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ISTRUZZJONIJIET GĦALL-ĠENITURI U KUSTODJI

SENA KATEKETIKA 2019 - 2020

Il-komunità parrokkjali u l-katekisti nilqgħu lill-uliedkom għal sena ġdida ta’ katekiżmu. Dan
iwassal għal żewġ għanijiet prinċipali: li wliedkom ikomplu jiskopru aktar u jagħmlu dejjem aktar
tagħhom it-tagħlim ta’ Sidna Ġesù Kristu u li dan it-tagħlim tal-ħajja jagħmilhom dejjem aktar membri
u aktar parti mill-parroċċa fil-ħajja Nisranija, speċjalment bit-tħejjija u bil-parteċipazzjoni regolari tasSagramenti.
Aħna se nagħmlu ħilitna kollha biex hawn wliedkom iħossuhom milqugħin u maħbubin waqt li
jirċievu l-aħjar fit-tagħlim. Iżda biex nirnexxu neħtieġu l-kollaborazzjoni sħiħa tagħkom il-ġenituri u
kustodji. Għalhekk nitolbukom taqraw sew dawn l-istruzzjonijiet u ssegwuwhom dejjem u
b’responsabilità.
1. Il-Katekiżmu.
 Dati. Il-Programm tat-Tagħlim Nisrani jibda l-Ħamis 26 ta’ Settembru 2019 u jispiċċa l-Ħamis 4 ta’
Ġunju 2020. Matul is-sena insegwu l-programm skolastiku tal-iskejjel tal-Gvern (ara ‘Dati Speċjali’).
 Klassijiet. Għall-kumdità l-ismijiet tal-klassijiet se jkunu bħal tal-iskejjel, mill-Ewwel Sena sas-Seba’
Sena (Year 1 sa Year 7/Form1). It-Tieni Sena hi tal-Ewwel Tqarbina, is-Seba’ Sena hi tal-Griżma tal-Isqof.
 Il-Jiem u l-Ħinijiet tal-katekiżmu jkunu nhar ta’ Tnejn u nhar ta’ Ħamis mill-4:30pm sal-5:15pm għallklassijiet tat-Tieni Sena sas-Seba’ Sena. Il-klassi tal-Ewwel Sena jkollha nhar ta’ Tnejn biss mill4:30pm sal-5:15pm.
 Dati Speċjali. Fi ġranet ta’ vaganzi mill-iskola (tal-Mid-term, tal-Milied, tal-Karnival, tal-Għid u festi
oħra pubbliċi) ma jsirx katekiżmu. Id-dati, il-ħinijiet u l-attivitajiet speċjali kollha jinsabu filProgramm u fil-Kalendarju tas-Sena Kateketika li se jingħatalkom f’Settembru.
 Fiċ-Ċentru, Tfal Biss. Mill-4:15pm it-tfal jistgħu jidħlu jilgħabu fil-bitħa qabel il-lezzjoni, taħt issuperviżjoni ta’ katekisti (inkluż first aider). Il-ġenituri mitlubin jistennew lit-tfal barra miċ-Ċentru.
Fl-4:30pm jibdew il-lezzjonijiet u jingħalaq il-kanċell. Għalhekk waqt il-ħin tal-katekiżmu mhux se
jkun hemm aċċess la għaċ-Ċentru u lanqas għall-knisja, li se tkun tintuża regolari mill-katekisti u ttfal. Kif jintemm il-katekiżmu fil-5:15pm importanti li l-ġenituri tkun hemm biex tiġbru lill-uliedkom.
F’każ rari ta’ tardiżmu jew xi diffikultà urġenti oħra kkuntatjaw l-Uffiċċju Parrokkjali fuq 2142 3033
jew lill-ko-ordinatur fuq 7939 5022.
2. It-Tfal.
 Formola. It-tfal meħtieġa jimlew l-formola tad-dħul għal din is-sena. Tfal li kienu jattendu s-sena loħra mitlubin jimlew il-formola ta’ tiġdid. Tfal ġodda mitlubin jimlew il-formola ta’ attendenza ġdida.
 Tfal ġodda. Tfal ġodda li ma kinux mgħammdin fil-parroċċa tal-Iklin mitlubin jippreżentaw iċĊertifikat tal-Magħmudija mill-parroċċa fejn tgħammdu. Tfal ġodda li joqgħodu f’parroċċi oħra
mitlubin jippreżentaw permess mill-kappillan tal-parroċċa fejn joqgħodu biex jattendu l-katekiżmu
hawnhekk. Tfal ġodda deħlin fit-Tielet, ir-Raba’, il-Ħames, is-Sitt u s-Seba’ Sena minn barra lparroċċa mitluba jġibu wkoll ittra dwar l-attendenza tagħhom mill-MUSEUM jew Ċentru talKatekiżmu fejn kienu jattendu.
 Bżonnijiet Speċjali. Il-ġenituri ta’ tfal bi bżonnijiet speċjali mitlubin iġibu magħhom kopja taspsychological report u l-IEP review tas-sena ta’ qabel. Imbagħad jiltaqgħu mal-Inclusion Advisor talKatekiżmu għat-Tfal u jitfassal pjan għal kull każ għas-sena kateketika. Dan il-pjan jiġi rivedut skont
il-ħtieġa.
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3. Assenteiżmu.
 Puntwalità. It-tfal mitlubin ikunu puntwali għal-lezzjoni. It-tardiżmu jtellef u mhux tollerat.
 Attendenza. Sabiex it-tfal jierċievu s-Sagramenti tal-Ewwel Tqarbina u tal-Griżma tal-Isqof, u sabiex
jitilgħu minn klassi għal-oħra (mit-Tielet, mir-Raba’, mill-Ħames u mis-Sitt Sena), l-attendenza
tagħhom matul is-sena trid tkun ta’ 75% jew aktar u jkollhom marka sodisfaċenti fuq assessjar li jsir
matul is-sena. Għalhekk nemfasizzaw attendenza regolari u mġiba korretta.
 Mard. F’każ ta’ mard ta’ ġurnata waħda, intom mitlubin tiktbu nota ffirmata lill-katekista. F’każ ta’
jumejn jew aktar (jiġifieri jitilfu jumejn jew aktar ta’ katekiżmu) nitolbukom biex lill-katekista
tagħtuha fotokopja taċ-ċertifikat tat-tabib li ppreżentajtu lill-iskola. F’dawn il-każijiet l-attendenza
ta’ uliedkom titqies bħallikieku ġew.
 Assenteiżmu ieħor minbarra każ ta’ mard jiġi kkunsidrat aċċettabbli fuq bażi serja biss.
 Problemi. F’każ ta’ xi problema jew diffikultà intom mitlubin tikkuntatjaw jew tavviċinaw lill-koordinatur. Min-naħa l-oħra l-katekisti huma fid-dmir li jinfurmaw lill-ko-ordinatur b’irregolaritajiet
fl-attendenza, imġiba ħażina jew diffikultajiet oħra li jinqalgħu.
 Laqgħat tal-Ġenituri. L-attendenza tagħkom il-ġenituri u l-kustodji għal-laqgħat li jsirulkom tul issena hi importanti daqs l-attendenza ta’ wliedkom għall-katekiżmu. Dawk minnkom li jfallu dawn illaqgħat imfasslin għalikom jagħmluhielna diffiċli ħafna nressqu lill-uliedkom għas-sagramenti.
4. Attitudni Pożittiva.
 lċ-ċentru u l-klassijiet huma mgħammrin b’investiment f’apparat awdjoviżiv (monitors u
touchscreens), għamara addattata, riżorsi tat-tagħlim, air conditions u aktar. Importanti li waqt li
wliedkom jużaw u jgawdu minn dan kollu, jibżgħu għalih. Il-ħsara m’hi tajba għal ħadd.
 Post reliġjuż. Kulħadd mitlub iġib l-ogħla rispett lil dan il-post reliġjuż u ta’ qima bi kliem xieraq u
lbies diċenti. Mill-kanċell ’il ġewwa (bitħa, ċentru, uffiċċju u knisja) permess biss ilbies diskret u
addattat. Dan jgħodd kemm għall-adulti kif ukoll għat-tfal.
 Gadgets. Mhux permess għat-tfal li jġibu magħhom u jkollhom fuqhom oġġetti irrelevanti għallezzjoni tal-katekiżmu jew l-attività organizzata għalihom. Ġugarelli, MP3 players, mobile phones,
tablets u aġġeġġi simili mhumiex permessi. Dawn jaljenaw u jtellfu l-attenzjoni. Ukoll, iċ-Ċentru
mhux responsabbli għall-ħsarat jew telf ta’ oġġetti li uliedkom iġibu magħhom.
 Responsabilità. Kulħadd mitlub ikun responsabbli għall-indafa tal-post. L-indafa għandha tinżamm
kullimkien... fil-klassijiet, fil-kurituri, fil-bitħa u barra madwar iċ-Ċentru. It-toilets jinżammu nodfa flużu sew tagħhom, bl-użu tal-flushing u jingħalaq l-ilma u jintefa d-dawl meta tlestu. L-indafa u rresponsabilità ambjentali huma sinjali ta’ maturità u għaqal fil-persuna.
5. Fil-Prattika...
 Vista. Inħajrukom biex qabel jibda l-katekiżmu jew wara li tintemm il-lezzjoni tidħlu ma’ uliedkom
fil-knisja u tgħaddu ftit minuti qosra titolbu flimkien quddiem l-Ewkariskija.
 Quddiesa kuljum. Kuljum fil-knisja ssir quddiesa fis-6:15pm. Inħeġġukom tattendu.
 Quddiesa tal-Ħadd. Nhar ta’ Ħadd fil-11:15am issir quddiesa bil-Liturġija tal-Kelma għat-Tfal, fejn ilqari tal-quddiesa jkun spjegat lit-tfal b’modi innovattivi u tal-livell tagħhom f’waħda mill-klassijiet
tat-tagħlim. Din il-quddiesa tgħin lit-tfal iħossuhom (u jsiru) aktar parti mill-komunità u mill-ħajja
nisranija tal-parroċċa.
 Follow-up. Staqsu lill-uliedkom x’tgħallmu fil-katekiżmu. Għidulhom jirrakkuntawkom xi storja li
semgħu. Ħudu interess f’dak li qegħdin jitgħallmu u jagħmlu. Oħolqu ħolqa bejn il-familja, id-dar u
l-katekiżmu. Involvu u inkludu t-tagħlim fil-ħajja tad-dar u ta’ kuljum. Ħallu lil Kristu jkun il-mistieden
dejjem preżenti fid-dar bil-Kelma u t-tagħlim tiegħu.
Grazzi ħafna.
Neville Galea Pirotta
Ko-ordinatur tal-Katekiżmu - 7939 5022
Ċentru Kateketiku San Ġwann Bosco, Parroċċa Iklin - Istruzzjonijiet lill-Ġenituri - 2019-2020

2

