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Dan l-artiklu jfittex li jaqra ċerti problematiċi ta’ l-Inizjazzjoni Nisranija tat-tfal u l-

adolexxenti fid-dawl tal-prospettivi miftuħa tal-Papa Franġisku.  Għalhekk l-ottika hi 

għal kollox partikulari, meta nafu li l-maġisteru tiegħu hu hekk għani u artikulat.1 

 

1. Qrib tan-nies, kuntatt anki fiżiku, li għandu jkun karatteristika tal-katekeżi 

Inbusu, immissu, inkunu qrib, ma nibżgħux mill-kuntatt, milli nibnu relazzjoni.  Forsi 

din hi l-ewwel tagħlima li l-Papa Franġisku jrid jagħti lill-katekisti.  Il-katekeżi hi 

relazzjoni fejn il-Knisja, permezz tal-katekisti, tixtieq sempliċement u qabel kollox il-

ġid tal-persuni, timxi spalla ma’ spalla magħhom, isseħibhom, misjuqa dejjem mill-

imħabba.  Il-Papa Franġisku b’kull ġest tiegħu jfakkarna li l-ħajja tal-Knisja – u 

għalhekk anki l-katekeżi – hi għemil kbir ta’ mħabba,2 fejn mill-qalb li minnha 

titwieled toħroġ ix-xewqa li tkun qrib ta’ l-oħrajn. 

 

B’dan il-mod, il-katekeżi kollha hi msejħa tittraduċi f’realtà dik l-istruttura kultant 

intellettwalistika żżejjed, fejn hi tibqa’ astratta mhux għax jiġu enfasizzati l-kontenuti 

tal-fidi, imma għax wieħed jispiċċa jaħrab mid-dimensjoni affettiva.  Il-katekeżi 

tesprimi lilha nfisha bl-aħjar mod meta toqrob lejn kull persuna li tersaq lejn il-

Knisja: hi l-opportunità ta’ żewġ naħat biex joqorbu lejn xulxin, mhux biss min-naħa 

ta’ min qed jitlob li jgħix din l-Inizjazzjoni. 

 

Lill-Papa Franġisku aktar narawh ifittex li jkun qrib tal-persuni b’mod effettiv milli 

xi relazzjoni ideoloġika tal-kategorija ta’ l-ieħor jew l-oħra li tevita l-laqgħa vera u l-

imħabba singulari u personali.  Għandna bżonn ta’ katekisti li jkunu qrib tat-tfal, ta’ l-

adolexxenti u tal-ġenituri tagħhom propju fis-sitwazzjoni li jinsabu fiha u mhux kif 

jixtequhom ikunu. 

 

2. Katekeżi popolari biex kulħadd jista’ jiltaqa’ ma’ l-imħabba ta’ Alla 

 
1 Speċifikament fuq il-Papa Franġisku u l-katekeżi, sa issa ara, barra l-Evangelii gaudium, id-Diskors tal-Qdusija 

Tiegħu Franġisku lil dawk li ħadu sehem fil-Kungress Internazzjonali fuq il-Katekeżi, 27 ta’ Settembru 2013; il-

katekeżi ta’ l-Erbgħa fuq is-Sagramenti; u “Ir-rivoluzzjonijiet ta’ l-istorja bidlu s-sistemi politiċi, ekonomiċi, imma l-

ebda waħda minnhom ma bidlet tassew il-qalb tal-bniedem”. Il-katekeżi tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tal-Konvenju tad-

Djoċesi ta’ Ruma 2013.  Għal riflessjoni iktar organika fuq il-ministeru tal-katekista, ara Imsejħin biex naqdu u 

nħabbru. Laqgħa arċidjoċesana ta’ Katekeżi. L-Arċisqof Jorge Mario Bergoglio jkellem lill-katekisti. 
2 Fuq id-drama ta’ atteġġjament edukattiv li jwarrab il-“qrubija” u l-“karità” mill-imkejjen ta’ formazzjoni u 

jittrasferixxi fuq speċjalisti bħall-psikologi t-temi deċiżivi kollha, ara Monsieur Lazhar u The artist: provokazzjonijiet 

għall-katekeżi. Nota qasira ta’ Andrea Lonardo. 



Għalhekk – u dan l-aspett forsi hu biss espliċitazzjoni ta’ dak li diġà għidna – ix-

xbieha ta’ katekeżi li donnha toħroġ minn din l-ewwel sena ta’ pontifikat tista’ 

tissejjaħ tat-tip “popolari”.3 

 

Dan juri li l-katekeżi għandha taqbad mhux xi triq magħmula minn tappi teoretiċi u 

kkumplikati, mhux triq irriservata biss għal gruppi kkaratterizzati minn impenn 

qawwi, imma pjuttost mixja sempliċi u miftuħa għal kulħadd. 

 

Fil-prospettiva ta’ l-evanġelizzazzjoni u l-formazzjoni Nisranija li jħaddan il-Papa 

Franġisku, il-primat hu dak tal-ħniena u l-imħabba li bihom Alla u l-Knisja jilqgħu lil 

kull persuna u li, naqra naqra, iwassluha biex issir anki hi protagonista ta’ ħniena. 

 

Il-ħarsa “pastorali” tal-katekeżi lejn il-poplu kollu ta’ Alla u mhux lejn xi grupp ta’ 

elitisti, li tippermetti li noffru l-Vanġelu lil kulħadd, bla distinzjonijiet, hi espressa 

b’mod qawwi u sempliċi fil-parabbola tan-nagħġa l-mitlufa li hekk ikkummenta 

fuqha l-Papa Franġisku:4 “Iktar faċli nibqgħu d-dar, ma’ dik in-nagħġa l-waħda, le?  

Iktar faċli!  Eħ, ma’ dik in-nagħġa, immellsu fiha, inżegħilu biha… imma lilna l-

qassisin, u anki lilkom l-Insara, lil kulħadd, il-Mulej iridna rgħajja, mhux melliesa 

tan-nagħaġ: rgħajja!  U meta komunità tibqa’ magħluqa fiha nfisha, dejjem fost l-

istess erbgħa min-nies ipaċpċu bejniethom, hekk hu, din m’hix komunità li tagħti l-

ħajja.  Hi komunità sterili, ma tagħmilx frott.  Il-frott li jagħti l-Vanġelu jiġi bil-

grazzja ta’ Ġesù Kristu imma permezz tagħna, tal-predikazzjoni tagħna, tal-kuraġġ 

tagħna, tas-sabar tagħna”. 

 

3. Is-Sagramenti għandhom qawwa evanġelizzatriċi, għax jesprimu l-ħniena 

b’mod li tista’ tmissu b’idejk 

Il-Papa Franġisku jippreżenta s-Sagramenti mhux bħala premju, imma bħala “duwa u 

ikel” (EG 47).5  Għalhekk – ninsistu fuq il-fatt li m’aħniex nippretendu li nagħmluha 

ta’ xi interpreti mill-aqwa tal-ħsieb tal-Papa li ovvjament hu ħafna aktar għani minn 

hekk – mill-kliem u mill-esperjenza ta’ dak li dak in-nhar kien l-Arċisqof Bergoglio u 

 
3 Fuq il-mod kif hu mħaddem il-kunċett ta’ “poplu ta’ Alla” f’Bergoglio, ara It-Teoloġija tal-Poplu fil-Papa Franġisku. 

Il-kelma “poplu” hi użata 164 darba fl-“Evangelii Gaudium”: x’jifhem il-Papa b’din il-kelma?, ta’ Esteban Pittaro. 
4 Mill-katekeżi li għamel il-Papa Franġisku fil-ftuħ tal-Konvenju tad-Djoċesi ta’ Ruma “Kristu, għandna bżonnok!  Ir-

responsabbiltà ta’ l-imgħammdin fit-tħabbira ta’ Ġesù Kristu”, fl-Awla Nervi, 17 ta’ Ġunju 2013. 
5 Dan hu t-test ta’ l-EG 47: “Il-Knisja hi msejħa tkun id-dar miftuħa tal-Missier.  Wieħed mis-sinjali konkreti ta’ dan il-

ftuħ hu li jkollna kullimkien knejjes bil-bibien tagħhom miftuħa.  Hekk, jekk xi ħadd irid jimxi skond ma jqanqlu l-

Ispirtu u jersaq ifittex lil Alla, ma jkollux iħabbat wiċċu mal-kesħa ta’ bieb magħluq.  Imma hemm bibien oħra li lanqas 

m’għandhom jitħallew magħluqa.  Kulħadd jista’ b’xi mod jieħu sehem fil-ħajja tal-Knisja, kulħadd jista’ jagħmel parti 

mill-komunità, u lanqas il-bibien tas-Sagramenti m’għandhom jiġu magħluqa għal raġuni tkun li tkun.  Dan jgħodd fuq 

kollox meta nitkellmu dwar dak is-sagrament li hu ‘il-bieb’, il-Magħmudija.  L-Ewkaristija, anki jekk hi l-milja tal-ħajja 

sagramentali, mhix xi premju għall-perfetti biss, imma hi duwa b’saħħitha u ikel għad-dgħajfin”.  U fin-noti ta’ l-

Eżortazzjoni, biex isaħħaħ dawn l-affermazzjonijiet, il-Papa Franġisku jikkwota lill-Padri: Sant’Ambroġ, De 

Sacramentis, IV, vi, 28: PL 16, 464: “Għandi nirċevih dejjem, biex dejjem jaħfirli dnubieti. Jekk nidneb il-ħin kollu, 

dejjem għandi nsib rimedju”; ibid., IV, v, 24: PL 16, 463: “Min kiel il-manna, miet; min jiekol minn dan il-ġisem, 

jikseb il-maħfra ta’ dnubietu”; San Ċirillu ta’ Lixandra, In Joh. Evang. IV, 2: PG 73, 584-585: “Għarbilt lili nnifsi u sibt 

li ma jistħoqqlix.  Lil dawk li jitkellmu hekk ngħidilhom: U meta ħa jkun jistħoqqilkom?  Allura meta se tidhru 

quddiem Kristu?  U jekk dnubietkom iżommukom milli tersqu lejh u jekk m’intom ħa tieqfu qatt taqgħu – in-nuqqas 

min jista’ jagħrfu?, jgħid is-Salm – ħa tibqgħu intom bla ma tieħdu sehem mit-tqaddis li jaħji għal dejjem?”. 



tal-Papa Franġisku, donnha toħroġ valutazzjoni pożittiva tax-xewqa ta’ tant persuni li 

jersqu lejn is-Sagramenti, kif ukoll li jixtequhom għal uliedhom. 

 

Fl-EG 174 jasal biex saħansitra jsejjaħ “qadima” l-allegat kuntrast bejn 

“evanġelizzazzjoni” u “sagrament” li spiss jikkaratterizza d-diskussjonijiet bejn l-

esperti tal-katekeżi: “Sal-lum issuperajnieh għal kollox dak il-kuntrast qadim bejn 

Kelma u Sagrament.  Il-Kelma mħabbra, ħajja u effikaċi, tħejjina biex nirċievu s-

Sagrament, u fis-Sagrament din il-Kelma tilħaq l-ogħla effikaċja tagħha”.  Din hi r-

raġuni għaliex il-Knisja hi qabel xejn omm ħanina li fuq kollox tiftaħ idejha mimlija 

bil-grazzja, għax taf li din tista’ tagħmel il-frott. 

 

Jidhrilna li kliem l-Evangelii Gaudium jirrifletti l-esperjenza ta’ Bergoglio bħala 

Arċisqof ta’ Buenos Aires li qal hekk f’intervista:6 “Ħadd m’għandu jaħseb li 

m’għandhiex issir katekeżi, li m’għandniex inħejju lit-tfal għall-Griżma u t-Tqarbin.  

Imma rridu dejjem inħarsu lejn in-nies tagħna kif inhi, u naraw dak li hu l-iżjed 

meħtieġ.  Is-sagramenti qegħdin hemm għall-ħajja tal-persuni hekk kif inhuma.  Li 

forsi ma jafux jagħmlu ħafna diskorsi, imma s-sensus fidei tagħhom jiġbor fih ir-

realtà tas-sagramenti b’mod ħafna iżjed ċar minn dak ta’ tant speċjalisti…  Sewwa 

sew xi jiem ilu għammidt sebat itfal ta’ mara waħidha, armla fqajra, li taħdem ta’ 

serva u kellha lil uliedha minn żewġt irġiel differenti.  Kont iltqajt magħha s-sena l-

oħra fil-festa ta’ San Gejtanu.  Kienet qaltli: ‘Dun, qiegħda ngħix fid-dnub il-mejjet, 

għandi sebat itfal u bqajt ma għammidthomx’.  Dan kien ġara għax ma kellhiex flus 

biex iġġib il-parrini mill-bogħod, jew biex tħallas għall-festin, għax dejjem kellha 

taħdem…  Ipproponejtilha li niltaqgħu, biex nitkellmu fuq din il-ħaġa.  Tkellimna bit-

telefon, ġiet tarani, u qaltli li qatt ma kien qed jirnexxielha ssib il-parrini kollha u 

tiġborhom flimkien…  Fl-aħħar għidtilha: ‘Nagħmlu kollox b’żewġ parrini biss, 

jirrappreżentaw lill-oħrajn’.  Ġew hawn kollha u wara katekeżi ċkejkna 

għammidthom fil-kappella tal-kurja arċiveskovili.  Wara ċ-ċerimonja għamilna 

daqsxejn ta’ festin.  Coca cola u żewġ panini.  Hi qaltli: ‘Dun, ma nistax nemmen, int 

qed tagħmili nħossni importanti…’.  Weġibtha: ‘Imma Sinjura, jien x’għandi 

x’naqsam?  Hu Ġesù li jagħmlek tħossok importanti’”. 

 

4. Il-periferija rrappreżentata min-nuqqas ta’ fidi 

Punt karatteristiku ieħor tal-Maġisteru tal-Papa Franġisku li jdawwal it-tiġdid ta’ l-

Inizjazzjoni Nisranija hu dak tal-kixfa mill-ġdid ta’ ħarsa ta’ ħniena lejn dawk is-

sitwazzjonijiet fejn Alla m’hux preżenti.  Ngħidu aħna, fid-diskors tiegħu lill-

parteċipanti tal-Kungress tal-Katekisti,7 il-Papa qal: “Intom tafu liema waħda mill-

periferiji tweġġagħni u tnikkitni l-iżjed – kont rajtha fid-djoċesi li kelli qabel?  Hi dik 

tat-tfal li ma jafux iroddu s-Sinjal tas-Salib.  Fi Buenos Aires hemm tant tfal li ma 

jafux iroddu s-Salib.  Din periferija!  Jeħtieġ immorru hemm!  U Ġesù qiegħed 

hemm, qed jistenniek, biex tgħin lil dak it-tifel irodd is-Sinjal tas-Salib.  Hu dejjem 

qiegħed hemm qabilna”. 

 
6 Ara M’aħniex sidien tad-doni tal-Mulej. Intervista ta’ Gianni Valente mal-Kardinal Jorge Mario Bergoglio fuq il-

grazzja tal-Magħmudija. 
7 Diskors miżmum fl-Awla Nervi, Ruma, 27 ta’ Settembru 2013. 



 

U fl-EG 200, il-Papa Franġisku kiteb: “Bi swied il-qalb nixtieq ngħid li l-agħar 

diskriminazzjoni li qed issir mal-foqra hi n-nuqqas ta’ attenzjoni spiritwali.  Il-parti l-

kbira tal-foqra huma qalbhom miftuħa b’mod speċjali għall-fidi; għandhom bżonn ta’ 

Alla u ma nistgħux ma noffrulhomx il-ħbiberija tiegħu, il-barka tiegħu, il-Kelma 

tiegħu, iċ-ċelebrazzjoni tas-Sagramenti u l-proposta ta’ mixja li fiha jikbru u 

jimmaturaw fil-fidi.  L-għażla preferenzjali favur il-foqra għandha tittraduċi ruħha 

prinċipalment f’attenzjoni reliġjuża pprivileġġjata, u din tiġi qabel kollox”. 

 

Allura anki l-katekeżi tmiss it-truf ta’ l-eżistenza, għax m’hemmx persuna iżjed 

imbiegħda mill-qalba tal-ħajja minn min idur għall-allat foloz jew għax-xejn minflok 

għal għand Alla l-ħaj.  Imma l-katekeżi hi msejħa tħabbar li Alla tal-ħajja diġà jinsab 

hemm, fejn deher li kien assenti. 

 

5. Il-katekeżi bħala edukazzjoni għall-ħniena u għall-imħabba tal-fqir 

Fil-prospettiva tal-Papa Franġisku, katekeżi “mimlija bil-ħniena”, li tibda billi tilqa’ 

lill-persuni fil-qagħda li fiha jinsabu biex imbagħad turihom it-tjieba ta’ Alla, 

tingħaqad ma’ proposta li ssieħeb lil kull persuna ħalli mbagħad tistagħna fil-ħniena, 

għax tkun ġarrbet il-ħlewwa ta’ Alla. 

 

Il-proposta morali għolja tal-Papa Franġisku – imbiegħda sew mill-moraliżmi faċli, 

anzi mimlija bl-esiġenzi etiċi tal-Vanġelu – tagħfas fuq ir-responsabbiltà pubblika tal-

fidi Nisranija, u tistedinna nqegħiduha fiċ-ċentru tal-katekeżi flimkien max-xandir 

tal-ħniena ta’ Alla li deher fil-wiċċ ta’ Kristu. 

 

Fl-EG 176, il-Papa Franġisku jispjega li d-dimensjoni soċjali u morali tal-Vanġelu 

mhux biss tiġi wara l-Vanġelu stess, imma hi kostituttiva ta’ l-istess bidu tal-fidi: 

“Nixtieq naqsam magħkom it-tħassib tiegħi dwar id-dimensjoni soċjali ta’ l-

evanġelizzazzjoni sewwa sew għax, jekk din id-dimensjoni ma toħroġx kif imiss, 

inkunu qegħdin dejjem nirriskjaw li ngħawġu t-tifsira awtentika u sħiħa tal-missjoni 

ta’ l-evanġelizzazzjoni”. 

 

Il-katekeżi hekk hi mistiedna tqiegħed fiċ-ċentru tagħha l-qsim tal-ħajja maċ-

“ċkejknin” u l-“foqra”.  Mixja awtentika ta’ formazzjoni Nisranija ma tistax tkun biss 

mixja ta’ talb jew ta’ esperjenza liturġika, imma tagħmel sew jekk “tħammeġ idejha”, 

tidħol f’relazzjoni ħajja ma’ min hu fil-bżonn.  Il-katekeżi għandha tintgħaraf mir-

rifjut tagħha ta’ “kultura ta’ l-iskart”, anzi, issir minflok skola ta’ “kultura tal-

laqgħa”,8 li tipproponi esperjenzi ta’ servizz u ta’ laqgħa ma’ xhieda ta’ għemejjel ta’ 

ħniena tal-ġisem u tar-ruħ. 

 

6. Katekeżi ċċentrata fuq l-essenzjal 

 
8 Ara l-Papa Franġisku fl-Udjenza mal-membri tal-Moviment Appostoliku ta’ l-Għomja u l-Missjoni Żgħira għat-Torox 

u l-Muti, 29 ta’ Marzu 2014. 



Il-Papa Franġisku mbagħad jagħfas li katekeżi li trid tevanġelizza u ma tassumix li 

diġà seħħet it-tħabbira tal-Vanġelu, għandha tmur għall-qalba tal-fidi.  Fl-EG 35 

jafferma: “Pastorali bi stil missjunarju m’hix ossessjonata li tipprova timponi 

b’insistenza t-trasmissjoni ta’ għadd ta’ duttrini mifruda minn xulxin.  Meta jkollna 

mira pastorali u stil missjunarju, li tassew jaslu għand kulħadd bla eċċezzjoni jew 

esklużjoni, it-tħabbira tikkonċentra fuq dak li hu essenzjali, fuq dak li hu l-isbaħ, l-

ikbar, l-iktar attraenti u fl-istess ħin l-iktar meħtieġ.  Il-proposta ssir b’mod sempliċi, 

bla ma titlef xejn mill-profondità u l-verità tagħha, u hekk issir iżjed konvinċenti u 

qawwija”. 

 

Fl-Ittra ta’ tweġiba lill-eks-editur tal-ġurnal ta’ kuljum La Repubblica, Eugenio 

Scalfari, il-Papa Franġisku kitiblu hekk:9 “Int qed tistaqsini kif tifhem l-oriġinalità 

tal-fidi Nisranija bħala xi ħaġa li ddur propju ma’ l-Inkarnazzjoni ta’ l-Iben ta’ Alla, 

f’kuntrast ma’ reliġjonijiet oħra li jduru madwar it-traxxendenza assoluta ta’ Alla”.  

Dan jidhrilna li hu l-atteġġjament li l-Papa Franġisku qed jindika lill-katekeżi. 

 

Fil-fatt, kull kontenut u kull aspett tal-messaġġ sħiħ u armonjuż tal-Vanġelu għandu 

sens biss f’rabta mal-qalba tiegħu, mal-wiċċ ta’ Alla li deher f’Ġesù, mal-preżenza 

reali tal-ħniena divina fi Kristu.  Għalhekk il-katekeżi hi mistiedna mhux biss 

tqiegħed fiċ-ċentru sa mill-bidu l-element “ġdid” u l-ġmiel tal-fidi, mingħajr ma 

tispiċċa f’mixja li taqtgħalha nifisha, imma anki li turi r-rabta ta’ kull espressjoni 

partikulari tagħha ma’ din il-qalb ħajja li tħabbat: “Meta qed ngħidu li din it-tħabbira 

hi ‘l-ewwel’, dan ma jfissirx li qiegħda fil-bidu u mbagħad wara ninsewha jew flokha 

nqiegħdu kontenuti oħra li huma aqwa minnha.  Hi l-ewwel fis-sens kwalitattiv, għax 

hi t-tħabbira ewlenija, dik li dejjem għandna nerġgħu lura għaliha biex nisimgħuha 

fid-diversi xejriet tagħha u li dejjem għandna nduru lejha biex inħabbruha fil-katekeżi 

f’xi bixra jew oħra, fl-istadji u l-mumenti kollha tagħha” (EG 164). 

 

Il-katekeżi għandha bżonn, il-lum iżjed minn qatt qabel, mhux ta’ metodu 

sempliċement progressiv, imma li tikkonċentra fuq l-essenzjal li mbagħad wara ftit 

ftit jinftiehem iżjed b’approfondimenti tal-konentut u bl-esperjenza.  Il-metodu hekk 

imsejjaħ “tas-sellum”, li biss wara ħafna żmien u wara ħafna “skaluni” jasal għall-

qalba tal-messaġġ Nisrani, m’huwiex tajjeb għad-dinja li fiha aħna msejħin ngħixu. 

 

 

miġjuba mit-Taljan għall-Malti minn Francesco Pio Attard 

 

Ara l-artiklu oriġinali bit-taljan > http://www.gliscritti.it/blog/entry/2468 

 
9 Ara La Repubblica, 11 ta’ Settembru 2013. 
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