SINTEŻI TAD-DISKORS TA’
MONS ANTON GOUDER, PRO-VIGARJU GENERALI
waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-Moviment ta’ Kana – 15 ta’ Marzu 2014

Mons. Gouder ta merħba lill-membri preżenti u skuża ruħu għan-nom tal-Eċċellenza
Tiegħu, l-Arcisqof Pawlu Cremona, li ma setax ikun preżenti għall-Laqgħa.
Mons. Gouder fakkarna li l-Moviment ta’ Kana huwa l-Moviment tal-familja u għallfamilja, moviment li għal għexiren ta’snin f’pajjiżna kien u għadu l-id il-leminija talKnisja fil-pastorali tal-familja. Huwa qal li l-Laqgħa Ġenerali Annwali tagħtina ċans
inħarsu lura, b’mod partikolari lejn l-aħħar sena; imma mhux biss, għaliex dak li għandna
f’idejna llum huwa frott ta’ ħafna snin ta’xogħol. Fil-fatt, il-Laqgħa tagħtina ċans inħarsu
lejn il-preżent u lejn il-futur biex il-Moviment ikompli jkun dak li dejjem kien, jiġifieri, lid il-leminija tal-Knisja fil-pastorali tal-familja.
Mons Gouder semma kif il-Papa Frangisku f’din l-ewwel sena tal-papat tiegħu, ġa
għamel mhux inqas minn ħames diskorsi dwar il-familja, kif ukoll kiteb xi paragrafi flewwel Enċiċlika tiegħu, Evangelii Gaudium. F’paragrafu 62 ta’dan id-dokument, il-Papa
jagħmilha ċara li l-ambjent u l-kultura li fih irridu nwettqu l-appostolat tagħna huwa fejn
l-ewwel post jingħata:


Dak li jidħer



Dak li hu immedjat



Dak li hu superfiċjali



Dak li u ta’malajr.

Għaldaqstant, ma nistgħux inkompli naħdmu bl-istess metodi li konna naħdmu bihom
għaxar snin ilu! L-ambjent huwa ferm differenti minn dak li kien u l-għarajjes, wara
kollox, huma frott ta’zmienhom: huma jatu iżjed każ tal-pakkett ta’barra milli tassustanza ta’ġewwa. Il-messaġġ li qed jipprova jgħaddi l-Moviment lis-soċjeta huwa
messaġġ ta’ verita imma dan il-messaġġ ma nistgħux ngħadduh mingħajr ma nagħtu każ
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il-pakkett ta’barra għaliex ma jiġix milqgħuh. Irridu nsibu mezz kif nattiraw l-attenzjoni
tan-nies tal-lum u l-messaġġ tagħna ngħadduh permezz ta’ dan.
Fil-kultura ‘immedjata’ tal-lum, irridu naraw li niffurmaw rwieħna sew. Wara kollox,
bħala Moviment, huwa d-dover tagħna li mhux biss ‘nagħtu nformazzjoni’ imma
‘niffurmaw’ lil dawk li jaqgħu taħt il-pastorali tagħna. U biex inkunu kapaċi nagħmlu
dan, jeħtieġ li nkunu ffurmati aħna stess. Wara kollox il-pastorali tagħna m’hijiex waħda
superfiċjali: hemm il-bżonn li niffurmaw il-persuna olistikament u mhux aspett wieħed
jew tnejn biss tal-persuna. Dan kollu jieħu ż-żmien tiegħu, imma għandna nibdew minn
xi mkien.
Il-Papa Franġisku jirreferi għall-kultura tal-globalizzazjoni li tfisser li qegħdin ndħajfu u
nnawru l-kultura u t-tradizzjoni ta’pajjizan u ndaħħlu modi ta’ ħajja minn kulturi oħra
differenti minn tagħna, li jistgħu ta’ progress ekonomiku, imma dubjuzi etikament. Irridu
nuru biċ-ċar li ż-żwieġ għal dejjem huwa possibli – mhux biss bħala tul, imma anke filkwalita’ tar-relazzjoni: mhux l-aqwa li koppja tibqa flimkien, imma tibqa flimkien għal
ġid tagħhom u biex ikunu ferħanin, akkost ta’ xi problemi u diffikultajiet li jistgħu minn
zmien għal zmien jinqalgħu. Meta l-Papa tkellem mal-għarajjes f’jum San Valentinu ta’
din is-sena, semma l-kultura tal-provizorju, kultura fejn hemm ċertu biża minn “għalldejjem”. Teżisti kultura fejn iż-żwieġ iħarsu lejh sempliċement bħala mod kif ngħixu ssoddisfazzjon emozzjonali u allura dan il-mod jista’ jinbena b’ħafna modi differenti kif
jaqblilna. U allura tinħoloq kultura tal-individwaliżmu u l-postmodern li ddgħajjef liżvillup tar-relazzjonijiet personali u bħala konsegwenza ir-rabta tal-familja.

Hemm ukoll l-aspett negattiv tal-media u l-industrija tad-divertiment li jheddu l-valuri
tradizzjonali u b’mod partikolari l-qdusija taż-żwieġ u l-istabbilita’ tal-familja. Għandna
nkunu izjed professjonali fl-uzu tal-media biex ngħaddu messaġġ posittiv dwar is-sbuħija
taż-żwieg u l-benefiċċji li hemm, għas-soċjeta in generali u għall-familji.
Mela, l-programm tal-Moviment għandu jkun wieħed fejn nippromovu ż-żwieġ kif ħalqu
Alla mill-bidu nett: bejn raġel wieħed u mara waħda, għal dejjem; għall-imħabba u l-
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għajnuna tal-koppja lejn xulxin kif ukoll għat-tnissil u t-trobbija tal-ulied. Għandna
nirrikonoxxu li l-familja hija ħaġa sabiħa, tajba u veru; hija indispensabbli għall-futur
tad-dinja u tal-umanita’.

Fl-aħħar mill-aħħar, il-missjoni tagħna bħala membri tal-

Moviment ta’ Kana huwa li ngħinu lill-koppji u l-famiji jesperjenzaw dan il-pjan sabiħ
ta’ Alla waqt li nakkumpanjahom tul il-vjaġġ tagħhom b’kuraġġ u mħabba.

Christine Galea
19 ta’ Marzu 2014
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