MESSAĠĠ TAD-DIRETTUR

Għeżież kollaboraturi, għeżież ħbieb,
Huwa ta’ pjaċir għalija li llum qed nerġgħu niltaqgħu flimkien biex
nagħtu ħarsa lejn dak li wettaqna s-sena li għaddiet u flimkien nitfgħu
il-mira tagħna għas-sena li ġejja.
Mill-ewwel daqqa t’għajn lejn dawn ir-rapporti ta’ ħidma tad-diversi
sezzjonijiet ta’ Kana nimtela tassew bil-ferħ għax nara fihom ħafna
impenn, ħafna dedikazzjoni u ħafna mħabba. Kieku ma kienx hawn
Kana f’Malta fejn konna nkunu, x’kien ikollna? Għalhekk bil-qalb
ngħid:
a. Imnalla għandna l-Kana f’Malta li bit-tajjeb u l-ħazin li għandna
nippreparaw ħafna għarajjes għall-hajja miżżewġa b’mod tassew
tajjeb u professjonali;
b. Imnalla għandna l-Kana li mill-aħjar li nistgħu nieqfu u ngħinu
ħafna persuni u koppji feruti li garrbu thezhiza u turbulanza
qawwija fir-relazzjoni tagħhom biex iqumu fuq saqajhom;
c. Imnalla għandna l-Kana li permezz ta’ diversi support groups
tgħin lil hafna koppji/individwi fil-bzonn sabiex ma jitfarrkux;
d. Imnalla għandna l-Kana li qed tkompli tippromwovi kultura
favur il-ħajja b’mod responsabbli f’kultura li mhix daqshekk
favur il-ħajja;
e. Imnalla għandna l-Kana li qed inlaqqgħu ħafna koppji madwar
il-Kelma ta’ Alla biex fuqha jfasslu l-ħajja miżżewġa tagħhom;

f. Imnalla għandna l-Kana li lesta tkompli titkellem favur iz-zwieg
u l-familja f’dinja li trid tipproponi ħafna forom ta’ relazzjoni
bħala familja;
Dan kollu Kana tkompli tagħmlu bil-qalb u b’dedikazzjoni liema
bħala akkost ta’ ħafna sagrificcji li assolutament ma jaqtgħulniex
qalbna.
M’aħniex perfetti, m’aħniex mingħajr difetti, anzi konvint li
baqgħalna ħafna fejn nikbru, baqgħalna ħafna x’nitgħallmu biex
intejbu s-servizz tagħna.
Ċertament li baqgħalna ħafna x’naqdfu kontra l-kurrent. Ikollna
mumenti ta’ xi fewġa ħelwa li tmexxina ‘l quddiem u taqlagħna ftit ‘il
barra, iżda jkollna wkoll mewġ kontrina, li xi kultant donnu irid
jiblagħna. Bħal miżżewġin ikollna l-bnazzi u l-maltemp u bħal
miżżewġin nibqgħu leali u fidili lejn il-missjoni tagħna.
Dan ngħiduh għax konvinti li din il-missjoni qed nagħmluha ma’
Ġesu’. Hu stess qalilna li ser jibqa’ magħna, aħna qegħdin fid-dinja
iżda m’aħniex tad-dinja. Bħala nsara aħna ta’ Ġesu’ u hu stess qed
jibgħatna bħal nagħaġ qalb l-ilpup, biss qalilna wkoll li għandna
nkunu għaqlin bħas-sriep u safjin bħal ħamiem. Fi kliem ieħor, qed
jistedinna biex ikollna l-għaqal tal-vanġelu, iva b’dak l-għaqal talvanġelu, fejn mistrieħa fuq il-Kelma tiegħu, aħna nkunu nistgħu
nħarsu ‘l quddiem b’ottimiżmu, kuraġġ u determinazzjoni.
Għalhekk, ejjew flimkien inkomplu nibnu fuq is-sabiħ kollu ta’
qabilna u li diġa sar, u b’kuraġġ inkomplu l-ħidma li qed tistenniena.
Grazzi lil kulħadd tas-sehem imprezzabbli tagħkom u grazzi lillfamilji tagħkom.
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