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Insellem mill-qalb lis-semmiegħa kollha tal-RTK. Xtaqt nagħmel kumment qasir dwar l-ittra li l-

Papa Franġisku bagħat lill-Kattoliċi kollha tad-dinja dwar il-pjaga tal-abbuż sesswali tal-minuri. 

Xi wħud mill-każi ta’ dawn l-abbużi sesswali jitwettqu minn saċerdoti jew reliġjużi u f’dan il-

każ dak li huwa dnub u delitt ċivili, isir ukoll traġedja ta’ vjolenza kbira, mhux biss fiżika imma 

wkoll spiritwali għax meta r-ragħaj jidrob il-merħla, allura ma jibqax ragħaj imma jsir lupu 

ħattaf. 

Il-Papa jesprimi s-sogħba, il-frustrazzjoni, u anke r-rabja għal dan id-delitt faħxi li jagħmel ħsara 

lil tant persuni għaliex wara kull vittma hemm il-familja tiegħu jew tagħha, il-ħbieb, il-qraba, 

hemm ukoll relazzjonijiet umani li jitkissru biex ma ngħidux ukoll li titkisser il-ħajja tal-fidi.   

Hija traġedja tħares kif tares lejha, traġedja kbira. Ir-rispons tagħna xi jkun? L-ewwel nett il-Papa 

jitlob minna t-talb u s-sawm għaliex Ġesu stess jgħid li l-ħażen, anzi jitkellem dwar ix-xitan 

Ġesu, ċertu xjaten ma jitneħħewx jekk mhux bit-talb u bis-sawm. Imma jitlob ukoll minna 

kultura ġdida li fejn hemm il-ħażen, ma nibżgħux niddenunċjawh, insejħulu b’ismu, nitkellmu 

dwaru, u naġixxu. Ma jistax ikun li quddiem il-ħażen, quddiem il-vjolenza, quddiem l-abbuż, 

aħna jew nagħlqu għajnejna, jew ngħalqu ħalqna, jew intarrxu widnejna.   

L-appell tiegħi huwa li kull min jgħaddi minn esperjenza kerha bħal din, jitkellem kemm jista’ 

jkun malajr. Għandna l-Kummissjoni tal-Ħarsien tat-tfal u l-minuri, is-Safeguarding Commission 

li għandha l-contact email u numbers tagħha u jiena nħeġġeg lil kull min għandu bżonn jirraporta 

xi abbuż, li jikkuntattja lil dawn l-esperti tagħna.  

Kienet għażla tagħna l-Isqfijiet u tas-Superjuri reliġjużi f’Malta u Għawdex li l-

investigazzjonijiet ma jsirux mill-Kurja jew mill-Provinċja imma jsiru minn grupp ta’ esperti 

minn diversi oqsma biex ikun hemm iżjed trasparenza u kontabbilita. F’kull każ tiġi osservata l-

liġi Maltija u jekk ikun il-każ, ir-rapport isir mal-ewwel ukoll lill-puliżija. Aħna l-Isqfijiet 

nappellaw flimkien mal-Superjuri reliġjużi, lil kulħadd, biex din il-pjaga niġġieldulha anke 

f’Malta u Għawdex.  

Jiena nixtieq ukoll insellem lil tant saċerdoti u reliġjużi li jgħixu ħajja sabiħa ta’  ragħajja vera 

tal-poplu ta’ Alla u li forsi f’dawn il-jiem jiġu mistmerrha u kkritikati minħabba d-delitti faħxija 

ta’ xi wħud. Aħna rridu nitolbu biex ir-ragħajja tagħna, l-Isqfijiet, is-saċerdoti, id-djakni, ikunu 

nies ta’ integrita u ta’ eżempju. Aħna lkoll bnedmin midinbin, it-teżor tagħna nġorruh f’ġarar tal-

fuħħar, imma għandna bżonn ukoll li l-komunita tiddefendi lilha nfisha kontra min jinqeda bl-

Ordni Sagri biex jagħel ħsara. Aħna lkoll komunita ta’ maħfra u ta’ ħniena imma l-maħfra u l-

ħniena jirrikjedu wkoll l-ġustizzja, u l-ġustizzja tirrikjedi l-kuraġġ u l-umilta tal-verita.  

Ejjew nitolbu biex il-kelma qawwija tal-Papa Franġisku tidħol ukoll fir-ruħ u l-menti tagħna u 

tgħinna biex inkunu komunita sabiħa fejn l-innoċenti huma mħarsa, fejn kull min għandu bżonn 

l-għajnuna jsibha, u anke min dineb, meta jgħaddi minn dak li għandu bżonn iħallas quddiem il-

ġustizzja tal-bniedem u jitlob maħfra quddiem Alla u l-komunita, isib ukoll komunita li taf 

tipproteġi lilha nfisha imma ma teskludi lil ħadd.  



Nitolbu ħafna, ħafna għall-vittmi li jġorru għal diversi snin u kultant għal ħajjithom kollha, il-

marka ta’ esperjenzi trawmatiċi mhux biss fl-ambjenti tal-Knisja imma anke fil-familji, 

f’istituzzjonijiet oħrajn. Ejjew noħolqu ambjent fejn l-innoċenti huma protettti. U nitolbu wkoll li 

meta nużaw l-internet, aħna nagħmlu għażliet tajba - min jista’ jifhem, jifhimni - għaliex dak li 

jidħol fil-qalb tal-bniedem, dak hu li jista’ jkasbar lil bniedem u jġgħalu jagħmel affarijiet li 

m’għandux. 

Nitolbu bl-interċessjoni ta’ Sidtna Marija, omm l-imħabba safja, ta’ San Mikiel Arkanġlu, u tal-

Appostlu Missierna San Pawl biex dawn il-qaddisin kbar jinterċedu għalina ħalli l-komunitajiet 

Nsara f’Malta u Għawdex ikunu xhieda sabiħa tal-Evanġelju ta’ Ġesu Kristu li talab: “Ħallu t-

tfal jiġu għandi, tkeċċuhomx”.  

Nagħtikom bil-qalb il-barka pastorali tiegħi. 


