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MISTOQSIJIET MILL-ĠURNAL ‘L-ORIZZONT’ DWAR 

VOT LIBERU U SIGRIET MILL-MEMBRI PARLAMENTARI 

GĦALL-ABBOZZ TA’ LIĠI DWAR L-UNJONI ĊIVILI 

 

Mistoqsijiet 

  

 Dak li qal l-Isqof Scicluna fil-blog tiegħu fuq Newsbook.com.mt, rigward vot sigriet, jirrifletti l-
pożizzjoni tal-Arċisqof Cremona u tal-Kurja Maltija? 

 

 Jekk le, x'inhi eżattament il-pożizzjoni tal-Knisja f'dan il-mument? 
 

 Għaliex il-Knisja qed tappella issa għall-kuxjenza Kattolika tad-deputati parlamentari, meta 
dawn l-istess deputati Kattolici kollha ħargu għall-elezzjoni li għaddiet b'għarfien sħiħ tal-fatt 
li l-partiti tagħhom it-tnejn li huma kienu favur id-dħul tal-unjonijiet ċivili?  

 

 
Tweġibiet 

 It-tagħlim tal-Knisja huwa li l-kuxjenza ffurmata tajjeb ta’ kull individwu għandha tgawdi r-
rispett u l-protezzjoni ta’ kulħadd. Dak li kiteb l-Isqof Charles Scicluna fil-blog tiegħu fuq 
Newsbook.com.mt huwa fid-dawl ta’ dan it-tagħlim. Il-vot ħieles u/jew il-vot sigriet huwa l-
mod tekniku kif il-kuxjenza ffurmata tal-membri tal-Kamra tar-Rappreżentanti jista’ jkollhom 
il-kuxjenza tagħhom rispettata u mħarsa. Kif jista’ jkun li dan ma jirriflettix il-pożizzjoni tal-
Knisja f’Malta? (Il-Kurja mhix il-Knisja. Il-Kurja hija Grupp ta’ Uffiċċji li jgħinu lil Monsinjur 
Arċisqof fil-missjoni tiegħu). 

 

 Mhux korrett li tgħid li l-Knisja qed tappella issa għall-kuxjenza tal-membri tal-Kamra tar-
Rappreżentanti. Il-Knisja dejjem appellat għall-kuxjenza taċ-ċittadini meta toqrob elezzjoni, 
aħseb u ara kemm tagħmel dan għall-parlamentari. Fil-programmi elettorali, iż-żewġ partiti l-
kbar isemmu unjoni ċivili jew civil partnership bla ma jsemmu x’se jinkludu taħt dan it-titlu.  

 
 It-tagħlim tal-Knisja huwa favur leġislazzjoni li ma tħalliex lil xi persuni li għażlet li tidħol f’xi 

forma ta’ relazzjoni, tkun abbużata u mormija. Dan jgħodd kemm għal relazzjoni 
eterosesswali kif ukoll għal relazzjoni omosesswali. Imma t-tagħlim tal-Knisja huwa ċar ukoll 
li din il-protezzjoni m’għandiex iġġib din ir-relazzjoni qisha żwieġ. Dwar it-trobbija tal-ulied, in-
natura turi li l-aħjar ambjent għall-ulied huwa li jgħixu mal-omm u l-missier li ġabuhom fid-
dinja. Jekk għal raġuni gravi mhux possibbli, l-ulied għandhom dritt li l-Istat jipprovdilhom l-
aħjar ambjent possibbli qrib dak tal-omm u l-missier naturali. 
 


