
Messaġġ lill-Isqof Mario Grech 
 

fl-okkażjoni tal-ħatra tiegħu mill-Q.T. il-Papa Franġisku 
bħala Prosegretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet 

u Amministratur Appostoliku għal Għawdex 
 

Eċċellenza, 

 

L-aħbar ta’ dalgħodu tqanqal fina sentimenti kemm ta’ ferħ kif ukoll ta’ niket. 

 

Il-vojt tiegħek fid-Djoċesi ta’ Għawdex se jinħass, meta nafu kemm kellek għal qalbek id-

Djoċesi u għamilt ħiltek kollha biex iġġeddidha. Jalla l-linjigwida li tajtna jibqgħu jkunu 

għalina l-aġenda għat-tiġdid li Alla jixtieq jara fid-Djoċesi tagħna, speċjalment meta fi 

tmiem is-Sena Marjana stedintna biex inkunu Knisja aktar mistika. 

 

Iżda mill-banda l-oħra, l-aħbar tal-lum hija ta’ ferħ kbir sew għalik, sew għalina li ħdimna 

qrib tiegħek, u sew għad-Djoċesi kollha. Il-fatt li l-Papa Franġisku reġa’ tefa’ ħarstu fuq id-

Djoċesi tagħna u ħatar lilek għal ministeru hekk kbir u qrib tiegħu fil-Vatikan, huwa ta’ 

unur kbir għad-Djoċesi, għal Għawdex u għal pajjiżna. 

 

Nafu li l-missjoni ġdida tiegħek ġewwa Ruma mhix daqshekk faċli, imma nemmnu li 

ladarba l-Mulej tefa’ għajnejh fuqek permezz tal-Qdusija Tieghu il-Papa, mhux se jħallik 

waħdek. Bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu li jmexxi l-Knisja, Hu se jimxi qablek; dak li trid 

tagħmel int huwa li żżomm lilu f’moħħok u f’qalbek biex biex il-Mulej ikun ir-ragħaj 

tiegħek. Il-lealtà tiegħek lejn il-Papa u lejn il-Knisja tagħtik garanzija li se twettaq ir-rieda 

ta’ Alla għall-ġid tal-Poplu tiegħu. 

 

F’dawn il-kważi erbatax-il sena minn meta ġejt maħtur it-tmien isqof tad-Djoċesi ta’ 

Għawdex, int fittixt u ħdimt biex id-Djoċesi tagħna tkun Knisja mġedda fuq il-linji 

ekkleżjali u  pastorali li qed jagħti l-Missier tagħna l-Papa Franġisku. Nawgurawlek li dak li 

xtaqt għad-Djoċesi tagħna, issa tkompli taħdem għalih biex jitwettaq fil-Knisja Universali, 

ħalli tkun Knisja li kontinwament tiġġedded u titqaddes.  

 

M’għandix dubju li se tieħu miegħek ikona tal-Madonna Ta’ Pinu, li tant int devot tagħha, 

biex tpoġġi dan is-servizz ġdid fil-Knisja taħt il-ħarsien materna tagħha. Kif kont ghidt inti 

lill-bikers ftit tal-ġimgħat ilu fis-Santwarju għażiż ta’ Pinu, ħalli lill-Madonna Ta Pinu tkun 

il-GPS tiegħek u tal-ministeru li ġejt mitlub taqdi. 

 

Grazzi ta’ kulma għamilt favur id-Djoċesi tagħna. Aħna ċerti li m’intix se tinsieha, kif mhix 

se tinsiek din il-Knisja għażiża li ħabbitek. 

 

Nawgurawlek minn qalbna u nwegħduk t-talb tagħna. Ad Multos Annos. 

 

Mons. Tarcisio Camilleri 

2 ta’ Otubru 2019 


