Sena Pastorali Moviment ta’ Kana 2017
Diskors tad-Direttur Fr. Charles Attard.
Egħżież membri u ħbieb tal-Moviment ta’ Kana nagħtikom merħa.
Nagħti merħba speċjali lill-mistednin speċjali li taw kontribut kbir lill-Moviment ta’ Kana fil-passat u
nirringrazzjawkom tal-kontribut kbir li wettaqtu fil-passat. Merħba wkoll lill-mistednin speċjali li
qed jaħdmu b’xi mod jew ieħor fil-qasam tal-familja.
Merħba u nirringrazzjakom talli lqajtu l-istedina tagħna għal din l-Assemblea li timmarka l-bidu
tas-sena Pastorali tal-Moviment ta’ Kana. Għalkemm din tissejjaħ ‘ il-bidu tas-sena pastorali’, dan
ma jfissirx li rqadna matul is-sajf imma jfisser li wara x-xhur ta’sħana qalila tas-sajf issa se nkomplu
l-ħidma b’enerġija ġdida u entużjażmu ġdid.
Ladarba din il-laqgħa tissejjaħ Il-Ftuħ tas-Sena Pastorali, tajjeb li naraw x’se tkun il-pastorali talMoviment ta’ Kana. X’hemm maħsub li jsir?
Imma ma tistax tippjana għall-ġejjieni jekk ma taħsibx minn fejn tlaqt. Tlaqna minn esperjenza
twila ta’ ħidma b’risq il-familja. Tlaqna minn responsabilta’ ġdida: il-Pastorali tal-Familja fidDjoċesi tagħna. Meta nitkellmu fuq il-pastorali kollha tal-familja, ifisser li rridu naqbdu f’idejna iddokumenti kollha tal-Knisja li jitkellmu fuq iż-Żwieġ u l-Familja b’mod partikulari Familiaris
Consortio u Amoris Laetitia.
Waħda mill-affarijiet li nħoss li għandna nagħtu attenzjoni partikulari hi il-bżonn ta’ iktar
koordinament . Miż-żjarat li qed ikolli fil-parroċċi qed ninduna kemm għandna rejaltajiet differenti.
Biex nagħti eżempju, insemmi l-korsijiet ta’ tħejjija għaż-żwieġ għall-għarajjes. Għandna koppji li
qed jieħdu dan il-ministeru b’impenn kbir u ammirevoli; għandna koppji li qed isibuha diffiċli biex
jadattaw ruħhom għas-sistemi moderni u ‘challenges’ ta’ żmienna; għandna koppji li nixtiequ
narawhom iktar għall-korsijiet ta’ formazzjoni li jsiru, imbagħad għandna koppji li qed iħossuhom
jaħdmu wisq waħidhom mingħajr ebda support. Għalhekk ladarba qed insemmi l-koordinament
nixtieq li matul is-sena li ġejja ikolli iktar kuntatt mill-qrib mal-koppji mexxejja. Nixtieq inkun
preżenti meta issir il-laqgħa tal-koppji mexxejja bi tħejjija għall-kors ta’ Kana. Nixtieq inkun
preżenti wkoll meta issir il-laqgħa ta’ ‘evaluation’ wara li jkun spiċċa il-kors ta’ Kana. Infakkar li
posti mhux wara l-iskrivanija tal-uffiċċju tiegħi imma magħkom, ħalli nitgħallem mingħandkom
dak li tkunu għaddejtu minnu.
Imbagħad għandi ħafna esperjenzi pastorali sbieħ li qed isiru fil-parroċċi. Dawn huma esperjenzi
ta’ min jinkoraġġihom. Għalhekk għandna bżonn ta’ iktar koordinament. Dawn l-esperjenzi qed
niskoprihom fil-laqgħat mal-Kappillani.
Minn din is-sena, dawn il-laqgħat qed jieħdu dimensjoni ġdida għaliex huma marbuta mal-Viżta
Pastorali li l-Arċisqof beda jagħmel fil-parroċċi tagħna. Qabel kull viżta pastorali qed issir laqgħa
mal-Kummissjoni parrokkjali familja u f’din il-laqgħa issir, l-ewwelnett analisi ta’ dak li jkun qed
isir fil-parroċċa għall-familja. Imbagħad il-membri tal-Kummissjoni Familja jkunu mistiedna
jesprimu id-diffikultajiet li qed isibu fil-ħidma tagħhom u fl-aħħarnett jesprimu dak li jixtiequ li jsir

fil-parroċċa b’risq il-familja. Din il-laqgħa ssir mingħajr il-preżenza tal-Kappillan biex kulħadd iħossu
ħieles li jesprimi dak li jixtieq. Ovvjamennt dan l-eżerċizzju se jkompli fil-ġejjieni.

It-tfassil tal-Proġett Pastorali għall-Familja
Fl-2003 sar is-Sinodu Djoċesan u fost id-dokumenti li ħarġu minn dan is-Sinodu hemm iddokument: Żwieġ u Familja. Fit-tielet taqsima ta’ dan id-dokument hemm diversi proposti li wħud
minnhom ġew implimentati, oħrajn iridu jiġu adattati għaż-żminijiet tal-lum.
Għalhekk Mons. Arċisqof inkariga lill-Moviment ta’ Kana biex iressaq proposti għall-proġett
pastorali għall-familja. Tlabna diversi ‘stakholders’ tal-familja biex jagħtuna l-ħsibijiet tagħhom u
speċjalment x’inhi l-viżjoni tagħhom għall-familja fis-snin li ġejjin. Dan il-proġett qegħdin naħdmuh
flimkien ma’ Fr Rene’ Camilleri, Delegat tal-Arċisqof għall-Evanġelizazzjoni u Fr Joe Inguanez idDirettur tad-Discern. Dan il-proġett se ninkwadrawh fuq dak li jixtieq il-Papa Franġisku f’Amoris
Laetitia.

Id-Delegati Parrokkjali
Il-Moviment ta’ Kana bħala istituzzjoni kif semmejt iktar il fuq, ma tistax taħdem biss minn wara liskrivanija. Ma tistax toqgħod ‘l bogħod mir-realtajiet tal-familji li qed joqgħodu fil-parroċċi. IlMoviment ta’ Kana irid isaħħaħ ir-rabtiet tiegħu mal-parroċċi u f’ħafna parroċċi hemm ilkummissjoni familja jew xi grupp ieħor li jaħdem b’risq il-familja. Biex jissaħħu dawn ir-rabtiet qed
niffurmaw il-grupp tad-Delegati Parrokkjali Familja. Tlabt lill-Kappillani biex jaħtru persuna/koppja
ħalli jagħmlu parti minn dan il-grupp. S’issa wieġbu 24 minn 70 parroċċa. Nifhem li xi Kappillani
jsibuha diffiċli jikkuntattjaw nies li diġa għandhom ħafna impenji, kemm familjari kemm parrokkjali
u forsi impenji oħra wkoll. Nifhem ukoll li dak li jkun jiddejjaq jinqala’ mill-parroċċa biex jiġi għallaqgħa tad-delegati.
Xi Kappillani staqsewni x’inhu l-għan tal-grupp tad-Delegati Parrokkjali u l-laqgħat kemm se jkunu
spissi. Mhux l-iskop li dawn il-laqgħat isiru spiss. L-iskop tal-grupp tad-Delegati Parrokkjali Familja
huwa li niddiskutu ‘issues’ dwar il-familja li jqumu fostna, li naraw kif nistgħu inkunu ta’ support
għal xulxin u fuq kollox li nitgħallmu minn xulxin.
Għalhekk matul din is-sena pastorali il-Moviment ta’ Kana se jaħdem iktar biex isir iktar
koordinament tal-ħidma tagħna flimkien mal-bażi li hi l-parroċċa.
Id-dar ta’ Kana fil-Mall
Riżorsa important ħafna li għandu l-Moviment ta’ Kana hi id-dar li għandna biswit il-Mall, ilFurjana. Din id-dar għandna bżonn nagħtuha spinta biex nisfruttaw kemm nistgħu il-potenzjal li
toffri. Tinsab f’post ċentrali ħafna imma sfortunatament mhix qed tkun utiliżżata bl-aqwa mod.

Imma irrid ngħid ukoll li biex tkun utiliżżata bl-aqwa mod hemm bżonn li nagħtuha ‘refurbishment’.
Avviċinajna perit li se jagħtina l-pariri tiegħu ħalli nimmasimiżżaw il-potenzjal ta’ din id-dar.
Nittamaw li nkunu nistgħu nagħtu iktar dettalji ta’ dan il-proġett iktar il-quddiem.
Proġetti oħrajn
1. Il-Moviment ta’Kana bħala l-istituzzjoni resposnabli għall-pastorali tal-familja dejjem iħoss ilbżonn li jkun li jikkomunika l-ħidma u s-serizzi tiegħu mad-diversi oqsma tas-soċjeta’ u
speċjalment mal-‘grassroots’. Għalhekk tlabna l-għajnuna tas-Sur Louis Olivieri sabiex
jgħinna nwettqu dan il-ħsieb b’mod iktar konkret. Huwa ressaq il-ħsibijiet tiegħu li se jkunu
diskussi fil-laqgħat tal-Kunsill.
2. F’Awwissu 2018, se tiġi ċelebrata il-Jum Dinji tal-Familja fl-Irlanda. Dan se jkun bejn-il 21 u
26 ta’ Awissu. Ix-xewqa tagħna hi li mhux biss nieħdu sehem attiv permezz ta’ workshops,
imma li norganiżżaw grupp ta’ familji maltin ħalli nkunu preżenti għaċ-ċelebrazzjonijiet
kollha li qed jiġu organiżżati. It-target tagħna li għallinqas inkunu 25 koppja għal din illaqgħa. Għalhekk bi tħejjija għal din il-grajja importanti, ħsibna li norganiżżaw 4 seminars
b’dan it-temi:
- Families of Hope
- Families of Faith
- Families of Love
- Families of Joy
Claudio u Antoinette Laferla offrew li jikkoordinaw dawn is-seminars flimkien għaqdiet li
jaħdmu fil-pastorali tal-familja.
3. Seminars għall-Koppji Mexxejja
Kif semmejt iktar qabel, il-formazzjoni tal-koppji mexxejja hi prijorita’ għall-Moviment ta’ Kana u
dan għaliex huma il-koppji mexxejja li jiltaqgħu maż-żgħażagħ li se jkunu l-ommijiet u l-missirijiet
tal-familji ta’ għada. Dan minbarra l-fatt li llum ma tistax ma tkunx dejjem ippreparat għall-isfidi lfamilja qegħdha ssib ma’ wiċċha. Din is-sena hemm ippreparati tliet seminars li huma:
a) ‘Bioethical issues’ – imexxi Dun Manwel Agius
b) Kif tmexxi ‘one to one sessions’ mal-għarajjes – imexxi Dun Pawl Galea
c) Kif se nagħtu tweġiba għall-isfidi ġodda fil-familja –Imexxu Claudio u Antoinette Laferla
Dawn is-seminars se jkunu ripetuti għall-kumdita’ ta’ kulħadd. Nittama li jkollna konkorrenza tajba.
Irrid ngħid ukoll li dawk li jattendu jingħataw ċertifikat mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali. Id-dati
ta’ dawn is-seminars huma lesti u se nħabbarhom il-ġimgħa li ġejja.
Għall-koppji mexxejja wkoll qed norganiżżaw live in fit-8,9 u 10 ta’ Diċembru. Dan se jsir fid-Dar
tal-Irtiri tal-Brothers ta’ De La Salle f’Santa Marija Estate il-Mellieha. S’issa hemm koppja waħda
biss li applikat. Nittama li jkollna għallinqas 10 koppji oħra għal dan il-live in.
Konklużjoni
Kif wieħed jara, hemm ħafna xogħol x’isir.

Nagħlaq billi mill-ġdid nirringrazzjakom tal-preżenża tagħkom. Nirringrazzjakom tal-ħidma kbira u
ġeneruża li tagħmlu b’risq il-familja fil-komunitajiet tagħkom. Nitolbu lill-Madonna ta’ Kana ħalli
tbierek il-ħidma kollha tal-Moviment għall-ġid tal-familja Maltija.

Grazzi ħafna

