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L-ARĊISQOF JILTAQA’ MAL-MOVIMENT ŻWIEĠ BLA DIVORZJU

L-Arċisqof Pawlu Cremona illum ltaqgħa mac-chairperson u r-rappreżentatni talMoviment Żwieġ Bla Divorzju, fir-residenża tiegħu Ħ’Attard. Fil-messaġġ tiegħu lArċisqof qal li l-Knisja trid tkompli twassal it-tagħlim kollu ta' Sidna Ġesu' Kristu dwar iżżwieġ stabbli u tkompli ddawwal lil dawk li jemmnu fih biex iwettquh. L-Arċisqof qal li kif
għamlet f’pajjiżi oħra, l-Knisja tagħmel dan f'pajjiżna wkoll, anki jekk ikollha tbati
minħabba f’hekk. Qal li l-Knisja tgħaqqad din il-missjoni tagħha mat-talb u li dan irid isir
dejjem b'imħabba u rispett lejn dawk li jaħsbuha mod ieħor.
L-Arċisqof Cremona qal li f'soċjeta' pluralista u demokratika l-Knisja tagħmel dan billi
tħeġġeġ lill-membri tagħha biex jeżerċitaw id-drittijiet ċivili tagħhom u jivvutaw, u billi
jinvolvu ruħhom direttament fl-isfera soċjali u politika, jsemmgħu leħinhom u jiddefendu
l-valuri li jemmnu fihom. Għan-Nisrani, din hija wkoll missjoni qal l-Arċisqof.
L-Arċisqof Pawlu Cremona qal li l-Knisja f’Malta tħoss li għandha tagħmel dan anki
għaliex hija kellha u għad għandha sehem kbir fis-soċjeta' f’dak li jirrigwarda l-familja.
Hija tagħti is-servizz tagħha fil-familja, b'mod speċjali ma' dawk li jgħaddu mit-tbatija. LArċisqof qal li dan qegħda tagħmlu permezz ta’ diversi entitajiet, fosthom ‘Dar Merħba
Bik’, għan-nisa vittmi tal-vjolenza; mat-tfal li ma jistgħux jieħdu kura suffiċjenti fil-familji
tagħhom, permezz tad-djar tat-tfal; mal-persuni b'diżabilita' li l-familji ma jistgħux ikomplu
jieħdu ħsiebhom fid-dar, permezz tad-Dar tal-Providenza u Dar Pirotta; mal-persuni, laktar ż-żgħażagħ, bi problema ta' droga, permezz tas-servizzi professjonali u fejjieda talCaritas, fost ħafna oħrajn. Dawn is-servizzi jingħataw ħafna drabi fil-parroċċi wkoll.
L-Arċisqof Cremona kompla jgħid li permezz tal-Moviment ta' Kana, u ta' gruppi oħra, lKnisja f’Malta tħejji l-għarajjes għaż-żwieġ u takkumpanjahom fil-ħajja miżżewġa
tagħhom b'appoġġ spiritwali u morali, counselling, kif ukoll permezz ta' laqgħat ta'
formazzjoni li jkomplu wara ż-żwieġ, kif jagħmlu numri oħrajn ta' għaqdiet u movimenti.
L-Arċisqof qal li dan kollu jħeġġeġ lill-Knisja biex hija tieħu ukoll mill-esperjenza tagħha
biex tiddefendi żwieġ iktar stabbli, kontra t-tifrik tal-familji, u biex jonqsu t-tbatijiet filfamilji.
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L-Arċisqoa Pawlu Cremona qal li l-Knisja tapprezza u tappoġġja lil dawk kollha, bħallmembri tal-'Moviment Żwieġ bla Divorzju', li qed jagħtu s-sehem tagħhom biex pajjiżna
jkompli jkun mibni madwar l-istabilita' ta' żwieġ għal dejjem.
L-Arċisqof temm jgħid li l-Knisja tieħu ħsieb ukoll li wara r-Referendum, ikun xi jkun irriżultat, tkompli tagħti s-sehem tagħha f'dibattitu soċjali wiesa', fi djalogu kostruttiv sħiħ
mal-politiċi, biex inkomplu nsaħħu ż-żwieġ u l-familji Maltin.
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