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ABBUŻI SESSWALI FUQ IL-MINURI HUMA ATTI KRIMINALI
Waqt Manifestazzjoni Marjana li saret nhar it-Tlieta 21 ta’ Awwissu 2018 f’Marsalforn, l-Isqof Mario Grech
tkellem dwar l-Ittra li dan l-aħħar il-Q.T. il-Papa Franġisku kiteb lill-Knisja universali dwar l-abbużi sesswali li
ġraw f’Pennsylvania:
Ilbieraħ il-Missier tagħna l-Papa Franġisku bagħat Ittra lill-Poplu ta’ Alla dwar sensiela ta’ abbużi sesswali li
seħħew minn għadd ta’ saċerdoti fuq persuni minorenni f’Pennsylvania, l-Istati Uniti tal-Amerika, fuq medda
ta’ sebgħin sena. Dawn l-atti kriminali mhux biss ħolqu ġerħat profondi u tbatija kbira fil-vittmi, imma lilna,
bħala komunità ekkleżjali, iġagħluna nistħu, jumiljawna u kapaċi jdaħħluna fi kriżi ta’ fidi. F’din l-ittra, li
nirrakkomandalkom bis-sħiħ biex taqrawha, il-Papa jikkundanna din l-imġiba ħażina, juri solidarjetà malvittmi u l-familji tagħhom, u jappellalna biex nagħmlu penitenza u nitolbu ħalli l-Knisja tikkonverti.
Nieħu din l-okkażjoni biex, kif għamilt fl-imgħoddi, nerġa’ nagħmel appell biex jekk xi ħadd ikun jaf b’xi
abbuż ta’ din ix-xorta, imur jirrapporta dan ir-reat lill-Pulizija. Jien irrodd ħajr lil Alla li ħafna mis-saċerdoti
tagħna huma “kanonizzabli”, imma min jagħmel dawn l-abbużi għandu jiġi denunzjat lill-Pulizija.
Il-Knisja f’pajjiżna kienet waħda minn tal-ewwel li fl-1999 għamlet policy dwar dan is-suġġett, liema policy
għadha fis-seħħ. Hija responsabbiltà tiegħi bħala Isqof li każi bħal dawn ma nħallihomx fil-kexxun, imma
nimxi skont il-liġijiet tal-Knisja u tal-pajjiż. Kif għidt fl-aħħar Ittra Pastorali, “meta l-Knisja tkun isserraħ fuq
Ġesù Kristu, anki jekk naraw iċedi u jaqa’ xi ġebel jew saħansitra xi ħnejja tas-santwarju, ma għandniex għax
naqtgħu qalbna, għax il-ġebla tax-xewka (Ġesù) tibqa’ soda”.
Inħeġġiġkom tagħtu l-koperazzjoni tagħkom biex l-għalqa (il-Knisja) titnaddaf minn din is-sikrana.

ITTRA TAL-QDUSIJA TIEGĦU L-PAPA FRANĠISKU LILL-POPLU TA’ ALLA
“Jekk membru jbati, ibatu wkoll (il-membri) l-oħra miegħu” (1 Kor, 12,26). Dan il-kliem ta’ San Pawl jidwu
bil-qawwa f’qalbi xħin għal darb’oħra nara t-tbatija li għexu bosta minuri minħabba l-abbużi sesswali, talpoter u tal-kuxjenza mwettqin minn għadd imdaqqas ta’ kjeriċi u persuni konsagrati. Krimini li
jqanqlu ġrieħi fondi ta’ niket u impotenza, qabel xejn fost il-vittmi, iżda wkoll fost il-familjari tagħhom u
fil-komunità kollha kemm hi, kemm jekk jemmnu wkoll jekk le. Meta nħarsu lejn il-passat qatt mhu se
jkun biżżejjed dak li nagħmlu biex nitolbu maħfra u nfittxu nsewwu l-ħsara li saret. Meta nħarsu lejn ilfutur, qatt mhu se jkun ftit dak kollu li nagħmlu biex nagħtu l-ħajja lill-kultura li jkollha ħila tevita li mhux
biss sitwazzjonijiet bħal dawn ma jerġgħux jirrepetu ruħhom imma li ma jkunx hemm lok li jinsatru u
jibqgħu jsiru xorta waħda. It-tbatija tal-vittmi u tal-familjari tagħhom hi wkoll it-tbatija tagħna,
għaldaqstant huwa urġenti li ntennu għal darb’oħra l-impenn tagħna biex niggarantixxu l-protezzjoni talminuri u tal-adulti vulnerabbli.
Kompli aqra l-Ittra tal-Papa minn hawn:
http://thechurchinmalta.org/mt/posts/77418/test-shih-l-ittra-tal-papa-frangisku-lill-poplu-ta-alla (bilMalti)

“Jum Dinji ta’ Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien” (1 ta’ Settembru)
“Bħala Nsara nixtiequ noffru s-sehem tagħna biex tingħeleb il-kriżi ekoloġika li minnha għaddejja l-familja tal-bnedmin.
... Il-kriżi ekoloġika għalhekk qed issejħilna għal konverżjoni spiritwali qawwija: l-Insara huma msejħa għal konverżjoni
ekoloġika ...” (Il-Papa Franġisku)

VJAĠĠ APPOSTOLIKU TAL-QDUSIJA TIEGĦU L-PAPA FRANĠISKU
FIL-LITWANJA, IL-LATVJA U L-ESTONJA
(22-25 ta’ Settembru 2018)
https://w2.vatican.va/content/francesco/en/travels/2018/outside/documents/papa-francesco-paesi-baltici_2018.html
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L-Ewwel Sibt tax-xahar./ Jum Dinji ta' Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien.
Lejl adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku (Knisja Ta’ Ħamet - Quddies: 8.30pm u
Nofsillejl).
It-22 Il-Ħadd tas-Sena (Sena B).
Festa tal-Madonna tal-Karmnu fix-Xlendi.
San Girgor il-Kbir, Papa u Duttur tal-Knisja. Tifkira (O).
Santa Roża minn Viterbo, Verġni. Tifkira.
Santa Tereża ta’ Kalkutta. Tifkira.
Laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani.
San Żakkarija Profeta. Tifkira.
L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Adorazzjoni u Tqarbina Riparatriċi.
Tifkira tal-Bidu tal-Leġjun ta’ Marija (7 ta’ Settembru 1921).
Quddiesa għall-Professjonisti Gradwati (Santu Wistin -8.30pm).
It-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija. Festa.
Jum il-Vitorja. Festa Nazzjonali.
Festa ta’ Marija Bambina (Parroċċa Xagħra/Knisja ta’ Savina, Victoria).
Lejl adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku (Knisja ta’Savina, Victoria - Quddies:
8.30pm u Nofsillejl).
It-23 Hadd tas-Sena (Sena B).
San Nikola ta’ Tolentinu, Presbiteru. Tifkira.
San Ġwann Gabriel Perboyre. Tifkira.
L-Isem tal-Verġni Mqaddsa Marija. Tifkira.
San Ġwann Krisostmu, Isqof u Duttur tal-Knisja. Tifkira (O).
Il-5 dehra tal-Madonna ta’ Fatima (Knisja ta’ Ħamet: fil-5.30pm adorazzjoni solenni u
fis- 6.30pm quddiesa u wara pellegrinaġġ ta’ talb).
L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Festa.
Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. Tifkira (O).
Quddiesa tas-Sebħ b’radd il-ħajr għall-Ħolqien (Knisja ta' Lourdes / KA).
Lejl adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku (Knisja ta' Santu Wistin, ir-Rabat Quddies: 8.30pm u Nofsillejl).
Il-154 Anniversarju tat-Twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex. Festa. (Minflok l24 Ħadd tas-Sena.)
Festa tal-Madonna tal-Grazzja (Knisja tal-Kapuċċini, Victoria).
San Robertu Bellarmino, Isqof u Duttur tal-Knisja. Tifkira.
San Ġużepp ta’ Copertino, Reliġjuż. Tifkira.
San Ġennaru, Isqof u Martri. Tifkira.
Sant’Andrija Kim Taegon, Presbiteru San Pawl Chong Hasang, u Sħabhom, Martri.
Tifkira (O).
San Mattew Appostlu u Evanġelista. Festa. / Jum l-Indipendenza (Festa Nazzjonali).
Beatu Vincente Scicluna Hernandez u 232 matri Spanjoli. Tifkira.
Quddiesa għall-Katekisti u s-soċji tal-Museum ta’ Għawdex, immexxija mill-Isqof
Mario Grech (Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu - 6.30pm). / Ċenaklu tal-Azzjoni
Kattolika Dar Ċentrali fl-4.30pm. / Lejl adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku
(Knisja ta’ San Franġisk, ir-Rabat - Quddies: 8.30pm u Nofsillejl).
Il-25 Il-Ħadd tas-Sena (Sena B).
Il-Verġni Mqaddsa Marija tal-Ħniena.
San Albertu ta’ Ġerusalem, Isqof. Tifkira.
San Kosma u San Damjan, Martri. Tifkira.
Laqgħa ta’ Formazzjoni għall-Katekisti (Ċentru Ragħaj it-Tajjeb - 5.30pm).
San Vinċenz de Paul, Presbiteru. Tifkira (O).
San Vinċeslaw, Re tal-Boemja, Martri jew San Lawrenz Ruiz u Sħabu, Martri. Tifkira.
L-Arkanġli Mqaddsa San Mikiel, San Gabrijel u San Rafel. Festa.
Adorazzjoni għall-Persuni Kkonsagrati (Parroċċa ta’ Kerċem: fis-6.00pm Adorazzjoni u
fis-7.00pm Quddiesa.). / Lejl adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku (Knisja ta’
Ħamet - Quddies: 8.30pm u Nofsillejl).
Is-26 il- Ħadd tas-Sena. Sena B.
Festa ta’ Ġesù Nazzarenu (Knisja Nazzarenu, ix-Xagħra).

