
Ir-realtà li ġabitilna COVID-19 mingħajr ħadd 
ma kien qed jistennieha, issummat lil ħafna 
nies, mhux inqas lilna li aħna impenjati 
fil-Ministeru tax-Xandir tal-Kelma ta’ Alla. 
Quddiem din ir-realtà li lkoll għaddejna 
minna u li lkoll laqtitna b’modi differenti, 
aħna wkoll tħassibna. Dan għamilnieh 
b’mod speċjali għaliex xtaqna li dak it-tajjeb 
li konna bdejna mat-tfal u adolexxenti li 
kienu afdati f’idejna biex nagħtu daqqa 
t’id fil-formazzjoni nisranija tagħhom, ma 
jieqafx u ma jintilifx. Dan juri r-rieda tagħna 
li aħna nkunu tassew katekisti mhix tal-
isem biss imma nies li dak li ngħallmu u 
nippriekdaw lit-tfal u l-adolexxenti tagħna, 
ngħixuh aħna l-ewwel u qabel kollox, 
billi naraw il-valur kbir tat-tagħlim u tal-
edukazzjoni nisranija f’kull mument u f’kull 
sitwazzjoni li niltaqgħu magħha f’ħajjitna.

Fil-mument li fih iċ-ċentri tagħna kienu 
magħluqin biex nipprevenu l-firxa tal-
imxija COVID-19, l-attività tal-formazzjoni 
u edukazzjoni għall-fidi ma waqfitx 
għal kollox, imma ħadet forom u suriet 

oħra, dejjem skont l-eżiġenzi tat-tfal u 
l-adolexxenti. Inħoss li nkunu qed nitilfu 
okkażjoni tajba ħafna jekk dawn il-prattiċi 
tajba li bdew jintużaw jibqgħu mistura għal 
ħafna minna, u jkunu aċċessibli biss għal 
min użahom. Għaldaqstant ħsibna li din 
il-ħarġa ta’ Katechein tkun iffukata fuq dan. 
B’hekk inkunu qed naqsmu magħkom dak it-
tajjeb kollu li ntuża f’dawn l-aħħar xhur. Dan 
jista’ jkun wkoll ta’ għajnuna u ispirazzjoni 
għal oħrajn li jitħajru jibdew jużaw metodi 
differenti jekk fil-futur nerġgħu nsibu ruħna 
fis-sitwazzjoni li konna fiha f’dawn l-aħħar 
xhur.

Nittama li ssibu dawn il-metodi differenti li 
ntużaw biex tkompli l-formazzjoni tat-tfal u 
tal-adolexxenti fi żmien ta’ COVID-19 bħala 
ispirazzjoni u tiġdid għalikom ilkoll. Fl-istess 
waqt nirringrazzja lil dawk kollha li komplew 
jagħtu l-kontribut tagħhom għall-Ministeru 
tal-Kelma u għall-katekeżi f’dan il-perjodu, 
u li dawk li qasmu magħna dak li huma 
għamlu biex minnu jkunu jistgħu jitgħallmu 
oħrajn.
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Nippjanaw għax-xhur 
li ġejjin

Is-Sena Kateketika f’Settembru 2019 bdiet 
bħal ħafna ta’ qabilha, imma kif qorob Frar 
2020, l-aħbarijet tal-imxija COVID-19 bdew 
aktar jiżdiedu. X’aktarx ftit kienu li ħasbu kif 
din se teffettwa l-laqgħat ta’ formazzjoni li 
jsiru fil-parroċċi. Fl-ewwel ġimgħa ta’ Marzu 
għalqu l-iskejjel u ma’ dawn twaqqfu wkoll 
il-laqgħat ta’ katekeżi. Ma konniex imħejjija 
għal xenarju bħal dan. Minn stħarriġ li 
għamilna, numru ta’ parroċċi ħadmu 
b’modi differenti biex jibqgħu jaslu għand 
it-tfal. Irridu nitgħallmu minn dawn, nibnu 
fuqhom, u importanti ħafna li fil-ġimgħat li 
ġejjin nippjanaw biex jekk nerġgħu nkunu 
f’sitwazzjoni bħal din, issa nkunu aktar 
ippreparati. Dawn huma xi prattiċi tajba li 
aħna jidhrilna li għandna naqsmu magħkom 
biex tikkunsidraw jekk tistgħux tużawhom 
intom ukoll:

• L-użu ta’ emails u Facebook spikkaw 
bħala mezzi wżati minn numru 
ta’ katekisti u parroċċi. Emails 
kienu jintbagħtu b’mod regolari bi 
preżentazzjonijiet b’temi mill-programm 
tas-snin partikolari, b’informazzjoni 
u riżorsi dwar il-qaddisin, ideat ta’ 
attivitajiet u clips li għandhom x’jaqsmu 
mas-suġġett.

• Numru ta’ katekisti wżaw ZOOM jew 
programmi oħra biex jiltaqgħu mat-tfal 
u jmexxu laqgħa u/jew diskussjoni.

• Katekisti li kellhom gruppi żgħar, anke 
ċemplu lit-tfal ta’ kull ġimgħa biex 
iżommu kuntatt magħhom.

• Numru ta’ parroċċi wżaw Facebook biex 
iwasslu omeliji u quddies animat b’mod 
speċjali għat-tfal.

Fiċ-ċirkostanzi, bdew numru ta’ inizjattivi 
sbieħ, biex il-Kelma ta’ Alla tibqa’ tasal fid-
djar. Id-diżappunt ta’ ħafna kien li ma tantx 

kellhom feedback dwar dak li kien qiegħed 
jintbagħat fid-djar. Dan il-feedback 

kieku kien ikun ta’ għajnuna wkoll 
fl-ippjanar għall-futur. Li hu ċert 

hu li l-Kummissjonijiet Kateketiċi 
tal-Parroċċi jridu jiltaqgħu biex 
jippjanaw dwar dak li jgħodd għall-
bżonnijiet partikolari tal-gruppi 
tagħhom fl-ambjent tal-parroċċa 
jew żona tagħhom. Is-Segretarjat 
għall-Katekeżi lest li joffri kull 

għajnuna li jista’. Għal dan il-għan, 
pereżempju saru korsijiet dwar kif 

wieħed jista’ jagħmel laqgħa mat-tfal 
permezz ta’ ZOOM. Skont id-domanda, 

isiru anke oħrajn aktar ’l quddiem.
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The Bible App for Kids

YOUCAT Daily

Apps għall-użu mill-parteċipanti
Dawn l-Apps għall-mobile jistgħu jintużaw mill-parteċipanti kemm 

waħidhom u anke fil-klassi virtwali u fiżika. 

Din l-app hija mimlija stejjer mill-Bibbja ddisinjati għat-tfal żgħar. Kull storja hija 
mimlija attivitajiet u logħob qosra li waqt li qed jilgħabu t-tfal ikunu qed jaqraw u 
jitgħallmu storja mill-Bibbja.

Din l-app minn Youcat Foundation toffri 
lil min jużaha qari qasir kuljum. Youcat 
Daily hija mmirata għall-adolexxenti u 
żgħażagħ li jixtiequ jkollhom mument 
ta’ talb kuljum.

App bħal din tista’ tintuża minn grupp 
fejn meta jiltaqgħu, anke virtwalment 
jistgħu jitolbu permezz tagħha flimkien.
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Litteriżmu fil-Midja
“Jien qatt ma naqa’ għall-Fake News, 
dejjem attenta nkun,” kienu l-kliem ta’ 
Rita qabel ma tefgħat artiklu fuq kif jekk 
tiekol tip ta’ kejk jista’ jnaqqaslek il-piż. 
Kemm naraw artikli li jkunu ovvja li 
huma foloz u naħsbu kif setgħu dawn 
n-nies waqgħu għalihom. Hawn insibu 
l-ewwel problema, jekk naħseb li jien 
ma naqax għall-Fake News, qed nagħmel 
l-istess żball ta’ Rita. Nassumi li jien 
ninduna li dak li qed naqra hu veru.

Il-verità hi li mhux tort tagħna li 
naqgħu għall-Fake News; dawn ikunu 
magħmula biex jingannawna li naħsbu 
li huma vera. Imma x’nistgħu nagħmlu 
biex ma nkunux ingannati? Għal din 
il-mistoqsija hemm suġġett akkademiku 
sħiħ li huwa ffukat biex jgħinna 
nindunaw meta qed naqraw Fake News 
jew le. Dan jissejjaħ Litteriżmu fil-Midja 
(Media Literacy).

Il-Litteriżmu fil-Midja jurina kif il-
midja hija magħmula l-ewwelnett 
minna nfusna. Kull darba li nagħmlu 
like, follow jew share qegħdin inkunu 
aħna stess sors ta’ informazjoni. Mela 
l-ewwel ħaġa li rridu naraw aħna, hi, 
x’informazjoni qed inxerrdu qabel 
naraw ħadd ieħor x’qed jagħmel. Dan 
iffakarni fil-mument li Kristu qalilna 
biex naraw it-travu li hemm f’għajnejna.

Imma tgħidli, jien ma għandix saħħa 
fuq il-midja daqs kemm għandhom 
ċertu nies jew aġenzija tal-midja. 
L-ironija hi, li aħna nagħmlu lil dawn 
b’saħħithom. Aktar ma naqraw u 
inxerrdu l-informazjoni li jagħtu huma, 
aktar jieħdu saħħa.

Tajjeb li niefqu naqra, bħala katekisti 
u nistaqsu: min qed joħloq din 
l-informazjoni li qed inxerred? Xi skop 
għandu? Jagħmel sens li naqsam din 
l-informazzjoni ma’ nies li naf jew aħjar 
inżomm pass lura la darba mhux ċert?


