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L-OFFERTA META TIĠI ĊĊELEBRATA QUDDIESA 

 
 

Il-Papa Franġisku jfakkarna b’mod ċar dak li wriena Ġesù Kristu: “Il-Knejjes m’għandhomx ikunu djar 
tan-negozju, ir-redenzjoni ta’ Kristu hi dejjem gratwita.” (ara Omelija Santa Marta, 21 ta’ Novembru 
2014). 
 
Għalhekk, iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa m’għandha qatt tintrabat mal-flus jew b’xi mod tingħata 
impressjoni li għandha prezz. Min jirraġuna li qed “iħallas għall-quddiesa” jkun qiegħed ikasbar il-
qdusija u l-kobor tal-quddiesa, li m’għandhiex prezz materjali, għax hi l-offerta imprezzabbli tal-Ġisem 
u d-Demm tal-Iben ta’ Alla li sar bniedem u ta ħajtu għalina meta miet u qam mill-imwiet. Għandna 
lkoll nagħmlu sforz biex inwasslu dan il-messaġġ lil ħutna l-Insara, qabel xejn bl-eżempju li 
nagħtuhom. 
 
Meta jagħtu l-offerta (elemożina) tagħhom, l-Insara jkunu biss jagħtu kontribuzzjoni għall-għajxien tas-
saċerdoti u għall-ħidmiet tal-Knisja. Mons. Arċisqof  jikkonferma l-prattika li issa ilha f’dawn l-aħħar 
snin li din l-offerta tkun ta’ ħames ewro. Min ma jistax jagħmel offerta bħal din, ma għandu qatt b’xi 
mod iħoss li ma jistax jitlob li tkun iċċelebrata quddiesa skont l-intenzjoni tiegħu jew tagħha. 
 
Dwar quddies b’diversi intenzjonijiet, li għadd ta’ saċerdoti jħossu l-bżonn tagħhom minħabba n-
numru kbir ta’ talbiet li jkollhom, Mons. Arċisqof ifakkar fil-prattika tal-Knisja li hu biss b’eċċezzjoni li 
jistgħu jinġabru flimkien diversi intenzjonijiet għal quddiesa waħda. Dan jista’ jsir mhux aktar minn 
żewġ quddisiet f’ġimgħa fl-istess knisja u n-nies għandhom ikunu infurmati qabel u b’mod ċar b’dan 
(ara Digriet fuq l-Elemożina għall-Quddiesa, maħruġ mill-Kongregazzjoni għall-Kleru fit-22 ta’ Frar 
1991, art. 2). Quddies b’diversi intenzjonijiet qatt m’għandu jkun forma ta’ fund-raising, lanqas għall-
aktar skop nobbli. Dan ikun imur kontra n-natura tal-quddiesa. 
 
Mons. Arċisqof irid li f’dawn il-quddies partikulari, li jsiru b’eċċezzjoni, fejn ikun hemm ħafna 
intenzjonijiet, l-offerti l-oħra li jingħataw apparti mill-offerta normali tal-quddies imorru fil-fond ta’ karità 
tal-parroċċa jew komunità biex ikunu megħjuna l-fqar u għall-ebda skop ieħor. Hija r-responsabbiltà 
tal-arċipriet/kappillan jew min imexxi l-komunità li jara li dan iseħħ. Fejn ma hemmx fond ta’ karità, dan 
il-fond għandu jsir bħala parti mill-budget pastorali tal-parroċċa.  
 
Rigward l-offerta li tingħata meta jkun hemm binazzjoni, Mons. Arċisqof irid li din tmur ukoll għall-
karità. Kull saċerdot li jibbina jassumi r-responsabbiltà ta’ dan u juża dawn il-flus bħala għajnuna lill-
fqar. 
 
Ta’ min ifakkar li ħadd ma hu minsi mill-Knisja, la f’ħajtu u lanqas wara mewtu.  F’kull quddiesa, is-
saċerdoti u dawk kollha preżenti jitolbu għall-ħajjin u l-mejtin kollha.  Barra minn dan, l-Isqfijiet u l-
Kappillani għandhom id-dmir li kull nhar ta’ Ħadd u fil-festi tal-obbligu tas-smigħ tal-quddies, mingħajr 
ma jirċievu offerta għal dan l-iskop, joffru l-quddiesa għal dawk kollha ħajjin u mejtin membri tal-
komunità Nisranija fdata lilhom. 
 
Maħruga mill-Kurja Arċiveskovili ta’ Malta, Floriana, illum 29 ta’ Lulju 2015. 
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