-Bibbja, u jixtiequ li 



l-omelija tal-quddiesa tkun spjegazzjoni tal-Iskrittura 
adattata għal ħajjithom. Jixtiequ li l-omelija tkun 
qasira, tiftiehem u tapplika għal ħajjithom. L-adulti 
jixtiequ li l-Kelma ta’ Alla tiġi spjegata fil-qosor 
(madwar 3 minuti) f’kull quddiesa, kif ukoll għandha 
tkun il-qofol tal-messaġġ fl-omeliji tal-funerali, it-
tiġijiet u fuq kollox il-festi.

Il-membri tal-għaqdiet tal-Leġjun ta’ Marija u tal-
Azzjoni Kattolika jħossu aktar bżonn ta’ formazzjoni 
dwar il-Kelma ta’ Alla. Din il-formazzjoni tgħinhom 
biex iwassluha lil dawk li ma jagħmlux parti mill-
gruppi. Il-membri tal-Komunitajiet Ewkaristiċi u tal-
gruppi tal-Lectio Divina jħossu li l-Kelma tqawwilhom 
qalbhom u tagħmlilhom ħafna kuraġġ fil-mixja 
tagħhom wara Ġesù. U filwaqt li japprezzaw li f’kull 
quddiesa jkun hemm tifsira qasira tal-Kelma, jixtiequ 
li s-saċerdoti jkunu aktar ippreparati. Il-katekisti 
tal-parroċċi, filwaqt li jixtiequ li jkollhom aktar 
formazzjoni, ukoll iħossu l-bżonn li jkunu aktar midħla 
tal-Kelma ta’ Alla.

Il-gruppi tal-Liturġija
Il-gruppi kollha li huma marbuta mal-Liturġija fil-
parroċċa jħossu l-ħtieġa ta’ mumenti ta’ talb u ta’ 
formazzjoni, speċjalment madwar il-Kelma ta’ Alla. 
Iħossu wkoll il-bżonn tal-preżenza tas-saċerdot 



magħhom. Il-gruppi kollha insistew fuq il-ħtieġa ta’ 
omelija ta’ sustanza, ċara u mingħajr tul żejjed. 

Il-letturi jħossu li għandhom ikunu ppreparati mhux 
biss biex jaqraw tajjeb, imma b’formazzjoni biblika 
tajba, tant li letturi li jattendu l-laqgħat tal-Lectio 
Divina stqarrew li tgħinhom jirriflettu u jifhmuha 
aħjar qabel ma jgħadduha lill-oħrajn fil-Liturġija. 
Huma stqarrew li l-mixja ta’ fidi madwar il-Kelma 
ta’ Alla tbiddel il-mod kif wieħed jaħseb u tgħin fid-
deċiżjonijiet. 

Dawk li jagħmlu l-fjuri stqarrew li meta jifhmu 
l-Kelma ta’ Alla jkun aktar faċli għalihom japplikaw 
l-arranġamenti u l-kuluri skont it-tema tal-Ħadd li 
jkun, waqt li dawk li jieħdu ħsieb l-indafa tal-knisja 
wkoll talbu li jkollhom mumenti ta’ talb u riflessjoni.

Il-gruppi tal-Qadi
Il-gruppi li jagħmlu volontarjat fil-parroċċa, 
speċjalment dawk marbuta mal-karità, iħossu li jekk 
ma tkunx il-Kelma ta’ Alla jkun diffiċli li jkollhom 
motivazzjonijiet awtentiċi. Dawk li ma għandhomx 
mixja ta’ fidi jixtiequ jkollhom xi tip ta’ formazzjoni 
kontinwa u konfront mal-Kelma. Il-Kelma u l-Ewkaristija 
jkomplu jgħinuhom jippurifikaw ir-raġunijiet għalfejn 
iħossu li għandhom jgħinu lil ħaddieħor.



Il-gruppi li għandhom x’jaqsmu mal-festa tar-raħal 
jixtiequ li jkollhom xi tip ta’ katekeżi marbuta mal-
qaddis/a patrun/a. Huma stess jistqarru li ħafna mill-
armar tal-festi minnu nnifsu jista’ jservi bħala materjal 
ta’ formazzjoni u katekeżi.

Il-Presbiterja Parrokkjali
Is-saċerdoti kollha, kulħadd fil-presbiterju tiegħu, 
għamilna wkoll l-eżami tal-kuxjenza tagħna. Aħna 
nħossu l-bżonn ta’ aktar intimità mal-persuna ta’ 
Ġesù, permezz tat-talb u tal-formazzjoni kontinwa 
tagħna. Jinħass il-bżonn li jkun hemm rabta aktar 
awtentika bejn l-Isqof, il-Kurja u kull saċerdot 
individwali. Ir-riflessjoni u t-talb fuq il-Kelma ta’ Alla 
jistgħu jkunu ta’ għajnuna kbira għalina. Hekk il-ħajja 
tagħna tista’ tkun dejjem aktar xhieda tal-persuna ta’ 
Ġesù u ta’ eżempju għan-nies li niltaqgħu magħhom 
fil-ministeru tagħna. Inħossu l-bżonn li nkunu aktar 
magħqudin bejnietna u li nitgħallmu aktar naħdmu 
flimkien. 

Nixtiequ nieħdu aktar bis-serjetà l-Ewkaristija li 
niċċelebraw, inħejju sew l-omelija, speċjalment dik 
tal-Ħadd, u nagħżlu aktar li nkunu man-nies, qalb 
in-nies, speċjalment fost dawk l-aktar batuti. Inħossu 
l-bżonn ukoll li l-enerġija tagħna tiġi użata dejjem 
aktar fuq dak li hu essenzjalment tagħna s-saċerdoti.





4 Fil-bidu kienet 
il-Kelma

Minkejja li baqgħalna ħafna tajjeb, spiss insibu ruħna 
nilmentaw dwar is-sitwazzjoni tal-fidi fil-gżira tagħna. 
Fl-eżami tal-kuxjenza ħareġ il-bżonn li l-Knisja tkun 
aktar preżenti qalb in-nies. Fl-istudju li kien sar is-
sena l-oħra dwar “L-istat tan-nazzjon”, kien deher li 
f’Għawdex l-interess fil-Knisja naqas relattivament 
aktar milli f’Malta. Fl-istħarriġ li sar mill-grupp tal-midja 
djoċesana wkoll deher li minn wara li wieħed jirċievi 
s-sagrament taż-żwieġ sal-età ta’ 65 sena kulma jmur 
hemm nuqqas ta’ interess fil-Knisja u f’dak li hu tagħha. 

U l-mistoqsija toħroġ waħedha: Kif tista’ tikber il-
fidi b’mod speċjali fiż-żgħażagħ, fil-koppji żgħar u 
fil-familja żgħażagħ tagħna? Kif jistgħu l-Għawdxin 
jagħmlu esperjenza awtentika ta’ din il-laqgħa mal-
persuna ta’ Ġesù? Kif ser noħolqu ambjent li jgħin lill-
Għawdxin jagħrfu s-sbuħija tal-laqgħa tagħhom mal-
persuna ta’ Ġesù?

Il-bidu tal-Evanġelju skont San Ġwann huwa riferiment 
ċar, anzi replika tal-bidu tal-Ktieb tal-Ġenesi. Il-“bidu” 
(Ġen 1:1; Ġw 1:1) li għalih jirreferu l-Ġenesi u Ġwanni 



5 Kelma li toħloq

mhuwiex biss dak kronoloġiku imma fuq kollox huwa 
l-bidu kawżali, essenzjali u fattwali. Fl-oriġni ta’ 
kulma jeżisti hemm dejjem il-kuntatt tal-
Kelma ta’ Alla mal-kaos (ara Ġen 1:2). Hija 
l-Kelma ta’ Alla li tista’ tqanqal il-qalb tal-Għawdxin 
biex jiltaqgħu mal-persuna ta’ Ġesù u jagħtu lil Alla 
l-post li tassew jixraqlu f’ħajjithom. Il-Kelma ta’ Alla 
toħloq, tbiddel, tfejjaq u tħeġġeġ.

L-ewwel kapitlu tal-Iskrittura jirrakkonta kif Alla ħalaq 
id-dinja b’kulma fiha permezz tal-Kelma tiegħu. Il-
bniedem innifsu ġie maħluq permezz tal-Kelma: “U 
qal Alla: ‘Ħa nagħmlu l-bniedem fuq ix-xbieha u 
s-sura tagħna…’. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbihetu, 
fuq xbihet Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom” (Ġen 
1:26,27). 

It-Talmud jispjega kif kien hemm għaxar oġġetti li 
kienu preżenti ma’ Alla sa minn dejjem. Fost dawn kien 
hemm it-Tempju ta’ Ġerusalemm, l-Arka tal-Patt, l-Iljun 
ta’ Ġuda, imma fuq kollox “il-Kelma” li biha Alla ħalaq. 
Fl-Ebrajk, “il-Kelma” – “Davar”, tfisser mhux biss ħoss li 



għandu tifsira, imma tfisser 
l-oġġett innifsu. Ma kienx 
hemm differenza bejn il-
kelma u l-oġġett li hu mfisser 
bil-kelma. Fi kliem ieħor, 
jekk ngħidlek li se nagħtik il-
ħobż, ifisser li diġà tajthulek. 
Il-kelma tfisser dak li tgħid. 
F’dan is-sens, ma hemmx 
distinzjoni bejn dak li Alla 
jgħid u dak li Alla jagħmel. 
Il-Kelma toħloq hekk kif tiġi 
mitkellma.

Alla jesprimi l-qawwa 
ħallieqa tal-Kelma f’tixbihat 
fil-Ktieb tal-Profeta Iżaija: 
“Bħalma x-xita u s-silġ 
jinżlu mis-smewwiet, u ma 
jerġgħux lura mnejn ġew 
bla ma jsaqqu l-art, imma 
jġegħluha tnissel u tnibbet, u 
tagħti ż-żerriegħa ’l min jiżra’ 
u l-ħobż ’il min jiekol, hekk 
jiġri minn kelmti: hija toħroġ 
minn fommi, u ma terġax lura 
vojta, imma tagħmel dak li 



jogħġob lili, u ttemm dak li nkun bgħattha tagħmel” 
(55:10-11).

Il-Kelma tixbah ukoll lil “raġel li jkun xeħet iż-żerriegħa 
fl-art. Rieqed jew imqajjem, billejl jew binhar, iż-
żerriegħa tinbet u tikber, bla ma jaf kif. L-art trodd 
minnha nfisha l-ewwel il-barma, imbagħad is-sbula, 
imbagħad il-qamħ mimli fis-sbula. U meta l-frott isir, 
malajr il-bidwi jmidd idu għall-minġel, għax ikun wasal 
żmien il-ħsad” (Mk 4:26-29).

Il-Kelma hija Ġesù nnifsu (ara Ġw 1:14), li fih, bih u għalih 
kollox kien maħluq u kollox qiegħed iżomm (ara Kol 
1:15-16). Hija Ġesù, u kull darba li nisimgħuha tinħoloq 
fina u tagħmilna  tiegħu, Kristjani. Il-Kelma, flimkien 
mas-Sagramenti, hija t-triq ipprivileġġjata li biha 
l-Ispirtu Santu jkompli joħloq il-komunitajiet Insara ta’ 
żmienna, il-Knisja.

Din il-Kelma għandha l-qawwa li toħloq 
Insara ġodda u komunitajiet ta’ fidi anki 
fost il-bnedmin tal-lum. Il-bniedem tal-lum 
iħoss aktar minn qatt qabel il-bżonn ta’ direzzjoni 
u orjentament. Il-Kelma ta’ Alla tgħinu, minn naħa 
jagħraf ix-xewqat ta’ Alla għalih, u min-naħa l-oħra, 
waqt li jagħraf u jwettaq dan, il-bniedem tal-lum jista’ 
jagħraf min tassew hu, fi kliem ieħor, min hu f’għajnejn 



min ħalqu. F’dan is-sens is-smigħ tal-Kelma jerġa’ 
joħloq lill-bniedem, din id-darba għas-sens veru tal-
ħajja u għall-milja tal-umanità tiegħu.

Fil-ħsieb ta’ żmienna l-verità mhix realtà oġġettiva 
imma hija ħolqien tal-komunikazzjoni jew tal-kelma. 
Fi kliem ieħor, il-filosfi kontemporanji jsostnu li r-rwol 
tal-kliem qatt ma kien li jiddeskrivi l-oġġetti jew il-
fatti li jeżistu qabel il-kliem, iżda fil-fatt huwa l-kliem 
li jifformula dik li ngħidulha ‘realtà’. Il-kostruzzjoniżmu 
soċjali jafferma li l-bnedmin permezz tal-kliem 
ifformulaw perċezzjoni ta’ nukleu li jservi sempliċement 
biex jista’ jkun hemm xi ħaġa komuni u allura 
komunikazzjoni. Kieku din il-perċezzjoni komuni li 
sservi għall-komunikazzjoni kellha tkun il-Kelma ta’ 
Alla, konna ngħidu li tassew ġiet is-Saltna ta’ Alla u 
lkoll ngħixu ħaġa waħda bħall-aħwa wlied ta’ Missier 
wieħed!

Huma diversi dawk in-nies li kienu qrib tal-Knisja u 
minħabba raġuni jew oħra ħassewhom imweġġgħa, u 
minħabba f’hekk tbiegħdu mill-ħajja tal-fidi u kultant 

6 Kelma li tfejjaq



waslu biex ħaduha kontra Alla u kontra dak kollu li 
għandu x’jaqsam miegħu. Kienu diversi dawk l-irġiel 
u nisa li sofrew minħabba abbużi sesswali, fiżiċi jew 
morali mingħand nies li suppost kellhom juru mħabba, 
ħniena, ħlewwa u kura paterna u materna. 

Kienu diversi dawk in-nies li tbiegħdu mill-ħajja 
tal-fidi minħabba li batew inġustizzji kkawżati min-
nuqqas ta’ attenzjoni ta’ nies li kellhom fi dmirhom 
li jamministraw il-ġid tal-Knisja għall-ġid komuni, 
l-aktar għall-ġid ta’ dawk li huma fil-bżonn. Kienu 
diversi dawk il-persuni li ġew imweġġgħa minn 
nuqqas ta’ delikatezza u minn nuqqas ta’ paċenzja 
u akkoljenza tal-persuni li jirrappreżentaw lil Ġesù li 
jilqa’ għandu lil dawk li huma mtaqqlin u mħabbtin.

Trid tkun il-Kelma ta’ Alla li timla l-qalb ta’ dawk 
kollha li huma mibgħuta biex iwassluha, u terġa’ 
tagħti tama u fejqan lil dawk li huma mweġġgħa u 
qalbhom maqtugħa!



Il-pubblikani u l-midinbin kienu jħossuhom ’il bogħod 
minn Alla minħabba kliem ta’ kundanna u nuqqas 
ta’ akkoljenza min-naħa ta’ dawk li kienu b’xi mod 
jirrappreżentaw l-istrutturi tar-reliġjon. Ġesù, bil-
persuna u bil-kelma tiegħu, mess il-qalb 
ta’ dawn in-nies u għenhom iħossuhom 
milqugħa u maħbuba. Kienu l-kelma u 
l-akkoljenza ta’ Ġesù li taw mill-ġdid id-dinjità lil 
Mattew pubblikan fuq il-mejda tat-taxxi (ara Mt 9:9-
13). Kienu l-kelma u l-akkoljenza ta’ Ġesù li ġiegħlu lis-
Samaritana tistqarr li ltaqgħet ma’ profeta li qalilha 
kulma għadda minn għaliha u qatgħalha l-għatx ta’ 
ħajjitha (ara Ġw 4:1-29). Kienu l-kelma u l-akkoljenza 
ta’ Ġesù li niżżlu lil Żakkew minn fuq is-siġra tal-
istmerrija u tas-solitudni u wassluh biex jiftaħ il-bieb 
ta’ qalbu u ta’ daru (ara Lq 19:1-10).

Fl-aħħar mill-aħħar, mhux biss fl-esperjenza tal-fidi 
imma wkoll fl-esperjenza umana hija l-kelma li ttaffi 
l-feriti u tfejjaq il-weġgħat tal-qalb. Aħna nafu li 
l-parti l-kbira tat-terapiji psikoloġiċi u pedagoġiċi 
huma bbażati fuq l-użu korrett tal-kelma. Bil-wisq 
iktar din il-verità sseħħ fir-rigward tal-Kelma ta’ Alla.



Fl-istess waqt jidher li ħafna minna, in-nies li ngħixu 
l-prattika reliġjuża, għaddejjin minn żmien ta’ għeja, 
telqa u nuqqas ta’ ħeġġa. Jidher li ħafna minna 
li għadna nieħdu sehem fil-quddiesa tal-Ħadd, li 
mmorru għal-laqgħat fil-gruppi tagħna u li għadna 
nibagħtu lil uliedna għall-katekiżmu fil-parroċċi, 
nagħmlu dan bi drawwa u spiss mingħajr ma nifhmu 
s-sens veru ta’ dak li nagħmlu, u għalhekk mingħajr 
ma niddeċiedu verament li nkunu dixxipli awtentiċi 
ta’ Ġesù u ngħixu bħala aħwa ta’ xulxin fil-familja tal-
parroċċa.

Din is-sitwazzjoni kompliet tiggrava fiż-żmien tal-
pandemija. Ħafna minn dawk li kienu jmorru l-knisja 
bi drawwa ntebħu li din id-drawwa tista’ tgħaddi 
mingħajrha, u billi qatt ma kien hemm deċiżjoni vera 
u proprja, ma rawhiex bi kbira li jħallu l-prattika tal-
fidi.

Il-miġja f’pajjiżna ta’ ħafna nies barranin 
b’mentalitajiet differenti u b’reliġjonijiet differenti 
tkompli ddgħajjef il-konvinzjonijiet tal-fidi li s’issa 

7 Kelma li tħeġġeġ



aktarx kienu aktar fenomeni soċjali u kulturali milli 
għażliet personali u ekkleżjali.

Iktar minn qatt qabel, f’sitwazzjoni bħal din, jinħass 
il-bżonn tal-grazzja ta’ Alla, li tista’ tgħin lill-Għawdxin 
ta’ żmienna jagħrfu s-sabiħ, il-verità u t-tjubija tal-
persuna ta’ Ġesù. “Il-fidi tiġi mis-smigħ, u s-smigħ mill-
Kelma ta’ Alla” (Rum 10:17).  

Fid-diskors tiegħu l-Papa jsejħilna għall-bidla aktar 
minn darba. Jgħidilna li “s-siegħa ta’ Ġesù fuq il-
Kalvarju qed titlobna nġeddu l-fidi tagħna u l-missjoni 
tal-komunità… aħna msejħin nirritornaw għal dak 
il-bidu, għall-Knisja li aħna nilmħu għadha titwieled 
taħt is-salib… ifisser li niskopru mill-ġdid l-essenzjal 
tal-fidi… jiġifieri nerġgħu lura lejn il-qalb u nerġgħu 
niskopru l-qalba tal-fidi: ir-relazzjoni ma’ Ġesù u 
t-tħabbira tal-Vanġelu tiegħu lid-dinja kollha”.

Il-Papa jitlob bidla minna l-ministri:  “It-tħassib 
prinċipali ta’ Ġesù ma kienx il-prestiġju tal-komunità 
u tal-ministri tagħha, l-influwenza soċjali, l-attenzjoni 
żejda għall-kult… It-tħassib li kien iċaqlaqhom kien kif 
se jxandru u jagħtu xhieda tal-Vanġelu ta’ Kristu (ara 
Rum 1:1). Għax il-ferħ tal-Knisja hu li tevanġelizza!… 
Hemm bżonn ngħassu biex il-prattika reliġjuża ma 
tirriduċix ruħha għar-ripetizzjoni ta’ repertorju tal-



passat, imma tkun tesprimi fidi ħajja, miftuħa, li 
xxerred il-ferħ tal-Vanġelu, li tista’ xxerred il-ferħ tal-
Vanġelu. Għax il-ferħ tal-Knisja hu li tevanġelizza!”. 

Il-Papa jistieden lilna l-ministri biex inkunu “Knisja 
li għandha għal qalbha l-ħbiberija ma’ Ġesù u 
x-xandir tal-Vanġelu tiegħu, u mhux li tfittex l-ispazji 
u l-attenzjoni; Knisja li għandha fil-qalba tagħha 
x-xhieda u mhux xi drawwa reliġjuża; Knisja li tixtieq 
toħroġ tiltaqa’ ma’ kulħadd bil-musbieħ tal-Vanġelu 
mixgħul f’idejha u mhux tkun ċirku magħluq”.

Il-Papa jitlob bidla mingħand dawk li għalihom il-
ħajja tal-fidi tikkonsisti primarjament jew unikament 
fil-festi li jduru mal-ħajja tal-parroċċa: “Ma tistax 
tkun biżżejjed għalina fidi magħmula minn drawwiet 
li ġew mgħoddija lilna, minn ċelebrazzjonijiet solenni, 
okkażjonijiet sbieħ popolari, mumenti qawwija u 
emozzjonanti; għandna bżonn ta’ fidi li tinbena u 
tiġġedded fil-laqgħa personali ma’ Kristu, fis-smigħ 
ta’ kuljum tal-Kelma tiegħu, fis-sehem attiv fil-ħajja 
tal-Knisja, fir-ruħ tal-pjetà popolari… Fil-fatt xi drabi 
l-qafas ta’ barra jista’ jkun reliġjuż, imma wara dik il-
libsa l-fidi tkun qed teqdiem. Fil-fatt, il-gwardarobba 
eleganti tal-ilbies reliġjuż mhux dejjem taqbel ma’ fidi 
ħajja li tiġi mid-dinamiżmu tal-evanġelizzazzjoni”.



Il-Kelma ta’ Alla tbiddel il-qalb. Il-Kelma ta’ Alla mhux 
biss toħloq, imma tbiddel il-qalb iebsa tagħna. Ir-
rakkonti tal-Vanġelu juruna dan biċ-ċar. Ġesù joħroġ 
spirtu ħażin minn raġel li kien jattendi fis-sinagoga ta’ 
Kafarnahum (ara Mk 1:21-27). Jikkalma r-riħ u l-ħalel 
tal-baħar (ara Mk 4:35-41). Saħansitra l-Kelma tiegħu 
kapaċi tbiddel il-mewt f’ħajja.



Hija din il-Kelma li tista’ tagħti mill-ġdid ħeġġa lil dak 
li hu qiegħed u kultant immuffat. Hija din il-Kelma li 
tista’ tagħti entużjażmu u tqanqal dak li stabbilixxa 
u ffossilizza ruħu għal tant snin bl-illużjoni li dak hu 
l-aħjar mod li bih ngħixu l-fidi u b’illużjoni akbar li 
m’hemmx mod aħjar minn dak li għandna!



Hija din il-Kelma li tista’ tgħin lilna s-saċerdoti, li 
kulma jmur qegħdin nonqsu fin-numru, biex niffukaw 
fuq l-essenzjal tal-fidi. Hija din il-Kelma li trid tgħinna 
ninħelsu minn elementi tal-apparat ekkleżjastiku 
li mhux essenzjali, u li jservi biss biex għal ftit 
mumenti ngħixu fid-dellirju tal-poter jew fil-fantasija 
ta’ prestiġju li spiss joħloq tbissima fuq fomm il-
ġenerazzjoni żagħżugħa.

Hija din il-Kelma li tista’ tgħin lilna s-saċerdoti nagħtu 
aktar importanza liż-żmien – kif ngħadduh, kemm 
inħaddmuh biex nitolbu u biex inwasslu l-Kelma ta’ 
Alla lill-oħrajn, kemm ngħadduh fl-imħabba lejn 
il-batuti u l-foqra; milli lill-ispazji – kemm se nibnu 
biex ikollna fejn joqogħdu n-nies (li kulma jmur 
m’għadhomx jiġu), kemm ser inżejnu l-knejjes biex 
tibqa’ l-marka tagħna u biex nikkuntentaw lilna 
nfusna u lil dawk il-ftit li għandna madwarna, kemm 
se nagħmlu ċelebrazzjonijiet solenni fil-festi biex 
ma nkunux agħar minn irħula jew parroċċi oħra bl-
illużjoni li almenu hekk in-nies jiġu, almenu jidħlu 
l-knisja u jgħidu talba… u ninsew li ħafna minn dik 
l-enerġija ta’ ħsieb, ħin u flus setgħet tiġi utilizzata fl-
Evanġelizzazzjoni.

Hija din il-Kelma li trid tgħinna 
niddixxernu u nagħżlu bejn dak li hu 



pastorali u dak li hu sempliċement 
folkloristiku - minkejja li jkunu ħafna dawk li 
jipparteċipaw, il-folkloristiku għandu bżonn li jiġi 
gradwalment mgħammed u Kristjanizzat. Hija 
l-Kelma li trid tgħinna nagħżlu u ma nħalltux dak li hu 
liturġiku ma’ dak li hu teatrali, ludiku jew divertenti.

Imma ma nkunux noħolmu jekk nattribwixxu lill-Kelma 
dan il-poter kollu? Tista’ verament il-Kelma ta’ Alla 
tagħti l-ħajja, tfejjaq u tħeġġeġ? 

Bl-istess fidi tal-Qawmien irridu nħarsu lejn il-parroċċi 
tagħna u r-realtajiet tal-Knisja f’Għawdex. Proprju 
fil-mument meta madwarna jkollna s-sensazzjoni li 
n-nies qed jonqsu, meta naħsbu li l-fidi qed tonqos 
mill-importanza tagħha f’pajjiżna, Alla jkun qiegħed 
jinseġ storja sabiħa u awtentika, spiss mingħajr ma 
aħna nindunaw xi jkun qiegħed jiġri.





II
Ittra Pastorali



Għeżież ħuti kappillani, saċerdoti, reliġjużi u Nsara 
Għawdxin u barranin li tgħixu fi  gżiritna,

Issa li għadda s-sajf, qed nibdew Sena Pastorali 
ġdida. Din is-sena, jiġifi eri minn issa sas-sajf li ġej, ser 
tkun iddedikata għas-smigħ tal-Kelma ta’ Alla. Aħna 
l-Insara għandna bżonn kbir li nisimgħu din il-Kelma! 
Il-Kelma tgħinna nindunaw li l-ħajja tal-fi di tagħna, 
aktar minn kollox, hija relazzjoni mal-persuna ta’ Ġesù 
ħaj.

Meta nindunaw li l-fi di hija relazzjoni ma’ Ġesù, 
nibdew nagħrfu li, li temmen mhux toqol, imma rigal; 
li tmur għall-Ewkaristija tal-Ħadd mhux piż, imma 
festa; li titlob mhux dmir, imma laqgħa ma’ Ħabib 
sinċier; li tgħin mhux sagrifi ċċju, imma att  ta’ mħabba 
lejn dak stess li tak kulma għandek!

1 Introduzzjoni



Huma u sejrin lura lejn Għemmaws, id-dixxipli 
rrakkuntaw lil Ġesù l-frustrazzjonijiet u l-fallimenti 
tagħhom. U hu qagħad jismagħhom. Iżda f’mument 
minnhom Ġesù b’ton sod qalilhom: “Kemm intom 
boloh u tqal biex temmnu dak li qalu l-profeti!”. U 
beda jfi ssrilhom dak kollu li l-Iskritt ura kienet tgħid 
fuqu. U dan kollu serviehom biex għarfuh fi l-Qsim tal-
Ħobż. Nistgħux aħna wkoll illum niltaqgħu ma’ Ġesù 
ħaj fi s-smigħ tal-Kelma u fl -Ewkaristija? 

Il-miġja tal-Papa Franġisku fostna tixbah ħafna lix-
xena ta’ Ġesù li jindaħal miexi mad-dixxipli mdejqa fi l-
mixja tagħhom lejn Għemmaws. U wara li semagħhom, 
wasslilhom bil-qawwa l-Kelma setgħana tiegħu. Fid-
diskors li għamel f’Ta’ Pinu fi t-2 ta’ April 2022, il-Papa 
għamlilna sejħa ċara ħafna. Talabna biex inkunu 
Knisja li tevanġelizza, “għax il-ferħ tal-Knisja huwa li 
tevanġelizza!”. 

2

3

Il-ġrajja ta’ 
Għemmaws 
(Lq 24:13-35)

Is-sejħa li 
għamlilna l-Papa 
Franġisku f’Ta’ Pinu



Il-Papa jgħidilna li kollox beda mis-siegħa tal-falliment, 
tal-mewt ta’ Ġesù fuq is-Salib. U dak li deher bħala 
tmiem kien fi l-fatt  il-bidu tal-Knisja. Dan jidher ukoll 
fl -istorja tas-Santwarju Ta’ Pinu. Il-kappella mitluqa 
u fi  stat ħażin, iddestinata biex tkun ikkundannata, 
inbidlet f’santwarju għajn ta’ fi di u bewsa ta’ faraġ 
għal Malta u Għawdex. 

Bħad-dixxipli ta’ Għemmaws aħna wkoll ninsabu xi 
ft it jew wisq mifxula. L-eżami tal-kuxjenza li għamilna 
matul is-sena pastorali li għaddiet, l-istħarriġ 
magħmul mill-grupp taż-żgħażagħ li qed jgħinu fi l-
midja djoċesana, kif ukoll l-impressjoni ġenerali ta’ 
ħafna, juru li għaddejjin minn żmien diffi  ċli u delikat. 

Il-fi di m’għadx għandha l-ewwel post fi l-ħajja ta’ 
ħafna minna. In-numru ta’ dawk li jatt endu għall-
quddiesa tal-Ħadd kulma jmur qed jonqos. Dawk 
li jatt endu fi l-parti l-kbira tagħhom huma anzjani; 
ħafna żgħażagħ abbandunaw il-Knisja u tilfu l-fi duċja 
tagħhom fi ha. It-talb fi l-familji ft it li xejn għadu 
jeżisti. Il-membri tal-għaqdiet u l-gruppi tal-katekeżi 

4 Il-Pjan Pastorali 
tas-sena l-oħra: 
“X’intom tgħidu?”



“Fil-bidu kienet il-Kelma, u l-Kelma kienet ma’ Alla 
u l-Kelma kienet Alla” (Ġw 1:1). Il-bidu tal-Evanġelju 
skont San Ġwann huwa tifkira ċara tal-bidu tal-
Ktieb tal-Ġenesi. Il-“bidu” li għalih jirreferu l-Ġenesi u 
Ġwanni ma jridx juri biss l-ewwel mumenti tal-istorja, 
imma fuq kollox dan “il-bidu” huwa l-kawża tal-
istorja. Huwa “l-bidu” li joħloq u jiġġenera dak kollu 

5 U beda jfi ssrilhom 
l-Iskritt ura

huma magħmula minn ħafna nies imdaħħla fi ż-żmien 
u n-numru tagħhom dejjem jonqos, l-aktar wara 
l-pandemija. Anki l-istess gruppi ta’ voluntiera li jduru 
mal-festa tar-raħal qed jiltaqgħu ma’ diffi  kultajiet.

Minkejja l-bruda jew l-għeja fi l-mixja tal-fi di, din il-
grazzja tas-sejħa għall-Evanġelizzazzjoni li l-Papa 
qiegħed jagħmlilna mhix qed taqa’ fuq widnejn torox! 
Dan jidher ċar mill-eżami tal-kuxjenza li għamilna 
fi r-realtajiet kollha tal-Knisja lokali matul is-sena 
pastorali li għaddiet. Nistgħu ngħidu li ħarġet ċara 
t-talba mqanqla tal-poplu ta’ Alla fi l-gżira tagħna 
biex ikollu okkażjonijiet li jgħinuh jisma’ u jifhem aktar 
il-Kelma ta’ Alla. 



li ġie wara. Fl-oriġni ta’ kulma jeżisti hemm dejjem il-
kuntatt  tal-Kelma ta’ Alla mal-kaos. Hija din il-Kelma 
ta’ Alla li tista’ tqanqal il-qalb tagħna l-Għawdxin 
biex niltaqgħu mal-persuna ta’ Ġesù u nagħtu lil Alla 
l-post li tassew jixraqlu f’ħajjitna.

Ġesù jxebbah il-Kelma ma’ “raġel li jkun xeħet iż-
żerriegħa fl -art. Rieqed jew imqajjem, billejl jew 
binhar, iż-żerriegħa tinbet u tikber, bla ma jaf kif. L-art 
trodd minnha nfi sha l-ewwel il-barma, imbagħad 
is-sbula, imbagħad il-qamħ mimli fi s-sbula. U meta 
l-frott  isir, malajr il-bidwi jmidd idu għall-minġel, għax 
ikun wasal żmien il-ħsad” (Mk 4:26-29). 

Il-Kelma hija Ġesù nnifsu (ara Ġw 1:14), li fi h, bih u 
għalih kollox kien maħluq u kollox qiegħed iżomm 
(ara Kol 1:15-16). Hija Ġesù, u kull darba li nisimgħuha 
tinħoloq fi na u tagħmilna tiegħu: Kristjani. Il-Kelma, 
fl imkien mas-Sagramenti, hija t-triq ipprivileġġjata 
li biha l-Ispirtu Santu jkompli joħloq il-komunitajiet 
Insara ta’ żmienna, il-Knisja.

6 Kelma li toħloq



Il-pubblikani u l-midinbin kienu jħossuhom ’il 
bogħod minn Alla minħabba kliem ta’ kundanna u 
nuqqas ta’ akkoljenza min-naħa ta’ dawk li kienu 
b’xi mod jirrappreżentaw l-istrutt uri tar-reliġjon. 
Ġesù, bil-persuna u bil-kelma tiegħu, mess il-qalb 
ta’ dawn in-nies u għenhom iħossuhom milqugħa u 
maħbuba. Hekk ġralhom Matt ew il-pubblikan, il-mara 
Samaritana, Żakkew u l-midinbin l-oħra tal-Vanġelu.

Huma diversi dawk in-nies li kienu qrib tal-Knisja u 
minħabba raġuni jew oħra ħassewhom imweġġgħin, u 
minħabba f’hekk tbiegħdu mill-ħajja tal-fi di u kultant 

Din il-Kelma għandha l-qawwa li toħloq Insara ġodda 
u komunitajiet ta’ fi di anki fl -irħula tagħna llum. Il-
bniedem tal-lum iħoss aktar minn qatt  qabel il-bżonn 
ta’ direzzjoni u orjentament. Il-Kelma ta’ Alla minn 
naħa tgħinu jagħraf ix-xewqat ta’ Alla għalih, u min-
naħa l-oħra, waqt li jagħraf u jwett aq dan, il-bniedem 
tal-lum jista’ jagħraf min tassew hu, fi  kliem ieħor, min 
hu f’għajnejn min ħalqu.

7 Kelma li tfejjaq



waslu biex ħaduha kontra Alla u kontra dak kollu li 
għandu x’jaqsam miegħu. Kienu diversi dawk in-nisa 
u rġiel li sofrew minħabba abbużi sesswali, fi żiċi jew 
morali mingħand nies li suppost kellhom juru mħabba, 
ħniena, ħlewwa u kura paterna u materna.

Trid tkun il-Kelma ta’ Alla li timla l-qalb ta’ dawk 
kollha li huma mibgħuta biex iwassluha, u terġa’ 
tagħti tama u fejqan lil dawk li huma mweġġgħa u 
qalbhom maqtugħa!

Fl-istess waqt jidher li ħafna minna, in-nies li ngħixu 
l-pratt ika reliġjuża, għaddejjin minn żmien ta’ għeja, 
telqa u nuqqas ta’ ħeġġa. Jidher li ħafna minna 
li għadna nieħdu sehem fi l-quddiesa tal-Ħadd, 
natt endu għal-laqgħat fi l-gruppi tagħna u nibagħtu 
lil uliedna għall-katekiżmu fi l-parroċċi, nagħmlu dan 
bi drawwa u spiss mingħajr ma nifhmu s-sens veru ta’ 
dak li nagħmlu, u għalhekk mingħajr ma niddeċiedu 
verament li nkunu dixxipli awtentiċi ta’ Ġesù. 

8 Kelma li tħeġġeġ



Tista’ verament il-Kelma ta’ Alla tagħti l-ħajja, tfejjaq 
u tħeġġeġ? 

9 Il-qawwa tal-Kelma

Din is-sitwazzjoni kompliet tiggrava fi ż-żmien tal-
pandemija. Ħafna minn dawk li kienu jmorru l-knisja 
bi drawwa ntebħu li din id-drawwa tista’ tgħaddi 
mingħajrha, u billi qatt  ma kien hemm deċiżjoni 
vera u proprja, ma rawhiex bi kbira li jħallu l-pratt ika 
tal-fi di. Il-miġja f’pajjiżna ta’ ħafna nies barranin 
b’mentalitajiet u twemmin diff erenti tista’ tkompli 
ddgħajjef il-konvinzjonijiet tal-fi di li s’issa aktarx 
kienu aktar fenomeni soċjali u kulturali milli għażliet 
personali u ekkleżjali.

Hija din il-Kelma li trid tgħinna niddixxernu u nagħżlu 
bejn dak li hu pastorali u dak li hu sempliċement 
folkloristiku – minkejja li jkunu ħafna dawk li 
jipparteċipaw, il-folkloristiku għandu bżonn li 
jiġi gradwalment mgħammed, ikkatekizzat u 
Kristjanizzat. Hija l-Kelma li trid tgħinna ngħixu 
r-reliġjożità tagħna b’fi di dejjem aktar matura.



Iva, tista’! Dan jistgħu jgħiduh il-ħafna Nsara 
Għawdxin li jiddedikaw ħin biex jisimgħu l-Kelma. 
Hawn diversi gruppi fil-parroċċi tagħna li jiltaqgħu 
biex jisimgħu l-Kelma ta’ Alla u jirriflettu fuqha biex 
jgħixuha. Dawn kollha jistgħu jixhdu kif il-Kelma ta’ 
Alla għenithom jidħlu aktar fil-fond fl-esperjenza 
sabiħa tal-fidi. 

Għalhekk inħeġġeġ bil-qawwa u minn qalbi lilkom 
ilkoll Insara Għawdxin, mill-kbar saż-żgħar, biex 
tilqgħu l-istedina li l-kappillani u s-saċerdoti qegħdin 
jagħmlulkom fil-parroċċi tagħkom din is-sena u 
tattendu għall-gruppi li jiltaqgħu biex jirriflettu fuq 
il-Kelma ta’ Alla. Huwa l-aktar ikel bnin li flimkien 
mal-Ewkaristija għandkom tippretendu mingħandna. 
Huwa l-aktar ikel sustanzjuż li aħna msejħin minn Alla 
biex nagħtukom.



III
Proposta Pastorali 
Djoċesana u Parrokkjali 
2022-2023



2 ta’ Ott ubru: Itt ra Pastorali 
“U beda jfi ssrilhom l-Iskritt ura”, 
li tift aħ is-Sena u tippreżenta 
l-Pjan Pastorali. 

Fil-parroċċi ssir is-sejħa 
għal-laqgħat tal-katekiżmu 
għall-Qrar, l-Ewkaristija 
u l-Konfi rmazzjoni. Isir is-
seminar ta’ nofstanhar u 
jibdew il-laqgħat tal-ġenituri 
ta’ dawk li ser jirċievu 
s-Sagramenti tal-Qrar, 
l-Ewkaristija (l-Ewwel Tqarbina) 
u l-Konfi rmazzjoni. Jibdew 
il-laqgħat ta’ tħejjija għas-
Sagrament tal-Magħmudija. 
Isiru l-laqgħat tal-għarajjes 
(diġà mibdija f’Sett embru), tal-
adolexxenti u taż-żgħażagħ. 
Jibdew il-mixjiet tal-fi di tal-
adulti. Jibdew il-laqgħat tal-
għaqdiet, tal-Lectio Divina u 
tal-komunitajiet.

Matul ix-xhur ta’ Ott ubru 
u Novembru jistgħu jsiru 
quddiesa jew rużarju f’enfasi 
fuq il-Kelma ta’ Alla, fi d-djar 
tal-anzjani jew tal-morda li 
ma joħorġux.

9 ta’ Ott ubru: Issir 
ċelebrazzjoni madwar il-
post liturġiku tal-Ambone. 
Ikun imżejjen kif jixraqlu 
bil-ward jew b’sinjal ta’ 
qima quddiemu. Jista’ jsir 
powerpoint li jiġi muri f’kull 
quddiesa.

5 u 12 ta’ Ott ubru: fi l-5.30pm 
fi ċ-Ċentru Pastorali Ragħaj 
it-Tajjeb: Isiru żewġ laqgħat 
ta’ formazzjoni għall-
Katekisti tat-tfal li qed iħejju 
ruħhom għas-Sagramenti 
tal-Qrar, l-Ewkaristija u 
l-Konfi rmazzjoni.

Il-Kappillan/Arċipriet, jew 
saċerdot ieħor minfl oku, 
isegwi l-katekisti tat-tfal li 
ser jirċievu s-Sagramenti 
tal-Qrar, l-Ewkaristija u 
l-Konfi rmazzjoni, billi jiltaqa’ 
magħhom almenu darba 
fi x-xahar. Hekk jgħinhom 
fi l-preparazzjoni u fi d-
diffi  kultajiet li jista’ jkollhom.

Fejn hemm bżonn, għandhom 
jiġu mġedda l-ambjenti tal-

1 Żmien ta’ tħejjija u 
sejħa għas-smigħ 
tal-Kelma

OT T U B R U  -  N OV E M B R U 
2 0 2 2



27 ta’ Novembru: Mill-ewwel 
Ħadd tal-Avvent tibda ssir 
il-Lectio Divina fi s-Santwarju 
Ta’ Pinu (parroċċi) mill-grupp 
tal-Biblisti. Il-Lectio Divina 
tibqa’ ssir sas-Solennità ta’ 
Pentekoste. Fil-Ħdud tal-Avvent 
tingħata importanza lill-Kelma: 
Nishru biex nisimgħu l-Kelma; 
Inħallu l-Kelma tibdilna; Il-
Kelma timliena bil-ferħ; Inqimu 
l-Kelma li ġejja. 

Jerġa’ jitqassam f’kull dar 
il-ktejjeb b’meditazzjonijiet 
dwar il-Kelma ta’ kull jum 
tal-Avvent.

28 ta’ Novembru: Tibda u 
tibqa’ ssir rifl essjoni qasira 
ta’ madwar 3 minuti f’kull 
quddiesa dwar il-Qari tal-
ġranet ferjali.

15–23 ta’ Diċembru: Novena 
tal-Milied bit-tema dwar kif 
il-Kelma tista’ ssir laħam fl -
esperjenza tal-ħajja tagħna.

Fit-tiżjin tat-twieqi u tad-
djar, il-Bambin tal-Milied 
jista’ jitqiegħed mistrieħ fuq 
l-Iskritt ura.

katekiżmu u tal-laqgħat. 
Jinxtara t-tagħmir meħtieġ 
bħalma huma laptops, 
monitors, photocopiers, 
siġġijiet, u mwejjed dekorużi.

17–20 ta’ Novembru: 
Fl-okkażjoni tas-
Solennità ta’ 
Kristu Sultan tal-
Ħolqien kollu, isiru 
Ċelebrazzjonijiet tal-

Kelma ta’ Alla mat-tfal, mal-
adolexxenti, iż-żgħażagħ u 
l-adulti. Mistednin għalihom 
il-parroċċi kollha u l-membri 
kollha tal-gruppi parrokkjali.

2 Żmien ta’ stennija 
u talba biex 
nilqgħu l-Kelma

D I Ċ E M B R U 
2 0 2 2



3 Żmien ta’ akkoljenza 
u kontemplazzjoni 
tal-Kelma

Jixraq li fil-knejjes il-Bambin 
jitpoġġa fuq l-Iskrittura 
Mqaddsa jew ħdejn l-Ambone: 
“U l-Kelma ta’ Alla saret 
bniedem” (Ġw 1:14).

24 ta’ Diċembru: Is-suġġett 
tal-Prietka tradizzjonali tat-
Tfajjel ikun il-Kelma ta’ Alla.

11–21 ta’ Jannar: Pellegrinaġġ 
u rtir tas-saċerdoti fl-Art 
Imqaddsa.

7 ta’ Jannar: Waqt 
Ċelebrazzjoni tal-Kelma 
tingħata l-Bibbja lil dawk 
kollha li qed jagħmlu l-Mixja 
Katekumenali ta’ Tħejjija 
għaż-Żwieġ.

22 ta’ Jannar: Ħadd il-Kelma. 
Issir l-Intronizzazzjoni tal-
Kelma fil-parroċċi. Tista’ 
titqassam il-Bibbja lil diversi 
membri tal-gruppi parrokkjali. 

Matul din il-ġimgħa jitqassam 
il-Vanġelu skont San Mattew, 
imqassam b’tali mod li tista’ 
tinqara silta kuljum, lill-familji 
kollha tad-Djoċesi.

Isir kors dwar l-Iskrittura mill-
Istitut tal-Ministeru Pastorali.

10 ta’ Frar: Solennità tan-
Nawfraġju tal-Appostlu 
Missierna San Pawl – Jum il-
Magħmudija ta’ Malta. Tiġdid 
tal-Wegħdiet tal-Magħmudija 
tal-ġenituri li għandhom 
it-tfal għas-Sagramenti 
tal-Qrar, l-Ewkaristija u 
l-Konfirmazzjoni.

Bidu tal-Mixjiet 10K u 7S għaż-
żgħażagħ u għall-koppji żgħar.

13–18 ta’ Frar: Isir kors ta’ 
formazzjoni u aġġornament 
għal-Letturi.

D I Ċ E M B R U  -  F R A R 
2 0 2 2     2 0 2 3



4 Żmien ta’ 
konverżjoni u qsim 
tal-Kelma

F R A R -  M A R Z U 
2 0 2 3

23–25 ta’ Frar: Tlett  ijiem ta’ 
formazzjoni dwar l-Omelija lis-
saċerdoti kollha tad-Djoċesi, 
li jitt ratt aw l-ispiritwalità, 
il-kontenut u l-mod kif tiġi 
mwassla l-Kelma.

Issir il-mixja katekumenali fi l-
parroċċi marbuta strett ament 
mal-Qari tal-Ħdud tar-
Randan tas-Sena A.

L-Eżerċizzi fi l-parroċċi 
jiff ukaw fuq il-qawwa li 
l-Kelma għandha li tbiddel 
il-qlub u li tagħti l-ħajja fejn 
hemm in-nixfa.

L-irtiri tad-diversi gruppi li 
jsiru matul iż-żmien tar-

Randan ikunu dwar il-
Kelma li tinżera’ biex 
tagħmel il-frott .

Tiġi organizzata forma ta’ 
outreach fi d-Djoċesi kollha: il-
Kelma titwassal fuq il-postijiet 
tax-xogħol, fi l-ħwienet u 
l-każini, u fi l-periferiji tal-
lokalitajiet.

Xi familji jilqgħu saċerdot u/
jew koppja, fi lwaqt li jistiednu 
nies oħra mit-triq tagħhom 
biex jiddiskutu fl imkien siltiet 
tal-Iskritt ura jew suġġett i oħra 
dwar il-fi di.

3–5 ta’ April: Isiru 
ċ-Ċelebrazzjonijiet Penitenzjali 
madwar il-Kelma għad-diversi 
kategoriji fi l-parroċċi.



5 Żmien ta’ qtugħ il-
frott u ċelebrazzjoni 
tal-Kelma

A P R I L -  Ġ U N J U 
2 0 2 3

8 ta’ April: Fil-Velja tal-Għid 
tingħata importanza lil-
Liturġija tal-Kelma, kif ukoll 
lit-Tiġdid tal-Wegħdiet tal-
Magħmudija.

Isir it-Tberik fid-djar. Il-Kappillan 
jistaqsi lill-familja (jekk ikun 
il-każ) dwar liema hi s-silta li 
tħoss importanti għaliha. Issir 
it-talba tat-Tberik tad-Dar 
u tal-Familja fuq dik is-silta 
partikolari.

15 ta’ April: Fil-lejl ta’ qabel 
Dominica in Albis, il-lejl ta’ 
bejn il-15 u s-16 ta’ April, isir 
Lejl Imdawwal mill-Kelma. 
Isiru ċelebrazzjonijiet u 
jindaqqu siltiet mużikali 
madwar il-Kelma ta’ Alla  
fil-knejjes tal-Belt Victoria. 

Possibbiltà ta’ wirja fuq 
l-Iskrittura Mqaddsa.

30 ta’ April: F’Jum il-
Vokazzjonijiet issir quddiesa 
għall-kandidati kollha tas-
Sagrament tal-Konfirmazzjoni 
u tingħatalhom kopja tal-
Bibbja.

Isir Kwiżż lit-tfal tad-duttrina 
fuq l-Iskrittura Mqaddsa.

Jibdew isiru laqgħat ta’ 
katekeżi mal-gruppi tal-
armar, tal-banda, marbutin 
mal-festa titulari. Isiru laqgħat 
ta’ katekeżi għal dawk in-
nies li huma attivi fit-tindif, 
is-sagristana, dawk li jqassmu 
l-bullettini u dawk li mhumiex 
parti minn mixja oħra ta’ fidi.

Proposti Pastorali oħra:

1. Titwaqqaf mill-ġdid il-Websajt tad-Djoċesi, strument 
importanti fix-xandir tal-Kelma fi żminijietna.

2. Suġġeriment lis-saċerdoti biex jagħtu importanza lill-Kelma 
fis-Sagrament tal-Qrar, kemm fiċ-ċelebrazzjoni tiegħu u 
kemm bħala tewba.






