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KONGREGAZZJONI 

GĦALL-ISTITUTI TA' ĦAJJA KONSAGRATA 

U SOĊJETAJIET TA' ĦAJJA APPOSTOLIKA 

 

Prot. n. C 228 – I/2003 

DIGRIET 

Il-Prepostu Ġenerali tal-Karmelitani Tereżjani, wara l-

approvazzjoni tad-Definitorju Ġenerali li seħħet fil-11-il sessjoni ta' 

nhar id-9 ta' Ġunju 2003, ressaq quddiem is-Sede Appostolika t-test 

tal-Kostituzzjonijiet tal-Ordni Sekulari, waqt li talab l-approvazzjoni 

tagħhom. 

Il-Kongregazzjoni għall-Istituti ta' Ħajja Konsagrata u s-

Soċjetajiet ta' Ħajja Appostolika, wara li qieset kull ħaġa li għandu 

x'jaqsam ma' dan, b'dan id-digriet tapprova u twettaq it-test 

imsemmi, skont il-kopja miktuba fl-ilsien Spanjol, miżmum fl-

arkivju tagħha. 

Jalla t-test ġdid tal-Kostituzzjonijiet tal-Ordni Sekulari tal-

Karmelitani Tereżjani jkun mezz tassew effikaċi, sabiex il-membri 

tiegħu jkunu jistgħu jsaħħu dejjem aktar il-konsagrazzjoni tal-

magħmudija tagħhom fil-qagħdiet konkreti tal-ħajja familjari, 

soċjali, ċivili u ekkleżjali. 

Dak li hu kuntrarju, hu x'inhu, ma jgħoddx. 

Il-Vatikan, nhar is-16 ta' Ġunju 2003. 

 

 

    Kard. Eduardo Martinez Somalo 

            Prefett 

 

Piergiorgio Silvano Nesti, CP 

 Segretarju 
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Ittra tal-Prepostu Ġenerali tal-Ordni 

Lill-Provinċjali, Delegati Provinċjali għall-Ordni Sekulari u l-membri tal-Ordni 
Sekulari 

Għeżież ħuti Karmelitani, 

Id-Delegat Ġenerali għall-Ordni Sekulari ressaq il-Kostituzzjonijiet għall-Ordni 
Sekulari quddiem il-Kapitlu Ġenerali u l-Ġeneral u d-Definitorju l-ġdid. Id-
Definitorju studja mill-ġdid il-Kostituzzjonijiet u għamel xi rakkomandazzjonijiet 
u suġġerimenti biex isiru mill-ġdid xi artikli tat-test Spanjol, li hu t-test uffiċjali. 

Id-Definitorju approva t-test rivedut fid-9 ta' Ġunju 2003 u bagħtu lis-Santa Sede 
bit-talba li jiġi approvat għal ħames snin ad experimentum. Is-Santa Sede 
ssorprendietna nhar is-16 ta' Ġunju 2003 bid-digriet ta' approvazzjoni, mhux 
għall-ħames snin ad experimentum imma bl-approvazzjoni definittiva. 
Napprofittaw ruħna miż-żmien ta' ħames snin biex nagħmlu osservazzjonijiet 
konkreti fuq dan it-test, biex eventwalemnt nitolbu lis-Santa Sede l-approvazzjoni 
ta' ċertu tibdil li turina l-prattika konkreta. 

Biex nimxu b'mod ordnat b'dawn il-Kostituzzjonijiet ġodda, li issa jieħdu post ir-
Regola ta' Ħajja, ikun meħtieġ li l-Kunsill Provinċjali tal-OSKT f'kull Provinċja 
jirrevedi l-Istatuti Provinċjali u jissottomettihom lid-Definitorju Ġenerali għall-
approvazzjoni. Hemm xi Provinċji biss li ma għandhomx imsawwar Kunsill 
Provinċjali tal-OSKT, iżda l-parti l-kbira minnhom qegħdin fit-triq li jiffurmaw 
wieħed. 

L-Istatuti Provinċjali jieħdu fuqhom responsabbiltà iktar importanti f'dawn il-
Kostituzzjonijiet. Huma l-imkien fejn jistgħu jiġu stabbiliti bosta ħwejjeġ ta' 
importanza għall-ħajja u l-funzjonament tal-OSKT f'kull Provinċja. Wara li kull 
Provinċja tkun ħadmet l-Istatuti Provinċjali tagħha, dawk il-postijiet li għandhom 
organiżmu nazzjonali jistgħu jfasslu Statuti Nazzjonali skont l-artiklu 60 tal-
Kostituzzjonijiet. 

Huwa żmien importanti fl-istorja tal-Ordni Sekulari, żmien biex insaħħu r-
relazzjonijiet li hemm fi ħdan l-Ordni. Jalla l-isforzi kollha tagħna jkunu għall-
glorja ta' Alla u l-ġid tal-Knisja. 

P. Luis Aróstegui, OCD, Prepostu Ġenerali 
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IR-REGOLA TA' SAN ALBERT 
 
Daħla 
1. Albert, imsejjaħ bi grazzja ta' Alla bħala Patrijarka tal-
Knisja ta' Ġerusalemm, lill-għeżież uliedu fi Kristu B(rokard) 
u l-eremiti l-oħra li taħt l-ubbidjenza tiegħu jgħixu fuq l-
Għolja tal-Karmelu ħdejn l-għajn ta' Elija, saħħa fil-Mulej u 
barka tal-lspirtu s-Santu. 

2. Ħafna drabi u b'ħafna manjieri (ara Lhud 1,1), il-
Missirijiet qaddisa tal-Knisja stabbilew kif wieħed, hu min hu, 
hu f'liema ordni hu jew hi x'inhi s-sura ta' ħajja reliġjuża li 
jkun għażel, għandu jgħix f'ubbidjenza lejn Ġesù Kristu (ara 
2Kor 10,5), u lilu jaqdi bil-fedeltà b'qalb safja u b'kuxjenza 
tajba (ara 1Tim 1,5). Imma, ladarba tlabtuna biex 
nagħtukom għamla ta' ħajja li tkun taqbel mal-ħsieb 
tagħkom, lilha għandkom tħarsu għalliġej: 

L-għażla tal-pirjol u t-tliet ħwejjeġ li għandkom 
twegħduh 
3. Nistabbilixxu qabel xejn li jkollkom wieħed minnkom 
bħala pirjol, li jintagħżel għal dan l-uffiċċju bil-kunsens 
unanimu ta' kulħadd, jew tal-parti l-kbira u l-aktar 
għaqlija. Kull wieħed mill-oħrajn iwiegħdu ubbidjenza u 
jfittex li jħarisha bl-għemil u l-verità (ara 1Ġw 3,18), flimkien 
mal-kastità u ċ-ċaħda ta' kulma għandu. 

Fejn tilqgħu li tmorru toqogħdu 
4. Hekk ukoll, tistgħu tagħżlu li toqogħdu f'eremitaġġi 
jew fejn ikun ingħatalkom, sakemm l-imkien ikun xieraq u 
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jgħodd għall-ħarsien tal-ħajja reliġjuża tagħkom, hekk kif 
il-pirjol u l-aħwa jidhrilhom li jkun jaqbel. 

Iċ-ċelel tal-aħwa 
5. Barra minn hekk, skont il-qagħda tal-imkien li 
tkunu għażiltu biex tgħixu fih, kull wieħed minnkom 
għandu jkollu ċella maqtugħa mill-oħrajn, skont ma tkun ġiet 
mogħtija lil kull wieħed kif jidhirlu l-pirjol u bil-kunsens 
tal-aħwa l-oħra jew tal-parti l-aktar għaqlija. 

L-ikel flimkien 
6. B'danakollu, għandkom tieklu flimkien f'refettorju 
wieħed dak li jkun ingħatalkom, waqt li tisimgħu xi 
silta mill-Kotba Mqaddsa, fejn dan jista' jsir bla xkiel. 

L-awtorità tal-pirjol 
7. Ebda wieħed mill-aħwa ma jista' jibdel il-post li 
ngħatalu, jew jibdlu ma' ieħor, mingħajr il-permess tal-
pirjol li jkun hemm f'dak iż-żmien. Iċ-ċella tal-pirjol għandha 
tkun ħdejn id-daħla tal-imkien, biex ikun hu l-ewwel wieħed 
li jilqa' lil min jiġi f'dak l-imkien, u dak kollu li jeħtieġ 
jitwettaq wara, isir skont il-fehma u l-ordni tiegħu. 

It-talb bla heda 
8. Kull wieħed minnkom għandu jibqa' fiċ-ċella ċkejkna 
tiegħu jew qrib tagħha, lejl u nhar jaħseb fil-liġi tal-Mulej (ara 
S 1,2; Ġoż 1,8) u jishar fit-talb (ara 1 Pt 4,7), sakemm ma jkunx 
medhi fi ħwejjeġ oħra ta' siwi. 
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ll-liturġija tas-sigħat 
9.  Dawk li jafu jgħidu s-Sigħat Kanoniċi mal-kjeriċi, 
jgħiduhom skont ma stabbilew il-Missirijet qaddisa tal-
Knisja u skont id-drawwa approvata tal-Knisja. Dawk li ma 
jafuhomx, jgħidu ħamsa u għoxrin Missierna fis-sahriet ta' 
billejl, minbarra fil-Ħdud u fis-solennitajiet meta f'dawn is-
sahriet nistabbilixxu li l-għadd imsemmi jkun daqs hekk 
darb'oħra hekk li l-Missierna tingħad għal ħamsin darba. L-
istess talba, imbagħad, tingħad għal seba' darbiet fit-Tifħir 
ta' filgħodu. Hekk ukoll f'kull Siegħa oħra xejn inqas 
tingħad kull darba l-istess talba għal seba' darbiet, 
minbarra fl-Għasar meta għandkom tgħiduha għal ħamsin 
darba. 

Ħadd ma jkollu xejn tiegħu 
10. Ħadd mill-aħwa ma għandu jgħid li xi ħaġa hi tiegħu, 
imma bejnietkom kollox ikun flimkien (ara Atti 4,32; 2,44), u 
jitqassam lil kull wieħed minn idejn il-pirjol - jew aħjar 
ngħidu minn wieħed mill-aħwa mqabbad minnu għall-
istess xogħol - skont il-bżonn ta' kull wieħed (ara Atti 4,35), 
waqt li jitqiesu l-etajiet u l-ħtiġijiet ta' kull wieħed. 

X'jista' jkollkom flimkien 
11. B'danakollu, jista' jkollkom ħmir jew bgħula, skont kif 
il-ħtieġa tagħkom titlob, u trabbu xi annimali jew tjur. 
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L-oratorju u l-qima lil Alla 
12. Għandu jinbena oratorju kemm jista' jkun qalb iċ-ċelel, 
fejn għandkom tinġabru kull filgħodu, meta dan jista' jsir bla 
xkiel, ħalli tisimgħu l-quddiesa. 

ll-laqgħat u l-korrezzjoni tal-aħwa 
13. Fil-Ħdud, jew f'jiem oħra fejn ikun meħtieġ, għandkom 
tqisu bejnietkom il-ħarsien ta' dak li jitlob l-ordni u l-ġid ta' 
ruħkom. Hawn ukoll, in-nuqqasijiet u l-ħtijiet tal-aħwa, 
jekk jinstabu f'xi ħadd, għandhom jiġu kkorreġuti bl-
imħabba. 
 
Is-sawm tal-aħwa 
14. Għandkom issumu kuljum, minbarra I-Ħdud, mill-festa 
taI-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes sa Ħadd il-Għid, 
sakemm xi marda jew dgħufija tal-ġisem jew xi raġuni tajba 
oħra ma jitolbux li s-sawma tinkiser, għax il-ħtieġa ma 
għandhiex liġi. 

L-astinenza mil-laħam 
15. La tiklux laħam, sakemm ma jitteħidx bħala rimedju 
għall-mard jew dgħufija. U billi sikwit ikollkom tittallbu 
waqt li tkunu tivvjaġġaw, biex ma tkunux ta' piż għal dawk 
li jilqgħukom, barra minn djarkom tistgħu tieħdu ikel 
imsajjar bil-laħam. U fuq il-baħar ukoll tistgħu tieklu l-
laħam. 

Twissijiet spiritwali 
16. Imma, billi l-ħajja tal-bniedem fuq l-art hi tiġrib (ara Ġobb 
7,1), u dawk li jridu jgħixu ħajja tajba fi Kristu Ikoll 
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jgħaddu mill-persekuzzjoni (ara 2Tim 3,12), u l-għadu 
tagħkom ix-xitan qisu ljun jgħajjat, idur u jfittex lil min se jibla' 
(ara 1 Pt 5,8), fittxu u ħabirku biex tilbsu l-armatura ta' Alla 
ħalli tkunu tifilħu tieqfu għat-tnassis tal-għadu (ara Ef 6,11). 

Ħażżmu ġenbejkom (ara Ef 6,14) bil-ħżiem tas-safa. 
Ħarsu sidirkom bi ħsibijiet qaddisa, għaliex hemm miktub: 
"ħsieb qaddis iħarsek" (Prov 2,11). Ilbsu l-korazza tal-ġustizzja 
(ara Ef 6,14), biex tħobbu lill-Mulej Alla tagħkom b'qalbkom 
kollha, b'ruħkom kollha u b'saħħitkom kollha (ara Dt 6,5) u lil 
għajrkom bħalkom infuskom (ara Mt19,19; 22,37 u 39). 

F'kollox ħudu t-tarka tal-fidi, li biha tistgħu titfu l-
vleġeġ kollha tan-nar tal-Ħażin (ara Ef 6,16), għax mingħajr il-
fidi ma jistax ikun li wieħed jogħġob lil Alla (ara Lhud 11,6). U 
f'raskom ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni (ara Ef 6,17) biex 
tistennew is-salvazzjoni mingħand is-Salvatur waħdieni, li 
jsalva l-poplu tiegħu minn dnubietu (ara Mt 1,21). 

Imbagħad, ix-xabla tal-ispirtu, li hi l-kelma ta' Alla (ara 
Ef 6,17), ħa tgħammar bis-sħiħ (ara Kol 3,16) fuq fommkom u 
f'qalbkom (ara Rum 10,8). U kulma għandkom tagħmlu, 
agħmluh fil-kelma tal-Mulej (ara Kol 3,17; 1Kor 10,31). 

Ix-xogħol 
17. Għandkom tagħmlu xi xogħol biex id-demonju 
jsibkom dejjem medhijin, li ma jirnexxilux minħabba fl-għażż 
tagħkom isib xi daħla minnfejn jidħol f'ruħkom. F'dan 
għandkom sew it-tagħlim u sew l-eżempju tal-Appostlu San 
Pawl li, b'fommu kien jitkellem Kristu (ara 2Kor 13,3) u li 
kien magħmul u mogħti minn Alla bħala xandàr u għalliem 
tal-ġnus fil-fidi u l-verità (ara 1 Tim 2,7). Jekk timxu warajh, ma 
tistgħux titqarrqu. 
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"Meta konna fostkom," qal, "lejl u nhar ħdimna u 
tħabatna u batejna biex ma nkunu ta' piż għal ħadd 
minnkom. Imxejna hekk mhux għax ma għandniex dritt li 
żżommuna intom, imma ridna nagħtukom eżempju biex 
timxu fuqu. Meta konna fostkom, aħna ordnajnielkom li 
jekk xi ħadd ma jridx jaħdem, dan anqas ma għandu jiekol. 
Issa aħna smajna li hemm xi wħud fostkom li qegħdin 
jitgħażżnu; mhumiex jaħdmu, imma qed jinħlew fix-xejn. Lil 
dawn in-nies nordnawlhom u nwissuhom, fil-Mulej Ġesù 
Kristu, biex jaħdmu sewwa u l-għajxien tagħhom jaqilgħuh 
b'xogħol fis-skiet" (ara 2Tes 3,7-12). Din it-triq hi qaddisa u 
tajba: għaddu minnha (ara ls 30,21). 

Is-skiet 
18. L-Appostlu jirrikmanda wkoll is-skiet meta ordna li 
għandna naħdmu fis-skiet (ara 2Tes 3,12). U kif jixhed il-
Profeta: il-ħarsien tal-ġustizzja huwa s-skiet (ara ls 32,17). U 
mill-ġdid: "fis-skiet u t-tama qiegħda l-qawwa tagħkom" (ara 
ls 30,15). 

Għalhekk, nistabbilixxu li minn x'ħin tingħad ii-
Kompieta żżommu s-skiet sa ma tingħad il-Prima tal-
għada. F'ħin ieħor, għalkemm il-ħarsien tas-skiet jista' ma 
jkunx hekk sħiħ, b'danakollu wieħed għandu jħabrek 
sewwa biex joqgħod attent mill-kliem żejjed. Għaliex kif 
hemm miktub u xejn inqas tgħallem l-esperjenza: "il-kliem 
żejjed mhux nieqes mill-ħtija" (Prov 10,19) u "min jgħid wisq 
jiġi fl-għali" (Prov 13,3). U hemm ukoll: "min jitkellem iktar 
milli jmissu, jagħmel ħsara lil ruħu" (ara Sir 20,8). U I-Mulej fl-
Evanġelju jgħid: "il-bnedmin f'jum il-ħaqq għad iridu jagħtu 
kont ta' kull kelma fiergħa li jkunu qalu" (ara Mt 12,36). 
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Għalhekk, kull wieħed minnkom għandu jagħmel miżien għal 
kliemu u brilja tajba għal fommu li ma jmurx jiżloq u jaqa' 
minħabba f'ilsienu (ara Sir 28,25-26) u l-waqgħa tkun bla 
fejqan u twasslu għall-mewt. Flimkien mal-Profeta ħa 
jgħasses triqatu biex ma jidnibx b'ilsienu (ara S 39,2), u 
jfittex li jħares bir-reqqa u bl-attenzjoni s-skiet, li fih jinsab 
il-ħarsien tal-ġustizzja (ara Is 32,17). 
 
Ħtieġa tal-umiltà fil-pirjol 
19.  U inti, ħija B(rokard), u kull min jinħatar pirjol 
warajk, żommu dejjem f'moħħkom u wettqu f'għemilkom 
dak li I-Mulej jgħid fl-Evanġelju: "min irid ikun kbir 
fostkom għandu jkun qaddej tagħkom, u min irid ikun l-
ewwel fostkom għandu jkun ilsir tagħkom" (Mt 20,26-27; ara 
Mk 10,43-44). 
 
Ġieħ tal-aħwa lill-pirjol 
20. U intom ukoll, l-aħwa l-oħra, agħtu ġieħ lill-pirjol 
tagħkom bl-umiltà, billi aktar taħsbu fi Kristu milli fih, Hu 
li qiegħdu fuq raskom (ara S 66,12) u li qal lil dawk li qiegħed 
fuq il-Knejjes: "min jisma' lilkom ikun jisma' lili, u min 
iwarrab lilkom ikun iwarrab lili" (Lq 10,16), sabiex ma 
tinstabux ħatja ta' tmaqdir, imma minħabba fl-ubbidjenza 
tagħkom ikun jistħoqqilkom il-ħlas tal-ħajja ta' dejjem. 

Għeluq 
21.  Ktibnielkom fil-qosor dawn il-ħwejjeġ, aħna u 
nfasslu l-għamla tagħkom ta' mġiba li skontha għandkom 
tgħixu. Jekk imbagħad xi ħadd jagħmel iktar milli hu mitlub, 
il-Mulej innifsu, meta jerġa' jiġi, iroddlu Hu. Iżda għandha 
tintuża d-diskrezzjoni, li hi l-moderatriċi ta' kull virtù. 
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Daħla 

Il-bnedmin kollha huma msejħin biex jieħdu sehem fl-
imħabba tal-qdusija waħda ta' Alla: "Kunu mela perfetti, 
bħalma hu perfett Missierkom li hu fis-smewwiet" (Mt 5,48). 

 Il-mixi wara Kristu hu t-triq biex aħna niksbu l-
perfezzjoni li l-magħmudija fetħet għal kull Nisrani. Permezz 
tal-magħmudija nieħdu sehem fil-missjoni triplika ta' Ġesù: 
dik irjali, saċerdotali u profetika. L-ewwel waħda timpenjana 
fit-trasformazzjoni tad-dinja, skont il-pjan ta' Alla. Bit-tieni 
waħda noffru lilna nfusna u 'l-ħolqien kollu lill-Missier 
flimkien ma' Kristu, taħt it-tmexxija tal-Ispirtu s-Santu. Bħala 
profeta hija tħabbar il-pjan ta' Alla għall-bnedmin u takkuża 
pubblikament kull ma hu kuntrarju għalih.1  

Il-Familja kbira tal-Karmelu Tereżjan hija preżenti fid-
dinja taħt bosta għamliet. Il-qalba tagħha huwa l-Ordni tal-
Karmelitani Tereżjani, imsawwar mir-reliġjużi rġiel, is-
sorijiet tal-klawsura u s-sekulari. Huwa Ordni wieħed bl-
istess kariżma. Huwa jieħu l-għajxien tiegħu mit-tradizzjoni 
storika twila tal-Karmelu, miġbura fir-Regola ta' San Albert u 
fit-tagħlim tad-Dutturi Karmelitani Tereżjani tal-Knisja u 
qaddisin oħra tal-Ordni. 

Dawn il-Kostituzzjonijiet tal-Ordni Sekulari 
Karmelitan Tereżjan huma l-kodiċi fundamentali għall-
membri tiegħu, preżenti f'diversi naħat tad-dinja. Għal din ir-
raġuni, għandhom bħala karatteristika tagħhom is-sempliċità 

                     
1 Lumen Gentium  31-35. 
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fl-istrutturi u l-moderazzjoni fin-normi tal-ħajja. B'dan il-
mod, fi ħdan unità fundamentali stabbilita f'dan it-test 
leġislattiv, huma jibqgħu miftuħa għal pluraliżmu fil-mod li 
jiġu mlaħħma kif jitolbu l-kuntesti soċjali, kulturali u 
ekkleżjali diversi. Għalihom, jistgħu jitfasslu Statuti 
partikulari li jikkompletaw u jaddattaw il-liġijiet inġenerali, 
meta hu permess minn dawn il-Kostituzzjonijiet. 
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I. Identità, Valuri u Impenn 

 

1. Is-Sekulari Karmelitani Tereżjani, flimkien mal-
Patrijiet u s-Sorijiet tal-klawsura, huma wlied l-Ordni ta' 
Sidtna Marija tal-Għolja tal-Karmelu u Santa Tereża ta' Ġesù. 
Għalhekk, huma jaqsmu flimkien mar-reliġjużi l-istess 
kariżma, kulħadd skont l-istat partikulari ta' ħajtu. Hija 
familja waħda, bl-istess ġid spiritwali, l-istess sejħa għall-
qdusija (ara Ef 1,4  1Pt 1,15), u l-istess missjoni appostolika. 
Is-Sekulari jwasslu fl-Ordni l-għana proprju tal-ħajja tagħhom 
sekulari.2 

2. Il-fatt li jagħmlu parti mill-Ordni għandu l-bidu tiegħu 
fir-rapport li nħoloq bejn il-lajċi u l-membri tal-Ordnijiet 
Reliġjużi li twieldu fiż-Żminijiet tan-Nofs. Bil-mod il-mod, 
dawn ir-rapporti ħadu xejra uffiċjali, b'sehem fil-kariżma u l-
ispiritwalità tal-Istitut reliġjuż, u ffurmaw parti minnu. Fid-
dawl tat-teoloġija l-ġdida tal-lajkat fil-Knisja, is-Sekulari 
jgħixu din l-appartenenza b'identità sekulari ċara. 

3. Il-membri tal-Ordni Sekulari tal-Karmelitani Tereżjani 
 huma membri tal-Knisja,3 imsejħin biex jgħixu "f'ubbidjenza 
lejn Ġesù Kristu"4 permezz ta' "ħbiberija ma' Dak li nafu li 
jħobbna"5 fil-qadi tal-Knisja. Taħt il-ħarsien tal-Madonna tal-
Karmnu, u mnebbħin minn Santa Tereża ta' Ġesù, San Ġwann 

                     
2 Lumen Gentium 31; Christifideles Laici (CL) 9. 

3 Kodiċi tad-Dritt Kanoniku 204-205. 

4 Regola 1. 

5 S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja 8,5. 
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tas-Salib u t-tradizzjoni biblika tal-Profeta Elija, huma jfittxu 
li japprofondixxu l-impenn Nisrani li rċevew fil-magħmudija. 

4. Il-Verġni Marija hija preżenti b'manjiera speċjali, l-
aktar bħala mudell ta' fedeltà fis-smigħ tal-Mulej u fl-
atteġġjament tagħha ta' qadi lejh u lejn l-oħrajn. Marija hija 
dik li żammet u mmeditat f'qalbha l-ħajja u l-għemejjel ta' 
Binha,6 u b'hekk tatna eżempju tal-kontemplazzjoni. Kienet hi 
li fit-tieġ ta' Kana wissiet biex jagħmlu dak li qalilhom il-
Mulej,7 u b'hekk Marija saret eżempju tal-qadi appostoliku. U 
kienet hi, għal darb'oħra, li stenniet il-miġja tal-Ispirtu s-
Santu, waqt li baqgħet sħiħa fit-talb flimkien mal-appostli,8 u 
b'hekk tat xhieda għat-talb ta' interċessjoni. Hija Omm l-
Ordni. Is-Sekular Karmelitan Tereżjan igawdi l-ħarsien 
speċjali tagħha u jrawwem fih devozzjoni Marjana sinċiera.   

5. Elija jirrappreżenta t-tradizzjoni profetika tal-
Karmelu, u jnebbaħna biex ngħixu fil-preżenza ta' Alla, aħna u 
nfittxuh fis-solitudni u fis-skiet, b'ħerqa għall-glorja ta' Alla. 
Is-Sekulari Tereżjani jgħixu d-dimensjoni profetika tal-ħajja 
Nisranija u tal-ispiritwalità Karmelitana billi jġibu 'l quddiem 
fid-dinja il-liġi ta' Alla, liġi ta' mħabba u verità, u l-aktar billi 
jsiru l-leħen ta' dawk li, waħedhom, ma jistgħux juru din l-
imħabba u din il-verità.9 

6. Ir-Regola ta' San Albert hija l-espressjoni oriġinali tal-
ispiritwalità tal-Karmelu. Hija kienet inkitbet għal-lajċi li 
                     
6 Lq 2,51. 

7 Ġw 2,5. 

8 Atti 1,14. 

9 1Sl 17-19. 
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nġabru fuq l-Għolja tal-Karmelu biex jgħixu ħajja mogħtija 
għall-meditazzjoni fuq il-Kelma ta' Alla, taħt il-ħarsien tal-
Verġni Mbierka. F'din ir-Regola nsibu l-prinċipji li jmexxu l-
ħajja Karmelitana: 

a) Ngħixu f'ubbidjenza lejn Ġesù Kristu; 
b) Nishru fil-meditazzjoni tal-liġi tal-Mulej; 
ċ) Nagħtu ħin għall-qari spiritwali; 
d) Nieħdu sehem fil-liturġija tal-Knisja, kemm fl-Ewkaristija 

kif ukoll fil-Liturġija tas-Sigħat; 
e) Nagħtu kas tal-ħtiġijiet u l-ġid tal-oħrajn fil-komunità; 
f) Nilbsu l-armi tal-virtù waqt li ngħixu ħajja qawwija ta' fidi, 

tama u    mħabba; 
ġ) Infittxu s-skiet interjuri u s-solitudni fil-ħajja tagħna ta' 

talb; 
g) Nużaw qies prudenti f'kulma nagħmlu.  

7. Il-bidu tal-Karmelu Riformat jinsab f'Santa Tereża ta' 
Ġesù. Hija għexet b’fidi profonda fil-ħniena ta' Alla,10 u din 
saħħitha biex tibqa' sħiħa11 fit-talb, l-umiltà, l-imħabba ta' 
aħwa, u l-imħabba għall-Knisja, u wasslitha għall-grazzja taż-
żwieġ spiritwali. Iċ-ċaħda tagħha nfisha skont l-Evanġelju, id-
dispożizzjoni tagħha biex taqdi, u l-perseveranza tagħha fit-
taħriġ tal-virtujiet, huma gwida ta' kuljum biex ngħixu l-ħajja 
spiritwali.12 It-tagħlim tagħha fuq it-talb u l-ħajja spiritwali 
huma essenzjali għall-formazzjoni u l-ħajja tal-Ordni Sekulari. 

                     
10 Ħajja 7,18  38,16. 

11 Triq 21,2. 

12 V Għamajjar 3,11; VII Għamajjar 4,6. 
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8. San Ġwann tas-Salib kien is-sieħeb ta' Santa Tereża 
biex jiġi msawwar il-Karmelu Tereżjan. Huwa jnebbaħ lis-
Sekular biex jishar fit-taħriġ tal-fidi, it-tama u l-imħabba.  
Huwa jmexxih minn nofs il-lejl mudlam għall-unjoni ma' Alla. 
F'din l-unjoni ma' Alla, is-Sekular isib il-ħelsien tassew ta' 
wlied Alla.13 

9. Meta nqisu l-oriġini tal-Karmelu u l-kariżma 
Tereżjana, l-elementi ewlenin tas-sejħa tal-lajċi Karmelitani 
Tereżjani jistgħu jinġabru b'dan il-mod: 

a) tgħix f'ubbidjenza lejn Ġesù Kristu, mirfuda mill-
imitazzjoni u l-patroċinju tal-Verġni Mqaddsa, li l-għamla 
ta' ħajjitha, għall-Karmelu, huwa mudell ta' 
konfigurazzjoni ma' Kristu; 

b) tfittex l-"unjoni misterjuża ma' Alla" permezz tat-triq tal-
kontemplazzjoni u l-ħidma appostolika, magħqudin 
flimkien b'mod li ma jinħallux minn xulxin, għall-qadi tal-
Knisja; 

ċ) tagħti importanza partikulari lit-talb li, huwa u jitmantna 
bis-smigħ tal-Kelma ta' Alla u bil-liturġija, jista' jwassal 
għal rapport ta' ħbiberija ma' Alla, mhux biss waqt li tkun 
qiegħed tjitlob, imma saħansitra fil-ħajja ta' kuljum. Li 
tħabrek f'din il-ħajja ta' talb iġib miegħu li titmantna bil-
fidi, it-tama u, fuq kollox, l-imħabba, sabiex tgħix fil-
preżenza u fil-misteru ta' Alla l-ħaj;14 

                     
13 Ara Sentenzi 4,6; Fjamma 3,78; II Telgħa 6 u 29,6. Talba tal-Quddiesa Votiva tal-

Qaddis. 

14 Sentenzi ta' Dawl u Mħabba 123; Ittra tat-12.10.1589. 
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d) iddaħħal ħerqa appostolika fit-talb u l-ħajja, fi klima ta' 
komunità umana u nisranija; 

e) tgħix iċ-ċaħda evanġelika tiegħek innifsek fid-dawl tal-
virtujiet teologali; 

f) tagħti importanza lill-pastorali tal-ispiritwalità fil-ħidma 
għall-evanġelizzazzjoni, bħala l-kollaborazzjoni partikulari 
tal-Ordni Sekulari, leali għall-identità tiegħu Karmelitana 
Tereżjana.
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II. Il-Mixi wara Ġesù 

fil-Karmelu Tereżjan Lajkali 

 

10.  Kristu huwa ċ-ċentru tal-ħajja u l-esperjenza Nisranija. 
Il-membri tal-Ordni Sekulari huma msejħa biex jgħixu l-
esiġenzi li jimxu wara Ġesù f'għaqda miegħu, billi jilqgħu t-
tagħlim tiegħu u jingħataw lilu. Li timxi wara Ġesù jfisser li 
tieħu sehem fil-missjoni tiegħu ta' salvazzjoni li xxandar l-
Aħbar it-Tajba u twaqqaf is-Saltna ta' Alla (Mt 4,18-19). 
Hemm modi differenti kif timxi wara Ġesù: l-Insara kollha 
għandhom jimxu warajh, jagħmluh in-norma ta' ħajjithom u 
jkunu lesti li jwettqu tlett esiġenzi fundamentali: iqiegħdu r-
rabtiet tal-familja taħt l-interessi tas-Saltna u ta' Ġesù nnifsu 
(Mt 10,37-39; Lq 14,25-26); jgħixu d-distakk mill-għana 
sabiex juru li l-miġja tas-Saltna ma tistrieħx fuq mezzi umani 
imma fuq il-qawwa ta' Alla u fuq id-disponibbiltà tal-bniedem 
quddiem Alla (Lq 14,33); iġorru s-salib billi jilqgħu r-rieda ta' 
Alla, li turi ruħha fil-missjoni li Huwa jafda f'idejn kull wieħed 
u waħda minna (Lq 14,33; 9,23). 

11. Il-mixi wara Ġesù bħala membri tal-Ordni Sekulari 
jidher fil-wegħda li nħabirku għall-perfezzjoni evanġelika fl-
ispirtu tal-kunsilli evanġeliċi tal-kastità, il-faqar u l-
ubbidjenza u tal-Beatitudnijiet. B'din il-wegħda jissaħħaħ l-
impenn tal-magħmudija li l-membru għandu fid-dinja għall-
qadi tal-pjan ta' Alla. Hija rahan għall-qdusija tal-persuna, li 
bilfors iġġib magħha impenn biex naqdu l-Knisja b'fedeltà 
għall-kariżma Karmelitana Tereżjana. Il-wegħda ssir quddiem 
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il-membri tal-komunità, bħala rappreżentanti tal-Knisja 
kollha, u fil-preżenza tad-Delegat tas-Superjur tal-Ordni. 

12. Bil-wegħda li ssir lill-komunità fil-preżenza tas-
Superjur tal-Ordni jew id-delegat tiegħu, min ikun, isir 
membru sħiħ tal-Ordni Sekulari. B'dan l-impenn il-membri 
jħabirku biex jiksbu l-formazzjoni meħtieġa biex ikunu jafu r-
raġunijiet, il-kontenut u l-għan tal-istil ta' ħajja evanġelika li 
qegħdin jieħdu fuqhom. Il-wegħda tgħolli u tagħni l-impenn 
tal-magħmudija fis-Sekulari Karmelitani. Dan jinkludi ‘l dawk 
imsejħin għall-vokazzjoni taż-żwieġ, kemm bħala koppja u 
kemm bħala ġenituri. Din il-wegħda tiġġedded darba fis-sena 
fi żmien il-Għid. 
 

L-impenn tal-wegħda li ngħixu 
l-ispirtu tal-kunsill evanġeliku tal-kastità 

13. Il-wegħda tal-kastità ssaħħaħ l-impenn li nħobbu lil 
Alla fuq kull ħaġ'oħra, u li nħobbu lill-oħrajn bl-imħabba li 
Alla għandu għalihom.15 B'din il-wegħda s-Sekular ifittex il-
libertà biex iħobb lil Alla u lil għajru bla interess għalih,16 
waqt li jagħti xhieda ta' dik l-intimità divina mwiegħda fil-
beatitudni: "Henjin dawk li huma safja f'qalbhom, għax huma 
jaraw 'l Alla" (Mt 5,8). Il-wegħda tal-kastità hija impenn ta' 
mħabba Nisranija fid-dimensjoni personali u soċjali tagħha 
sabiex toħloq komunità ġenwina fid-dinja. B'din il-wegħda s-
Sekular juri wkoll ix-xewqa konxja tiegħu li jirrispetta lil kull 

                     
15 Ara 3Telgħa 23,1. 

16 Twissijiet 1 u 6. 
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persuna kif titlob il-liġi ta' Alla u skont l-istat partikulari ta' 
ħajja, bħala xebbiet u ġuvintur, miżżewġin jew romol. Din il-
wegħda ma żżommniex milli nbiddlu l-istat ta' ħajja. 
 

L-impenn tal-wegħda li ngħixu 
l-ispirtu tal-kunsill evanġeliku tal-faqar 

14. Il-wegħda tal-faqar turi x-xewqa li ngħixu skont il-
valuri tal-Evanġelju. Fil-faqar evanġeliku nsibu l-għana tal-
ġenerożità, taċ- ċaħda tagħna nfusna, tal-libertà interjuri u li 
niddependu minn Dak li "għad li kien għani, ftaqar minħabba 
fina, sabiex nistagħnu permezz tal-faqar tiegħu" (2Kor 8,9) u 
li "xejjen lilu nnifsu" (Fil 2,7) biex iqiegħed lilu nnifsu għall-
qadi ta' ħutu. Il-wegħda tal-faqar tfittex li ninqdew b'mod 
evanġeliku bil-ġid ta' din id-dinja u bit-talenti tagħna, kif ukoll 
li nħaddmu r-responsabbiltjiet tagħna fis-soċjetà, fil-familja u 
fix-xogħol tagħna, waqt li b'fiduċja nerħu lilna nfusna f'idejn 
Alla. Hija ġġib magħha wkoll impenn b'risq il-ġustizzja fid-
dinja ħalli d-dinja twieġeb għall-pjan ta' Alla. Il-faqar 
evanġeliku huwa wkoll taħriġ ta' tama li tagħraf il-limiti tal-
persuna u tintelaq b'fiduċja fit-tjieba u l-fedeltà ta' Alla. 
 

L-impenn tal-wegħda li ngħixu 
l-ispirtu tal-kunsill evanġeliku tal-ubbidjenza 

15. Il-wegħda tal-ubbidjenza tagħmilna ngħixu miftuħin 
għar-rieda ta' Alla, li "fih ngħixu, nitħarrku u aħna" (Atti 
17,28), waqt li nimitaw lil Kristu li laqa' r-rieda tal-Missier u 
"obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib" (Fil 2,8). Il-wegħda 
tal-ubbidjenza hija taħriġ tal-fidi li jwassalna biex infittxu r-
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rieda ta' Alla fil-ġrajjiet u fl-isfidi tal-ħajja personali u soċjali. 
Bis-saħħa tagħha, is-Sekular jikkoopera minn rajh ma' dawk li 
għandhom ir-responsabbiltà li jmexxu l-komunità u l-Ordni 
fid-dixxerniment u fl-aċċettazzjoni tat-triqat ta' Alla: il-Kunsill 
tal-komunità, il-Provinċjal u l-Ġeneral. 

 
L-impenn tal-wegħda li ngħixu 

l-ispirtu tal-Beatitudnijiet 

16. Fil-Beatitudnijiet insibu proġett ta' ħajja u mod kif 
nidħlu f'relazzjoni mad-dinja, ma' min hu fil-qrib, mal-
ħaddiema li naħdmu magħhom, mal-familjari tagħna u l-
ħbieb. Meta jwiegħdu li jgħixu l-Beatitudnijiet fil-ħajja 
tagħhom ta' kuljum, is-Sekulari jfittxu li jagħtu xhieda 
evanġelika bħala membri tal-Knisja u tal-Ordni. U b'din ix-
xhieda huma jistiednu d-dinja biex timxi wara Kristu, "it-Triq, 
il-Verità u l-Ħajja" (Ġw 14,6). 

 



III. Xhieda tal-Esperjenza ta’ Alla 

 

26 

III. Xhieda tal-Esperjenza ta’  Alla 

 

17. Is-sejħa tal-Karmelu Tereżjan hija impenn biex wieħed 
"jgħix f'ubbidjenza lejn Ġesù Kristu", "lejl u nhar jaħseb fuq il-
liġi tal-Mulej  u jishar fit-talb."17 B'fedeltà għal dan il-prinċipju 
tar-Regola, Santa Tereża qiegħdet it-talb bħala sies u taħriġ 
ewlieni tal-familja reliġjuża tagħha. Għal din ir-raġuni, is-
Sekulari huma msejħin biex isibu mod li t-talb jintiseġ mal-
eżistenza kollha tagħhom, sabiex jimxu quddiem Alla l-ħaj 
(ara 1Sl 18,15), permezz tat-taħriġ bla heda tal-fidi, it-tama u 
l-imħabba. Dan jagħmluh b'mod li ħajjithom kollha tkun talba, 
tfittxija għall-għaqda ma' Alla. L-għan ikun li wieħed jasal biex 
jgħaqqad flimkien l-esperjenza ta' Alla mal-esperjenza tal-
ħajja: li jkunu kontemplattivi fit-talb u fit-twettiq tal-missjoni 
tagħhom.  

18. It-talb, djalogu ta' ħbiberija ma' Alla, għandu jmantni 
ruħu mill-Kelma tiegħu ħalli jkun jista' jitwettaq dan id-
djalogu, ladarba "nitkellmu ma' Alla meta nitolbu, nisimgħu lil 
Alla meta naqraw il-kelma tiegħu."18 Il-Kelma ta' Alla tmantni 
l-esperjenza kontemplattiva tas-Sekulari u l-missjoni 
tagħhom fid-dinja. Minbarra l-kontemplazzjoni personali, is-
smigħ tal-Kelma ta' Alla għandu jkun ta' benefiċċju għal dik il-
kontemplazzjoni li twassal biex naqsmu flimkien l-esperjenza 
ta' Alla fil-komunità tal-Ordni Sekulari. B'hekk infittxu 
flimkien li niddixxernu t-triqat ta' Alla, inżommu ħaj id-

                     
17 Regola 2 u 8. 

18 Dei Verbum 25; Triq 21,4; Meditazzjoni fuq l-Għanja tal-Għanjiet I,6.11. 
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dinamiżmu tal-konverżjoni, u nġeddu tama attiva. Ir-realtà 
ssir trasparenti u wieħed jista' jiskopri lil Alla f'kollox. 

19. L-istudju u l-qari spiritwali tal-Iskrittura u tal-kitbiet 
tal-Qaddisin tagħna, l-aktar ta' dawk li huma Dutturi tal-
Knisja, Santa Tereża ta' Ġesù, San Ġwann tas-Salib u Santa 
Tereża tal-Bambin Ġesù, għandhom post privileġġjat biex 
ikabbru l-ħajja ta' talb tas-Sekulari. Id-dokumenti tal-Knisja 
huma wkoll ikel u ispirazzjoni fl-impenn biex jimxu wara 
Ġesù. 

20. Is-Sekular għandu jfittex li jkollu ħinijiet speċjali 
dedikati għat-talb, bħala waqtiet ta' għarfien akbar tal-
preżenza tal-Mulej u bħala spazju interjuri għal-laqgħa 
personali u intima miegħU. Dan iwasslu biex jgħix it-talb 
bħala attitudni ta' ħajja, li tagħmel li "dejjem u kullimkien, 
jagħraf  lil Alla... li f'kull ġrajja tal-ħajja jfittex li jaqra r-rieda 
tiegħu, li jara lil Kristu fil-bnedmin kollha, kemm dawk li 
huma qrib kemm dawk li huma barranin, li jagħti bl-onestà 
kollha ġudizzju dwar il-veru valur u t-tifsira vera tal-ħwejjeġ 
temporali fihom infushom u safejn jistgħu jiswew biex 
iwasslu għall-fini aħħari tal-bniedem."19 B'hekk tintlaħaq 
kontemplazzjoni u azzjoni fl-istorja, meta nintegraw flimkien 
il-fidi u l-ħajja, it-talb u l-azzjoni, il-kontemplazzjoni u l-
impenn Nisrani. 

21. Is-Sekulari għandhom jiddedikaw ħin kuljum għall-
prattika tat-talb mentali. Dan huwa l-ħin li fih joqogħdu ma' 

                     
19 Apostolicam Actuositatem 4. 
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Alla u jsaħħu r-relazzjoni tagħhom miegħu ħalli jkunu xhieda 
veri tal-preżenza tiegħu fid-dinja. 

22. It-triq tat-talb Nisrani titlob li ngħixu ċ-ċaħda 
evanġelika (Lq 9,23) fit-twettiq tas-sejħa u l-missjoni tagħna, 
ladarba ""t-talb u l-ħajja komda ma jmorrux flimkien."20 Is-
Sekulari jieħdu fi prospettiva ta' fidi, tama u mħabba l-
ħidmiet u t-tbatijiet ta' kull jum, l-inkwiet tal-familja, l-
inċertezza u l-limiti tal-ħajja tal-bniedem, il-mard, l-
inkomprensjoni u dak kollu li jsawwar l-eżistenza tagħna fuq 
l-art. Fl-istess waqt, huma jfittxu li dan kollu jagħmluh oġġett 
għad-djalogu ma' Alla, ħalli jikbru f'atteġġjament ta' tifħir u 
ħajr lill-Mulej. L-Ordni Sekulari, sabiex jgħix b'mod ġenwin is-
sempliċità, id-distakk, l-umiltà u l-fiduċja sħiħa fil-Mulej, 
iħares l-għemejjel ta' ċaħda evanġelika rakkomandati mill-
Knisja. Huma ta' importanza partikulari dawk il-jiem u ż-
żminijiet tal-kalendarju liturġiku li għandhom karattru 
penitenzjali. 

23. Il-ħajja ta' talb personali tas-Sekular, mifhuma bħala 
rapport ta' ħbiberija ma' Alla, tirċievi l-ikel tagħha u tesprimi 
ruħha fil-liturġija wkoll, għajn li ma tispiċċax tal-ħajja 
spiritwali. It-talb liturġiku jagħni t-talb personali u dan it-talb 
personali, min-naħa tiegħu, ilaħħam l-għemil liturġiku fil-
ħajja. Fl-Ordni Sekulari, il-liturġija tingħata post speċjali, 
mifhuma bħala l-Kelma ta' Alla ċċelebrata f'tama attiva, wara 
li nkunu lqajniha permezz tal-fidi, u bl-impenn li ngħixuha 
f'imħabba effikaċi. Is-sagramenti, speċjalment l-Ewkaristija u 

                     
20 Triq 4,2. 
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r-Rikonċiljazzjoni, jeħtieġ ngħixuhom bħala sinjali u 
strumenti tal-ħidma ta' Alla li jeħles u bħala laqgħa ma' Kristu 
Mqajjem mill-Mewt, preżenti fil-komunità ekkleżjali. Huma 
strutturi ta' grazzja kontra l-istrutturi tad-dnub li hemm fis-
soċjetà. Is-Sekulari jfittxu li jiskopru fit-talb liturġiku l-
preżenza ta' Kristu u tal-Ispirtu s-Santu, li hi ħajja u titlob xi 
ħaġa mingħandna fil-ħajja konkreta ta' kuljum. Fis-sena 
liturġika, is-Sekulari jġarrbu bħala preżenti l-misteri tal-fidwa 
li jqanqluhom biex jagħtu sehemhom fit-twettiq tal-pjan ta' 
Alla. Il-Liturġija tas-Sigħat, min-naħa tagħha, tagħmel li s-
Sekulari jidħlu f'xirka mat-talba ta' Ġesù u dik tal-Knisja. 

24. Il-valur tal-ħajja sagramentali u liturġika fl-Ordni 
Sekulari jwassal lill-membri tiegħu biex jieħdu sehem, kemm 
jistgħu, fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Huma jfittxu li jgħidu 
t-Talba ta' Filgħodu u t-Talba ta' Filgħaxija tal-Liturġija tas-
Sigħat f'għaqda mal-Knisja mifruxa mad-dinja kollha. Meta 
jista' jkun, jgħidu wkoll it-Talba ta' Billejl. Is-sehem tagħhom 
fis-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni u fis-sagramenti l-oħra tal-
Knisja jgħin il-proċess tagħhom ta' konverżjoni. 
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IV. Għall-Qadi tal-Pjan ta’ Alla 

 

25. "Għaliex il-lajċi huma membri tal-Knisja, huma 
msejħin li jxandru l-Evanġelju: għal din il-ħidma jħejjuhom u 
jimpenjawhom is-sagramenti tad-dħul fil-ħajja Nisranija u d-
doni tal-Ispirtu s-Santu."21 L-ispiritwalità tal-Karmelu tqajjem 
fis-Sekulari x-xewqa għal impenn appostoliku akbar, meta 
jagħrfu dak kollu li timplika s-sejħa tagħhom fil-Karmelu. 
Konxji li d-dinja teħtieġ xhieda tal-preżenza ta' Alla,22 huma 
jwieġbu għall-istedina li l-Knisja tagħmel lill-assoċjazzjonijiet 
kollha tal-lajċi segwaċi ta' Kristu meta timpenjahom fi ħdan 
is-soċjetà umana b'sehem attiv ħalli jintlaħaq l-għan 
appostoliku tal-missjoni tal-Knisja, skont il-kariżmi li 
għandhom. Is-Sekulari, bħala frott ta' dan is-sehem fl-
evanġelizzazzjoni, iduqu togħma mġedda għat-talb, għall-
kontemplazzjoni, u għall-ħajja liturġika u sagramentali.  

26. Is-sejħa għall-Ordni Sekulari hija tassew ekkleżjali. It-
talb u l-appostolat, meta jkunu veri, ma jistgħux jinfirdu minn 
xulxin. L-osservazzjoni ta' Santa Tereża li l-għan tat-talb hu 
"t-tnissil ta' għemejjel tajba"23 tfakkar lill-Ordni Sekulari li l-
grazzji li rċevejna għandhom dejjem ikollhom effett fuq min 
irċevihom.24 Bħala individwi jew bħala komunità u, fuq 
kollox, bħala membri tal-Knisja, il-ħidma appostolika hija 

                     
21 Christifideles Laici 33. 

22 Ara Apostolicam Actuositatem 4 u 10; Christifideles Laici 16-17, 25, 28-29. 

23 5Għamajjar 3,11; ara 7Għamajjar 3. 

24 Ara Apostolicam Actuositatem 2-3. 
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frott tat-talb. Fejn jista' jkun, u b'kollaborazzjoni mas-
superjuri reliġjużi tagħna u bil-permess meħtieġ ta' dawk li 
huma inkarigati, il-komunitajiet tal-Ordni Sekulari jieħdu 
sehem fl-appostolat tal-Ordni. 

27. Is-Sekulari Karmelitani Tereżjani huma msejħa biex 
jgħixu u jagħtu xhieda tal-kariżma tal-Karmelu Tereżjan fil-
Knisja lokali, dik il-parti mill-Poplu ta' Alla li fiha l-Knisja ta' 
Kristu ssir preżenti u taħdem.25 Kulħadd għandu jħabrek li 
jkun xhud ħaj tal-preżenza ta' Alla u jħossu responsabbli fil-
ħtieġa li l-Knisja għandha ta’ għajnuna konkreta fil-ħerqa 
pastorali li għandha fil-missjoni tagħha ta' evanġelizzazzjoni, 
taħt it-tmexxija tal-Isqof. Għal din ir-raġuni, kull wieħed u 
waħda jkollu xi appostolat jew billi jikkollabora ma' oħrajn 
fil-komunità, jew inkella individwalment. 

28. Fl-impenn appostoliku tagħhom, is-Sekulari jwasslu l-
għana tal-ispiritwalità ta' kull wieħed u waħda bl-isfumaturi 
li dan jieħu fl-evanġelizzazzjoni: missjoni, parroċċa, dar tat-
talb, Istitut ta' Spiritwalità, grupp ta' talb, pastorali ta' 
spiritwalità. Bil-kontribut partikulari tagħhom bħala lajċi 
Karmelitani Tereżjani, huma jistgħu joffru lill-Karmelu 
Tereżjan impulsi ġodda għal "dinamiżmu spiritwali u 
appostoliku mġedded"26 b'fedeltà kreattiva għall-missjoni 
tagħhom fil-Knisja. Il-ħidmiet appostoliċi differenti tal-Ordni 
Sekulari jiġu speċifikati u valutati fl-Istatuti Partikulari għall-
postijiet ġeografiċi differenti.27  

                     
25 Ara Christus Dominus 11; Apostolicam Actuositatem 86; Christifideles Laici 25. 

26 Vita Consecrata 55. 

27 Regola ta' Ħajja OSKT (1979) art. 8. 
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29. Fid-dinamiżmu ġewwieni tal-mixi wara Ġesù, il-
Karmelu kkontempla lil Marija bħala Omm u Oħt, bħala 
"mudell perfett tad-dixxiplu tal-Mulej"28 u, għaldaqstant, 
mudell ta' ħajja għall-membri tal-Ordni. Il-Verġni tal-
Magnificat tħabbar il-firda minn dinja qadima u l-bidu ta' 
storja ġdida li fiha Alla jniżżel is-setgħana minn fuq it-tron 
tagħhom u jgħolli 'l-fqajrin. Marija tqiegħed lilha nfisha man-
naħa tagħhom u xxandar il-mod kif Alla jaħdem fl-istorja. 
Għas-Sekulari, Marija hi mudell ta' għotja sħiħa lis-Saltna ta' 
Alla. Hija tgħallimna nisimgħu l-Kelma ta' Alla fl-Iskrittura u 
fil-ħajja, biex nemmnu fiha fiċ-ċirkustanzi kollha ħalli ngħixu 
dak li titlob minna. U dan għamlitu, bla ma fehmet ħafna 
affarijiet; u baqgħet tgħożż kollox f'qalbha (Lq 2,19.50-51) sa 
ma wasal id-dawl, f'talba kontemplattiva. 

30. Marija hija wkoll ideal u ispirazzjoni għas-Sekulari. 
Hija tgħix qrib il-ħtiġijiet tal-aħwa, u tieħu ħsiebhom (Lq 
1,39-45; Ġw 2,1-12; Atti 1,14). Hi, "ix-xbieha l-aktar perfetta 
tal-ħelsien u tal-libertà tal-familja kollha tal-bnedmin u tal-
univers kollu",29 tgħinna biex nifhmu s-sens tal-missjoni. Hi, 
Omm u Oħt, li tgħaddi qabilna fil-pellegrinaġġ tal-fidi u fil-
mixi wara l-Mulej Ġesù, tissieħeb magħna sabiex insiru 
nixbhuha fil-ħajja tagħha moħbija fi Kristu u mogħtija għall-
qadi tal-oħrajn. 

                     
28 Marialis Cultus 37.  

29 Redemptoris Mater 37. 
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31. Il-preżenza ta' Marija, waqt li tagħti l-ħajja lill-
ispiritwalità tal-Karmelu Tereżjan, tagħti forma lill-
appostolat tiegħu. Għal din ir-raġuni, is-Sekular jingħata biex 
minn jum għall-ieħor isir jaf aktar lil Marija bil-qari tal-
Evanġelju, sabiex jgħaddi lill-oħrajn devozzjoni Marjana 
ġenwina illi twassal għall-imitazzjoni tal-virtujiet tagħha. 
Immexxija minn ħarsa ta' fidi, il-membri tal-Ordni Sekulari 
jiċċelebraw u jippromovu l-qima liturġika lejn Omm Alla fid-
dawl tal-misteru ta' Kristu u tal-Knisja, u b'sentimenti ta' fidi 
u mħabba, jagħmlu d-devozzjonijiet f'ġieħha. 
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32. L-għan ċentrali tal-proċess ta' formazzjoni fl-Ordni 
Sekulari huwa li jħejji l-persuna sabiex tgħix il-kariżma u l-
ispiritwalità tal-Karmelu fil-mixi tagħha wara Kristu, fil-qadi 
tal-missjoni tagħha. 

33. B'interess ġenwin fit-tagħlim tal-Knisja u fl-
ispiritwalità tal-Qaddisin tagħna Karmelitani, il-lajċi 
Karmelitani Tereżjani jfittxu li jkunu rġiel u nisa maturi 
f'ħajjithom, fit-taħriġ tal-fidi, it-tama u l-imħabba, u fid-
devozzjoni lejn il-Verġni Marija. Huma jingħataw biex 
japprofondixxu l-ħajja tagħhom Nisranija, Ekkleżjali u 
Karmelitana. Il-formazzjoni Nisranija hi l-bażi soda għall-
formazzjoni Karmelitana u spiritwali. Bl-għajnuna tal-
Katekiżmu tal-Knisja Kattolika u tad-dokumenti tal-Knisja, il-
lajċi Karmelitani Tereżjani jirċievu s-sisien teoloġiċi 
meħtieġa. 

34. Il-formazzjoni tereżjana-sanġwannistika, kemm dik 
tal-bidu u kemm dik permanenti, tgħin biex fis-Sekulari tiġi 
żviluppata maturità umana, nisranija u spiritwali għall-qadi 
tal-Knisja. Il-formazzjoni umana tiżviluppa l-ħila għad-
djalogu bejn persuna u oħra, ir-rispett lejn xulxin, it-
tolleranza, il-possibbiltà li jiġu kkorreġuti u li jikkorreġu 
b'serenità, u l-ħila li jipperseveraw fl-impenji li jieħdu. 

35. L-identità Karmelitana hija mseddqa bil-formazzjoni 
fl-Iskrittura u fil-lectio divina, fl-importanza mogħtija lil-
liturġija tal-Knisja, l-aktar l-Ewkaristija  u l-Liturġija tas-
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Sigħat, u fl-ispiritwalità tal-Karmelu, l-istorja tiegħu, ix-
xogħlijiet tal-Qaddisin tal-Ordni, u l-formazzjoni fit-talb u fil-
meditazzjoni. 
 Il-formazzjoni għall-appostolat hija bbażata fuq it-
teoloġija tal-Knisja dwar ir-responsabbiltà tal-lajċi30 u li 
wieħed jifhem ir-rwol tas-Sekulari fl-appostolat tal-Ordni. 
Dan jgħin biex wieħed jagħraf il-post li għandu l-Ordni 
Sekulari fil-Knisja u fil-Karmelu, u joffri għamla prattika kif 
naqsmu ma' xulxin il-grazzji li rċevejna bis-saħħa tas-sejħa 
għall-Karmelu.  

36. Id-dħul gradwali fil-ħajja tal-Ordni Sekulari huwa 
mqassam b'dan il-mod: 

a) Żmien suffiċjenti ta' kuntatt mal-komunità li jdum 
mhux inqas minn sitt xhur. L-għan ta' dan l-istadju 
huwa biex il-kandidat ikun jista' jsir iktar midħla tal-
komunità, l-għamla ta' ħajja, u x-xorta ta' servizz lejn 
il-Knisja li hu proprju tal-Ordni Sekulari tal-Karmelu 
Tereżjan. Huwa wkoll biex jagħti opportunità lill-
komunità ħalli tagħmel dixxerniment xieraq. L-Istatuti 
Provinċjali jispeċifikaw dan iż-żmien. 

b) Wara ż-żmien ta' kuntatt tal-bidu, il-Kunsill tal-
komunità jista' jilqa' l-kandidat għal żmien iktar serju 
ta' formazzjoni li normalment idum sentejn u li 
jwassal għall-ewwel Wegħda. Fil-bidu ta' dan iż-żmien 
ta' formazzjoni, il-kandidat jingħata  l-Labtu; huwa 
sinjal minn barra tal-appartenenza tiegħu għall-Ordni, 

                     
30 Apostolicam Actuositatem 28-29. 
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u tal-fatt li Marija hija fl-istess waqt Omm u Mudell 
f'dan il-vjaġġ tiegħu. 

ċ) Fi tmiem dan l-istadju, bl-approvazzjoni tal-Kunsill 
tal-komunità, il-kandidat jiġi mistieden biex jagħmel l-
ewwel Wegħda illi jgħix l-ispirtu tal-kunsilli evanġeliċi 
u l-Beatitudnijiet għal tliet snin. 

d) Matul l-aħħar tliet snin tal-formazzjoni tal-bidu, isir 
studju iktar profond fuq il-Kotba Mqaddsa, id-
dokumenti tal-Knisja, il-Qaddisin tal-Ordni, it-talb u l-
formazzjoni biex wieħed jieħu sehem fl-appostolat tal-
Ordni. Fi tmiem dawn it-tliet snin, il-Kunsill jista' jilqa' 
'l-kandidat biex jagħmel il-Wegħda definittiva li jgħix 
l-ispirtu tal-kunsilli evanġeliċi u l-Beatitudnijiet għal 
ħajtu kollha. 
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37. L-Ordni Sekulari ta' Sidtna Marija tal-Għolja tal-
Karmelu u Santa Tereża ta' Ġesù huwa assoċjazzjoni ta' nsara 
u parti integrali tal-Ordni tal-Karmelitani Tereżjani. Huwa 
għandu karattru essenzjalment lajkali, bis-sehem milqugħ bil-
qalb ukoll tal-kleru djoċesan.31 

38. Il-Patrijiet u s-Sorijiet tal-klawsura tal-Karmelu 
Tereżjan iqisu l-komunitajiet lajkali tal-Karmelu Sekulari 
bħala arrikkament għall-ħajja konsagrata tagħhom. Bis-saħħa 
ta' ħidma reċiproka bejniethom, il-Patrijiet u s-Sorijiet 
jixtiequ jitgħallmu mil-lajċi Karmelitani Tereżjani jagħrfu s-
sinjali taż-żminijiet flimkien magħhom. Għaldaqstant, għandu 
jsir mod li  r-rappreżentanti tal-Ordni Sekulari jkunu preżenti 
meta f'xi qasam ġeografiku jiġi ppjanat fuq livell lokali jew 
provinċjali, il-qadi appostoliku tal-Ordni jew inkella jsir 
studju serju fuq il-qagħda tal-Knisja u tas-soċjetà. 

39. L-Insara lajċi kollha għandhom id-dritt li jagħmlu l-
voti.32 Bil-kunsens tal-Kunsill tal-komunità u l-permess tal-
Provinċjal, membru tal-Ordni Sekulari, jekk jixtieq, jista' 
jagħmel il-voti tal-ubbidjenza u l-kastità fil-preżenza tal-
komunità. Il-voti huma strettament personali u ma joħolqux 
kategorija differenti ta' sħubija. Huma jissopponu impenn 
akbar ta' fedeltà għall-ħajja tal-Evanġelju, iżda ma jbiddlux lil 
dawk li jagħmluhom f'persuni konsagrati magħrufa 
                     
31 Kodiċi tad-Dritt Kanoniku 298 u 301. 

32 Ritwal, Istruzzjoni 9; 30-49. 
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ġuridikament bħal fl-Istituti ta' Ħajja Konsagrata. Dawk li 
jagħmlu l-voti fl-Ordni Sekulari jibqgħu lajċi għall-effetti 
kollha tal-liġi. 

40. L-Ordni Sekulari jinbena bażikament fuq il-komunità 
lokali bħala sinjal viżibbli tal-Knisja. L-Ordni Sekulari, kemm 
fuq livell ta' Provinċja u kemm fuq livell ta' komunità, għandu 
personalità ġuridika.33 

41. L-Ordni Sekulari jiddependi ġuridikament mill-
Patrijiet Karmelitani Tereżjani.34 Is-Superjur Ġenerali 
jwaqqaf il-komuntajiet lokali u jagħmel il-visti pastorali. 
Huwa jista' jiddispensa, f'każijiet partikulari, mill-
Kostituzzjonijiet u l-Istatuti, u jikkonċedi eċċezzjonijiet. Huwa 
għandu s-setgħa li jħoll il-każijiet li mhumiex maħsuba f'din 
il-leġislazzjoni u li ma jistgħux jinħallu mill-awtoritajiet lokali. 
Is-Superjur Ġenerali hu mgħejjun minn Delegat Ġenerali, li r-
responsabbiltà tiegħu hi li jġib 'il quddiem ir-relazzjonijiet 
bejn ir-Reliġjużi u s-Sekulari u li jżomm kuntatt mad-Delegati 
Provinċjali u l-Assistenti ta' kull komunità ħalli jkunu jistgħu 
jiġu assigurati l-għan u l-andament tajjeb tal-Ordni Sekulari. 

42. Id-Definitorju Ġenerali tal-Ordni japprova l-Istatuti 
reġjonali35 u provinċjali tal-Ordni Sekulari.36 

                     
33 Kodiċi tad-Dritt Kanoniku 301. 303-306. 313. 

34 Kodiċi tad-Dritt Kanoniku 305. 311-315. 

35 B' "regjonali" nifhmu ġnus jew territorji ġeografiċi li fihom hemm aktar minn 

provinċja waħda tal-Patrijiet. 

36 Kodiċi tad-Dritt Kanoniku 307 §1; 314. 



VII. Organizzazzjoni u Tmexxija 

 

39 

43. Is-Superjur Provinċjali, normalment bl-għajnuna tad-
Delegat Provinċjali, huwa s-Superjur tal-Ordni Sekulari fi 
ħdan it-territorju tiegħu.37 Huwa responsabbli għall-
andament tajjeb tal-Ordni Sekulari fi ħdan it-territorju tal-
ġurisdizzjoni tiegħu. Huwa għandu jżur il-komunitajiet fil-
ġurisdizzjoni tiegħu, u jinnomina l-Assistenti, wara li jkun 
ikkonsulta l-Kunsill tagħhom.38 F'każ ta' konflitti, l-appell isir 
l-ewwel lill-Provinċjal. 

44. L-Assistent Spiritwali ta' kull komunità hu 
normalment reliġjuż tal-Ordni. Id-dmir tiegħu hu li jagħti 
għajnuna spiritwali lill-komunità u jakkumpanjaha fis-sejħa 
tagħha biex tkun tista' twieġeb għaliha kif għandu jkun. Huwa 
jfittex ukoll li jġib 'il quddiem is-solidarjetà bejn il-komunità 
lajkali u l-patrijiet u s-sorijiet tal-Ordni. Mistieden mill-
Kunsill tal-komunità, huwa jista' jattendi l-laqgħat tal-Kunsill, 
iżda bla dritt li jivvota. Huwa jkun disponibbli biex jintervista 
lill-kandidati fl-istadji differenti tal-formazzjoni. Il-Kunsill 
jista' jikkonsultah dwar il-ħila tal-kandidat biex jieħu fuqu r-
responsabbiltà tas-sejħa għall-Ordni Sekulari. Huwa jagħti l-
appoġġ tiegħu fil-formazzjoni tal-komunità billi jgħin lir-
responsabbli mill-formazzjoni. B'danakollu, ma jistax ikun hu 
r-responsabbli  tal-formazzjoni. L-Assistent Spiritwali għandu 
jkun jaf tajjeb l-ispiritwalità Karmelitana u jkun infurmat 
tajjeb fuq it-tagħlim tal-Knisja dwar ir-rwol tal-lajċi fil-Knisja. 

                     
37 Kodiċi tad-Dritt Kanoniku 328-329; Kostituzzjonijiet OKT 103; Normi Applikattivi 

56. 

38 Kodiċi tad-Dritt Kanoniku 317. 
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45. Is-Superjur Ġenerali tal-Ordni waħdu għal dawk it-
territorji fejn m'hemmx patrijiet, jew inkella l-Provinċjal fit-
territorju tiegħu, jista' jaħtar bħala Assistent lil xi ħadd li 
mhuwiex reliġjuż tal-Ordni, dejjem bil-kunsens tas-superjur 
leġittmu tal-kandidat. Id-Delegat Ġenerali jew id-Delegat 
Provinċjali jgħin f'din il-ħatra billi jintervista lill-kandidat 
ħalli jara jekk għandux l-istess kwalitajiet imsemmija fin-
numru 44 ta' dawn in-normi. 

46. Il-Kunsill, magħmul mill-President, tliet Kunsillieri u r-
Responsabbli tal-formazzjoni, huwa l-awtorità immedjata tal-
komunità. Ir-responsabbiltà ewlenija tal-Kunsill hija l-
formazzjoni u l-maturazzjoni Nisranija u Karmelitana tal-
membri tal-komunità.  

47. Il-Kunsill għandu l-awtorità li: 

a) jilqa' l-kandidati għall-formazzjoni, għall-Wegħda, u 
għall-Voti; 

b) inaqqas, għal raġunijiet tajba, iż-żmien tal-formazzjoni 
qabel il-Wegħda temporanja, bil-kunsens tas-Superjur 
Provinċjali; 

ċ) isejjaħ il-komunità għall-elezzjonijiet kull tliet snin; 
d) jibdel, għal raġunijiet serji, xi membru tal-Kunsill 

innifsu;39 
e) ikeċċi membru tal-komunità, jekk meħtieġ, wara li 

jikkonsulta 'l-Provinċjal;40 

                     
39 Kodiċi tad-Dritt Kanoniku 318. 

40 Kodiċi tad-Dritt Kanoniku 308 u 316. 
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f) jilqa' membru li jitlob trasferiment minn komunità 
oħra; 

ġ) jekk jinqala' każ li jkun barra l-kompetenza tal-
Kunsill, huwa obbligu tal-President li jgħarraf bih lill-
Provinċjal. 

Il-Kunsill jiltaqa' ta' sikwit u kull darba li jkun meħtieġ 
sabiex isegwi b'attenzjoni l-programmi ta' formazzjoni u li 
tikber il-komunità. 

48. Is-Superjur Ġenerali, is-Superjur Provinċjali u l-Kunsill 
tal-komunità huma s-superjuri leġittmi tal-Ordni Sekulari. 

49. Biex titwaqqaf komunità ġdida, hu meħtieġ li jiġu 
ppreżentati lis-Segreterija Ġenerali tal-Ordni Sekulari d-
dokumenti li ġejjin: 

a) lista tal-membri li jiffurmaw il-komunità. Biex 
tissawwar komunità, hu meħtieġ li jkollha għallinqas 
10 membri, u li għallinqas tnejn minnhom ikunu 
għamlu l-Wegħda definittiva; 

b) ittra tad-Delegat Provinċjali li titlob biex titwaqqaf il-
komunità; 

ċ) il-permess bil-miktub tal-Ordinarju tad-djoċesi;41 
d) l-isem tal-komunità; 
e) il-post fejn tiltaqa' l-komunità. 

50. Kull tliet snin kull komunità lokali tal-Ordni Sekulari 
taħtar b'elezzjoni l-President tagħha u tliet Kunsillieri.42 

                     
41 Kodiċi tad-Dritt Kanoniku 312 §2. 

42 Kodiċi tad-Dritt Kanoniku 309. 
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Dawn l-erba' membri, wara li jikkonsultaw lill-Assistent, 
jaħtru b'elezzjoni r-responsabbli  tal-formazzjoni minn fost 
dawk li għamlu l-Wegħda definittiva. Il-Kunsill, imbagħad, 
jinnomina Segretarju u Kaxxier. Il-proċedura tal-elezzjonijiet 
għandha tiġi determinata mill-Istatuti Provinċjali, waqt li jiġu 
rispettati għal kollox il-libertà tal-eletturi u l-preferenza tal-
maġġoranza tal-membri. Sabiex President ikun jista' jerġa' 
jiġi elett għat-tielet darba, hu meħtieġ il-permess tas-Superjur 
Provinċjali. 

51. Il-President, elett minn fost dawk il-membri li għamlu 
l-Wegħda definittiva, għandu d-dmir li jsejjaħ u jippresiedi l-
laqgħat tal-komunità. Huwa għandu juri attitudni ta' servizz 
lejn il-membri kollha tal-komunità; iġib 'il quddiem spirtu 
affabbli Nisrani u Karmelitan, waqt li jieħu ħsieb li ma jurix 
preferenzi lejn xi membri fuq oħrajn; jikkoordina kuntatti ma' 
dawk il-membri tal-komunità li minħabba età, mard, bogħod 
jew raġuni oħra, ma jistgħux jattendu l-laqgħat; jgħin lir-
responsabbli tal-formazzjoni u lill-Assistent Spiritwali billi 
jappoġġjahom fit-twettiq tar-responsabbiltajiet tagħhom; fin-
nuqqas tagħhom, iżda għal xi żmien biss, huwa jista' jieħu 
posthom jew iqabbad lil xi ħaddieħor għal dan minn fost 
dawk li għamlu l-Wegħda definittiva. 

52. Ir-responsabbiltà tat-tliet Kunsillieri hi li, flimkien 
mal-President, jiffurmaw it-tmexxija tal-komunità u li 
jappoġġjaw lir-responsabbli tal-formazzjoni fil-ħidma tiegħu. 
Ġeneralment huma membri tal-komunità li għamlu l-Wegħda 
definittiva. F'każijiet partikulari, membri bl-ewwel Wegħda 
jistgħu jkunu Kunsillieri. 
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53. Ir-responsabbli tal-formazzjoni, elett mill-Kunsill 
minn fost dawk li għamlu l-Wegħda definittiva, għandu r-
responsabbiltà li jħejji l-kandidati għall-ewwel Wegħda u għal 
dik definittiva. Huwa jaħdem f'kollaborazzjoni mal-Assistent 
u bl-appoġġ tal-President. Fin-nuqqas tal-President, ir-
responsabbli tal-formazzjoni jissostitwih fil-funzjonijiet 
kollha tiegħu. 

54. Is-Segretarju tal-Kunsill għandu r-responsabbiltà li 
jżomm aġġornat ir-reġistru tal-komunità, u jniżżel l-
elezzjonijiet, id-dħul, il-wegħdiet, u t-tkeċċijiet. Huwa għandu 
jippreżenta r-reġistru lill-Kunsill meta dan jiltaqa' u, lill-
komunità fi żmien l-elezzjonijiet. Huwa jattendi l-laqgħat tal-
Kunsill u jniżżel il-minuti tal-laqgħat, iżda ma għandux id-
dritt li jivvota. 

55. Id-dmir tal-Kaxxier hu li jieħu ħsieb u jamministra l-
finanzi tal-komunità. Huwa għandu jressaq rapport tal-
finanzi lill-Kunsill kull sitt xhur, kif ukoll, darba fis-sena lill-
komunità u lis-Superjur Provinċjali jew dak taċ-
Ċirkoskrizzjoni.43 L-Istatuti lokali għandhom jiddeterminaw 
kif il-komunità tieħu ħsieb il-ħtiġijiet tal-foqra. 

56. Is-Sekulari li, għal raġunijiet ta' mard, età u bogħod, 
ma jistgħux jieħdu sehem fil-laqgħat regulari tal-komunità, 
jibqgħu membri tal-Ordni Sekulari, u taħt l-awtorità tad-
Delegat Provinċjali, għandhom ikunu mseħbin ma' komunità 
partikulari. Hija r-responsabbiltà tal-President tal-komunità 

                     
43 Kodiċi tad-Dritt Kanoniku 319. 
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li jkollu kuntatt ma' dawn il-membri, u r-responsabbiltà ta' 
dawn il-membri li jżommu kuntatt mal-komunità. 

57. Fejn ikun hemm Ċirkoskrizzjoni organizzata tal-
Patrijiet tal-Ordni, il-Fergħa Sekulari għandha tifforma 
Kunsill Provinċjali biex jgħinu lil xulxin fil-formazzjoni u fl-
appostolat, imma mhux biex jidħol fit-tmexxija tal-
komunitajiet lokali. Il-President tal-Kunsill Provinċjali jrid 
ikun membru tal-Ordni Sekulari bil-Wegħda definittiva. Il-
Kunsill Provinċjali jrid iqiegħed l-Istatuti tiegħu għall-
approvazzjoni tad-Definitorju Ġenerali. 

58. L-Istatuti Provinċjali jiddeterminaw dan li ġej: 

a) it-tfassil ta' programm xieraq ta' formazzjoni; 
b) l-aċċettazzjoni u l-formazzjoni tal-membri ġodda li ma 

jgħixux qrib komunità stabbilita. Hu x'inhu, dawn il-
kandidati ġodda għandhom ikunu identifikati ma' 
komunità stabbilita u jiġu ffurmati minnha. Huma 
meqjusa bħala membri ta' dik l-istess komunità; 

ċ) il-proċedura għall-elezzjonijiet, u r-responsabbiltajiet 
tat-tliet kunsillieri; 

d) is-suffraġji għall-mejtin tal-komunità; 
e) iċ-ċirkustanzi u kundizzjonijiet biex jittieħdu l-voti; 
f) l-inqas u l-ogħla età biex jiġu aċċettati membri ġodda; 
ġ) l-ikbar numru ta' membri ta' komunità, qabel ma 

tinqasam biex tiġi ffurmata komunità ġdida; 
g) il-koordinazzjoni tal-ħidmiet appostoliċi fi ħdan il-

komunità jew Provinċja; 
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ħ) l-għamla u l-użu tas-sinjali esterni ta' sħubija fl-Ordni 
Sekulari; 

h) it-taħriġ ta' ċaħda u l-espressjonijiet ta' devozzjoni 
lejn il-Verġni Mbierka Marija u l-Qaddisin tal-Ordni. 

59. Jekk komunità tal-Ordni Sekulari ma tagħmel sehem 
minn ebda Provinċja, il-komunità trid tfassal hi l-istatuti 
tagħha, li jkunu jaqblu ma' dak li ġie msemmi hawn fuq, u 
tressaqhom għall-approvazzjoni tad-Definitorju Ġenerali. 

60. Jistgħu jiddaħħlu strutturi oħra fuq livell nazzjonali 
fejn hemm iktar minn Provinċja waħda, jew inkella fuq livell 
internazzjonali, meta jitqies li jkunu ta' siwi jew meħtieġa 
għall-formazzjoni, għall-koordinazzjoni ta' appostolat tal-
Ordni, jew biex jiġu organizzati Kungressi. Dawn l-istrutturi 
ma għandhom ebda setgħa ta' ġurisdizzjoni. Dawn il-Kunsilli 
reġjonali għandhom iressqu l-istatuti tagħhom quddiem id-
Definitorju Ġenerali għall-approvazzjoni.  
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Għeluq 

Il-Kostituzzjonijiet tal-Ordni Sekulari ġew imfassla 
biex isaħħu l-proġett ta' ħajja tal-membri tiegħu, li jiffurmaw 
parti mill-Ordni tal-Karmelu Tereżjan. Huma msejħa biex 
"jagħtu xhieda kif il-fidi Nisranija tista' tagħti t-tweġiba 
waħdanija li tassew tiswa  (...) għall-kwistjonijiet u t-tamiet li 
l-ħajja toħloq għal kull bniedem u għal kull soċjetà."44 Dan 
iwettquh bħala Sekulari jekk, waqt li minn kontemplazzjoni 
impenjata, jgħaddu biex jirnexxielhom jagħtu xhieda ta' 
kuljum fil-familja u fil-ħajja soċjali tagħhom ta' "din l-unità ta' 
ħajja li tikseb is-sħuħija tagħha fid-dawl u bil-qawwa tal-
Evanġelju."45 Bħala Sekulari, ulied Tereża ta' Ġesù u Ġwanni 
tas-Salib, huma msejħa biex "ikunu quddiem id-dinja xhud 
tal-qawmien mill-mewt u tal-ħajja tal-Mulej Ġesù u sinjal ta' 
Alla ħaj,"46 permezz ta' ħajja ta' talb, ta' qadi għall-
evanġelizzazzjoni, u permezz tax-xhieda ta' komunità 
Nisranija u Karmelitana. "Ilkoll flimkien, u kull wieħed 
minnhom fis-sehem tiegħu, għandhom jitimgħu d-dinja l-frott 
tal-Ispirtu (ara Gal 5,22) u fiha jxerrdu l-ispirtu li jagħti l-ħajja 
lill-foqra, lill-mansweti u lil dawk li jġibu l-paċi, li l-Mulej fl-
Evanġelju jsejjaħ henjin (ara Mt 5,3-9). F'kelma waħda, 'dak li 
hi r-ruħ fil-ġisem, dan għandhom ikunu l-Insara [Karmelitani] 
fid-dinja.' " 47 
**************

                     
44 Christifideles Laici 34. 

45 Christifideles Laici 34. 

46 Lumen Gentium 38. 

47 Lumen Gentium 38. 
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Statuti Lokali għall-Provinċja ta' Malta 
 

I. ORGANIZZAZZJONI 

1. Fi ħdan l-Ordni Sekulari, il-Kunsill Provinċjali tas-Sekulari 
Tereżjani għandu l-għan li jġib 'il quddiem u jikkoordina l-
ħidmiet tal-komunitajiet tal-Ordni Sekulari mxerrdin ma' 
Malta u Għawdex. 

2. Il-Kunsill Provinċjali huwa magħmul mid-Delegat Provinċjali 
għall-Ordni Sekulari, il-Koordinatur u erba' Kunsillieri. Il-
Kunsill Provinċjali jiltaqa' għallinqas darbtejn fis-sena. 

3. Is-Sekulari Tereżjani jagħżlu ħames rappreżentanti, aħwa li 
jkunu għamlu għallinqas l-Ewwel Wegħda. Minn fosthom, il-
ħames rappreżentanti jagħżlu Koordinatur b'elezzjoni, li jrid 
jiġi approvat mid-Delegat Provinċjali, waqt li l-erba' l-oħra 
jkunu Kunsillieri. Il-Koordinatur u l-Kunsillieri jdumu fl-
uffiċċju tliet snin. 

a. Il-Koordinatur, membru li jkun għamel il-Wegħda 
Definittiva, jista' jerġa' jiġi magħżul għal tliet snin oħra 
wara xulxin, imma mhux għat-tielet tliet snin li jiġu 
minnufih wara. Meta fl-elezzjoni tal-Koordinatur, tnejn 
iġibu voti ndaqs, ikun imiss lill-Provinċjal li jiddeċiedi 
dwar il-kwistjoni. 

b. Il-Kunsill Provinċjali jieħu ħsieb dawn l-elezzjonijiet, u 
jara li jsiru b'mod fratern u xieraq billi jżomm fost l-oħrajn 
dak li jingħad fin-numri 37 u 38 ta' dawn l-Istatuti. 
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4. Il-membri tal-Kunsill Provinċjali għandhom jagħżlu 
Segretarju u Kaxxier. Jekk jintgħażlu barra min-numru tal-
Kunsillieri, ma jivvutawx fil-Kunsill. 

5. Meta jitbattal l-uffiċċju ta' kunsillier matul it-tliet snin, ikun 
f'idejn il-Kunsill biex jaħtar ieħor b'elezzjoni ħalli jimtela dak 
l-uffiċċju. 

6. Għandu jsir Kungress tal-Ordni Sekulari kull tliet snin, jew 
meta jkun meħtieġ. Huwa jiġi msejjaħ mid-Delegat għall-
Ordni Sekulari u presiedut mill-Koordinatur. 

7. Il-Kungress Provinċjali huwa magħmul mill-Provinċjal u/jew 
mid-Delegat tiegħu għall-Ordni Sekulari, il-Koordinatur u l-
Kunsill Provinċjali, l-Assistenti Spiritwali u l-Presidenti tal-
Komunitajiet, u membri oħra kif jiġi stabbilit mill-Kungress 
ta' qabel. 

8. Il-Kungress, fost ħwejjeġ oħra, għandu jistħarreġ il-qagħda 
tal-komunitajiet, u jqis ir-rapport ta' kull komunità 
ppreżentat mill-Presidenti tagħhom u r-rapport tad-Delegat 
għall-Ordni Sekulari. Huwa għandu jagħmel programm ta' 
inizjattivi u jipproponi dak li jitqies bħala li jkun jixraq għall-
ġid spiritwali tal-komunitajiet. 

 

II. DĦUL U FORMAZZJONI 

9. Kulmin hu mgħammed fil-Knisja u jħaddan il-Fidi Kattolika, 
jista' jagħmel sehem mill-Ordni Sekulari, ladarba: 

a. jkun għalaq it-tmintax-il sena, u jkollu dejjem maturità 
psikoloġika u reliġjuża. 
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b. ma jkunx għalaq il-ħamsa u sebgħin sena, għalkemm il-
Kunsill tal-komunità jista' jiddispensa minn dan f'każijiet 
partikulari. 

ċ.  ma jkunx membru ta' Istitut Reliġjuż jew Ordni Sekulari 
(Terz'Ordni) ieħor, bħala profess jew novizz. 

10. Normalment, b'kuntatt suffiċjenti mal-komunità sabiex 
aspiranti jidħlu fl-Ordni Sekulari nifhmu li huma jkunu 
attendew għallinqas sitt xhur ta’ laqgħat tal-komunità. 

11. Is-sentejn ta' formazzjoni qabel l-Ewwel Wegħda jew it-tliet 
snin qabel il-Wegħda Definittiva jistgħu jiġu mtawla għal sena 
jekk jitqies (normalment mill-Kunsill tal-komunità) li jkun 
għall-ġid tal-kandidat. 

12. Wara sentejn mill-Wegħda Definittiva, membru tal-Ordni 
Sekulari, jekk jixtieq,  jista' jitlob biex jagħmel il-voti, kif 
jingħad fin-numru 39 tal-Kostituzzjonijiet. Għandha ssir 
tħejjija xierqa mar-Responsabbli tal-Formazzjoni qabel ma 
membru jagħmilhom. 

13. Il-Kunsill Provinċjali għandu jiġi mgħarraf bid-Dħul, l-Ewwel 
Wegħda, il-Wegħda Definittiva, u l-Voti li jkunu saru fi ħdan 
il-komunitajiet tal-Ordni Sekulari. 

14. F'każ ta' periklu tal-mewt u fuq talba tal-membru nnifsu, il-
Kunsill tal-komunità jew l-Assistent Spiritwali jista' jħalli lill-
membru jagħmel il-Wegħda jew il-voti qabel iż-żmien 
imfassal mill-Kostituzzjonijiet. 

 

III. LIBSA TAL-ORDNI SEKULARI 

15. Fil-laqgħat tal-komunità l-aħwa normalment jilbsu l-Labtu li 
jingħata fiċ-ċerimonja tad-Dħul. Dan il-Labtu, fost l-oħrajn, 
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għandu jintlibes meta l-komunità tieħu sehem fil-liturġija jew 
funzjonijiet tal-knisja li fiha hi mwaqqfa jew tieħu sehem 
f'laqgħa mal-komunitajiet l-oħra tal-Ordni Sekulari. 
F'attivitajiet pubbliċi oħra, is-Sekulari Tereżjani għandhom 
jimxu skont id-direttivi tad-djoċesi. 

16. L-aħwa Sekulari għandhom jimlew ħajjithom b'devozzjoni 
ġenwina lejn il-Verġni Marija billi jilbsu labtu kannella żgħir 
għall-użu ta' kuljum. Id-domna-labtu tista' tintlibes minflok 
il-labtu l-kannella. 

17. Jekk membru tal-Ordni Sekulari jixtieq jiġi midfun liebes il-
Labtu Distintiv tal-Madonna tal-Karmnu, għandu jieħu ħsieb 
li jiftiehem minn qabel mal-membri tal-familja tiegħu jew 
dawk li jieħdu ħsiebu. 

 

IV. LAQGĦAT TAL-KOMUNITÀ 

18. Il-membri tal-komunità għandhom jagħtu valur qawwi lil-
laqgħa tagħhom tax-xahar. Hija okkażjoni biex jinbnew fil-
formazzjoni spiritwali u l-ħajja ta' aħwa, ifittxu l-għan tal-
Ordni, u jikbru fl-imħabba tagħhom lejn Alla u l-oħrajn. 

19. Il-laqgħa tax-xahar normalment tibda billi tingħad it-talba 
tat-Tifħir ta' Sbiħ il-Jum jew l-Għasar. Huwa tajjeb li l-
Assistent Spiritwali jagħti konferenza li tgħin lill-aħwa jikbru 
fl-ispirtu ta' talb u fl-impenn tagħhom għall-ġid tal-Knisja, 
skont il-Kotba Mqaddsa u t-tagħlim tal-Qaddisin Karmelitani 
Tereżjani. Il-komunità tista' tinqeda b'laqgħat ta' xejra oħra 
biex tikber fil-ħajja tagħha spiritwali u komunitarja. Fil-
laqgħa jinqraw il-minuti tal-laqgħa ta' qabel. 

20. Fil-laqgħat tax-xahar, il-komunità għandha tħalli xi ħin biex 
jingħataw l-avviżi  u jiġu diskussi ħwejjeġ li jolqtu l-komunità, 
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u jingħata tagħrif dwar il-morda, l-aħwa li jkunu mietu, u l-
attivitajiet tal-Ordni. Il-laqgħa tagħlaq bit-talb, kemm jista' 
jkun b'xi innu Marjan jew l-innu tal-Ordni Sekulari. 

21. Huwa mħolli fid-diskrezzjoni tad-Delegat Provinċjali, 
b'konsultazzjoni mal-Kunsill tal-Komunità, illi jara jekk 
jaqbilx li komunità titwieled minn oħra f'post ieħor. Fil-
komunità ewlenija għandu jibqa' għallinqas numru tajjeb ta' 
xi erbgħin membru attiv. 

 

V. LITURĠIJA U DEVOZZJONI (K 58ħ) 

22. Il-komunità għandha tfittex li tkun preżenti u, jekk jista' jkun, 
tieħu sehem attiv fil-Liturġija ewlenija tal-Festi li jiġu 
ċċelebrati fil-knisja fejn hi mwaqqfa. 

23. Huwa rakkomandat li s-Sekulari Tereżjani, minbarra l-
Liturġija tas-Sigħat li huma fid-dmir li jgħidu kuljum, jieħdu 
sehem sakemm hu possibbli, fil-Quddiesa ta' kuljum. Barra 
minn hekk, huma għandhom jiddedikaw għallinqas nofs 
siegħa kuljum għat-talb mentali. 

24. Fuq il-passi tal-Omm tagħna Santa Tereża, l-aħwa Sekulari 
għandhom irawmu fihom imħabba għall-Kelma ta' Alla u 
devozzjoni lejn Ġesù Ewkaristija, bħala Ħabib u Sieħeb fit-triq 
tal-qdusija. Huma mħeġġin biex jagħmlu l-qari spiritwali 
sikwit, kemm jista' jkun kuljum. 

25. Bl-għażla tal-Verġni Marija bħala Omm u Patruna tal-Ordni, l-
Ordni Sekulari jagħraf il-valur tad-devozzjoni Marjana tal-
labtu tal-Karmnu, it-talba tar-Rużarju, l-Anġelus, u 
devozzjonijiet oħra rakkomandati mill-Knisja. 
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26. Bħala wlied Santa Tereża ta' Ġesù, l-aħwa għandhom iżommu 
quddiem għajnejhom li San Ġużepp hu l-Patrun tal-Knisja 
Universali u Patrun speċjali tal-Ordni. Hu l-mudell ta' qadi 
mill-qalb lil Kristu, il-Verġni Marija u l-Knisja, kif ukoll l-
"imgħallem tat-talb" rakkomandat minn Santa Tereża (Ħajja 
6,6-8). Fil-Provinċja tagħna, l-aħwa Sekulari huma mħeġġin li 
jitolbu l-interċessjoni tiegħu għall-vokazzjonijiet Karmelitani 
Tereżjani. 

27. Meta jmut membru tal-komunità: 

a. Il-President tal-komunità għandu jgħarraf lill-Koordinatur 
provinċjali u jara li jkunu mgħarrfa l-komunitajiet l-oħra 
tal-Provinċja. 

b. Il-komunità għandha tattendi, kemm jista' jkun, il-
Quddiesa tal-Funeral. Għandha tiġi offerta Quddiesa oħra 
mill-komunità. 

ċ.   Il-komunità, barra minn hekk, titlob flimkien: 
i. It-Tifħir ta' Sbiħ il-Jum jew l-Għasar tal-Uffiċċju 

tal-Mejtin, u jissemma b'mod partikulari l-
membru kif ukoll il-mejtin kollha tal-Ordni; jew 

ii. jingħad talb ieħor li jixraq. 

28. L-istess isir meta jmut il-Ġeneral, il-Provinċjal, id-Delegat 
tiegħu jew l-Assistent Spiritwali tal-komunità. 

29. L-aħwa tal-komunità għandhom joffru Quddiesa fis-sena biex 
ifakkru u jitolbu għall-mejtin kollha tal-Ordni, waqt li jiftakru 
fihom fit-talb tagħhom ta' kuljum. 
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VI. JIEM U SURIET TA' PENITENZA (K 58ħ) 

30. Ġesù stieden lid-dixxipli tiegħu biex jerfgħu s-salib tagħhom 
kuljum. It-talb, is-sawm u l-għoti ta' karità huma suriet ta' 
penitenza rakkomandati ħafna mill-Knisja. 

31. Minbarra l-jiem ta' sawm u astinenza mitluba mill-Knisja 
f'Malta u Għawdex (kan. 1249-1252), bi tweġiba għat-
tradizzjoni tagħna Karmelitana, l-aħwa, sakemm ma jkunux 
jistgħu minħabba raġuni ta' saħħa jew il-jiem ta' penitenza 
jaħbtu fil-jum tal-Ħadd, għandhom isumu jew jagħmlu 
astinenza lejliet il-Festi li ġejjin: 

a. Il-Madonna tal-Karmnu (16 ta' Lulju) 
b. L-Omm tagħna Santa Tereża (15 ta' Ottubru), u 
ċ. Il-Missier tagħna San Ġwann tas-Salib (14 ta' 
Diċembru). 

32. Il-penitenza, jgħidilna l-Konċilju Vatikan II, "m'għandhiex 
tkun biss interna u individwali, iżda wkoll esterna u soċjali" 
(SC 110). Għaldaqstant, is-Sekulari Tereżjani għandhom 
jagħtu xhieda personali u komunitarja tal-opri tal-ħniena, l-
aktar fi żmien ir-Randan. Il-libertà u l-qagħda tal-membri 
individwali għandha tiġi rispettata. 

 

VII. IMĦABBA TA' AĦWA 

33. B'sens ta' aħwa, u msejħin mill-impenn tal-magħmudija u s-
sejħa Karmelitana Tereżjana, is-Sekulari  Tereżjani 
għandhom iħabirku fil-promozzjoni tal-ispiritwalità u l-ħajja 
spiritwali. Dan għandhom jagħmluh kemm bħala komunità u 
kemm fuq bażi individwali., u jwettquh kemm bit-talb u 
kemm b'appostolat ieħor. Il-valuri espressi fil-
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Kostituzzjonijiet u f'dawn l-Istatuti huma l-gwida għal din ix-
xorta ta' appostolat. 

34. Kull komunità tista' tagħżel xi għamla ta' appostolat li tixtieq 
twettaq bħala komunità, waqt li tqis ukoll dawk il-membri li 
qegħdin jagħtu sehemhom għall-ġid tal-poplu ta' Alla, ukoll 
fil-knisja fejn tinsab imwaqqfa. Kull membru għandu l-libertà 
li jagħżel l-appostolat individwali tiegħu. 

35. Il-Kunsill ta' kull komunità, b'sens ta' aħwa u ta' solidarjetà, 
għandu jfittex kif jista' jagħti l-għajnuna u l-appoġġ tiegħu fl-
inizjattivi meħuda mill-Ordni, kemm b'inizjattiva tiegħu, kif 
ukoll meta jiġi mitlub mis-Superjuri tal-Ordni (K 25-28). 

 

VIII. ELEZZJONIJIET TAL-KOMUNITÀ (K 58ċ) 

36. L-elezzjonijiet tal-komunità jsiru kull tliet snin. Il-
komunitajiet kollha għandhom iżommuhom fir-Rebbiegħa 
tal-istess sena, qabel il-Kapitlu Provinċjali tal-Patrijiet. 

37. Il-Kunsill, xahrejn jew tlieta qabel l-elezzjonijiet, għandu 
jħabbar id-data, il-ħin u l-post magħżula mill-istess Kunsill 
għal dawn l-elezzjonijiet lil dawk kollha li għandhom id-dritt 
li jkunu jafuhom. 

a. L-aħwa kollha tal-komunità li għallinqas ikunu għamlu l-
Ewwel Wegħda jistgħu jivvutaw. 

b. Fl-elezzjonijiet jiġi elett min fl-ewwel votazzjoni – 
imneħħijin il-voti invalidi – kellu voti waħdu iktar mill-
oħrajn kollha flimkien. Imma jekk l-ewwel darba ħadd ma 
kellu iktar mill-oħrajn kollha flimkien, terġa' ssir il-
votazzjoni. Jekk anqas fit-tieni votazzjoni ħadd ma jkun 
ġab il-maġġoranza assoluta tal-voti, issir it-tielet 
votazzjoni li fiha jintefgħu l-voti fuq tnejn biss. Dawn 
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ikunu dawk it-tnejn li fit-tieni votazzjoni jkunu ġabu l-
akbar għadd ta' voti, u fit-tielet votazzjoni ma jivvutawx. 
Min minnhom it-tnejn ikollu l-iktar voti, jisfa elett. 
Għandna nħarsu din il-prassi f'kull elezzjoni oħra, hi liema 
hi. 

ċ.  Fl-elezzjonijiet kollha, fost dawk li jġibu voti ndaqs, 
għandu jitqies magħżul min ikun ilu l-aktar li jkun għamel 
l-Ewwel Wegħda, u f'każ li huma ndaqs fl-Ewwel Wegħda, 
l-aktar wieħed li għandu ż-żmien. 

38. Fl-elezzjonijiet, biex wieħed jiġi elett it-tielet tliet snin wara 
xulxin, ikun meħtieġ li jikseb żewġ terzi tal-voti. Jekk ma 
jkunx kiseb il-voti meħtieġa sat-tielet votazzjoni, minħabba 
f'hekk stess jiġi eskluż minn dak l-uffiċċju, u l-votazzjoni 
terġa' tibda mill-bidu. 

39. L-elezzjoni tal-Kunsill isseħħ b'dan il-mod: 

a. Il-President jippresiedi l-elezzjonijiet tal-komunità u 
jmexxihom kif jingħad fin-numri 36 sa 39 ta' dawn l-
Istatuti. 

b. L-Assistent Spiritwali jagħmel talba għall-għajnuna tal-
Ispirtu s-Santu. 

ċ.  Wara t-talba, il-President jiftaħ il-laqgħa u s-Segretarju ta' 
dak iż-żmien, li jkun ukoll is-Segretarju għal dawn l-
elezzjonijiet, jippreżenta l-kotba tal-komunità għall-
approvazzjoni tagħhom. 

d.  Imbagħad issir l-elezzjoni tal-President mill-aħwa tal-
komunità. 

e.   Meta kulħadd ikun ivvota, il-President jgħodd in-numru 
tal-voti qabel ma jiftaħhom. Jekk in-numru tal-voti ma 
jaqbilx man-numru ta' dawk preżenti li għandhom dritt 
jivvutaw, il-votazzjoni tkun invalida u trid issir mill-ġdid. 
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f.  Jekk in-numru jaqbel, il-President jiftaħ kull vot, jurih liż-
żewġ Kunsillieri li jkun hemm ħdejh, u jħabbar il-vot. Is-
Segretarju għandu jniżżel bil-miktub ir-riżultat tal-
votazzjoni. 

ġ. Wara l-ħatra tal-President, isiru l-elezzjonijiet separati tat-
tliet Kunsillieri. 

g. L-atti ta' dawn l-elezzjonijiet, miktuba mis-Segretarju, 
għandhom jiġu ffirmati minn dawk li jkunu ġew eletti, 
mis-Segretarju nnifsu u mill-Assistent Spiritwali. 

 

IX. LAQGĦAT TAL-KUNSILL (K 58ċ) 

40. Huwa d-dmir tal-Kunsill li jġib 'il quddiem il-ġid tal-komunità 
skont il-kariżma tal-Karmelu Tereżjan, u kif jingħad fin-numri 
46 u 47 tal-Kostituzzjonijet. Il-membri tal-Kunsill għandhom 
iħossuhom obbligati li jkunu preżenti għal-laqgħat tagħhom. 

41. Fost il-ħidmiet tal-Kunsill, huwa għandu jgħin u jqassam fost 
il-membri tiegħu ħidmiet diversi, bħalma huma fost l-oħrajn, 
iż-żjajjar lill-aħwa morda u anzjani fid-djar, il-liturġija  u l-
appostolat tal-komunità, u l-attivitajiet spiritwali, 
vokazzjonali u rikreattivi tal-komunità. 

42. a.  Meta tiġi mressqa proposta għall-vot tal-Kunsill, titqies li    
     għaddiet meta ġġib iżjed minn nofs il-voti. 
b.   Meta l-vot tal-Kunsill hu meħtieġ, biex ikun validu, għandu 

jkun hemm għallinqas tliet membri. Kull membru jista' 
jitlob vot sigriet. 

ċ.  Meta l-voti jiġu ndaqs wara żewġ votazzjonijiet, il-
President jista' jaqta' l-parità bil-vot tiegħu, sakemm ma 
tkunx elezzjoni. 
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43. Il-Kunsill jiltaqa' darbtejn f'sena, f'Jannar u f'Lulju, biex 
jeżamina u japprova l-kotba kollha tal-komunità, minbarra l-
Ktieb tal-Elezzjonijiet ta' kull Tliet Snin. 

44. Huwa mħolli fid-diskrezzjoni tal-Kunsill ta' kull komunità li 
jsib mod kif jieħu ħsieb il-foqra permezz ta' kontribuzzjoni 
finanzjarja jew xi ħaġa simili (K 55). 
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WERREJ ANALITIKU 

TAL-KOSTITUZZJONIJIET U L-ISTATUTI 

TAL-ORDNI SEKULARI 

 

AĦWA K 7, 30; S 3, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37e, 39d, 
41.  
ALLA – esperjenza ta' K 17, 18, 20, 29. – ħidma ta' K 23, 29. – ħniena 
(tjieba) ta' K 7, 14. – liġi ta' K 5, 13. – l-Missier K D. – pjan ta' K D, 11, 
14, 23, 25. – qawwa ta' K 10. – qdusija u glorja ta' K D, 5. – rapport 
ma' K 23. – rieda ta' K 10, 14, 15, 20. – triqat ta' K 15, 18. – ulied K 8. 
– unjoni (għaqda) ma' K 8, 9, 17. Ara DJALOGU MA' ALLA, KELMA 
TA' ALLA, MĦABBA, POPLU  TA' ALLA, PREŻENZA TA' ALLA, 
SALTNA TA' ALLA.  
AMMISSJONI ara DĦUL 
ANZJANI FID-DJAR S 41 
ANZJANITÀ S 37ċ 
APPELL K 43 
APPOSTOLAT K 25-28, 31, 35, 36, 38, 57, 58g, 60; S 33, 34, 41. Ara 
MISSJONI APPOSTOLIKA, EVANĠELIZZAZZJONI 
APPROVAZZJONI  – komunità S 39. – Kunsill K 36, 39; S 42. – 
superjur K 45, 47; S 3 
ASPIRANTAT  K 36a; S 10  
ASSISTENT SPIRITWALI K 41, 43-45, 50, 51, 53; S 7, 14, 19, 28, 
39b, g 
ASSOĊJAZZJONI(JIET) K 25, 37 
ASTINENZA S 31 ara ĊAĦDA 
AWTORITÀ ara ORDNI SEKULARI (SUPERJURI) 
 
BDIL ara TRASFERIMENT 
BEATITUDNI(JIET) K 11, 13, 16, 36 
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BIBBJA ara KELMA TA' ALLA 
BREVJAR ara LITURĠIJA TAS-SIGĦAT 
 
ĊAĦDA K 7, 9, 14, 22, 58 ara ASTINENZA, PENITENZA, DISTAKK 
 
DEFINITORJU (ĠENERALI) K 42, 57, 59, 60  
DELEGAT K 11, 12 – Ġenerali K 41, 45. – Provinċjali K 41, 43, 45, 
49, 56; S 2, 3, 6-8, 21, 28 
DEVOZZJONI – lejn Ġesù Ewkaristija S 24. – Marjana K 4, 31, 33, 58; 
S 16, 25 – devozzjonijiet oħra S 25 
DĦUL (formazzjoni) K 36 – Rit tad- -- K 54; S 13, 15. – Sagramenti 
tad- -- K 25. 
DIRETTUR TAL-FORMAZZJONI ara RESPONSABBLI TAL-
FORMAZZJONI 
DISPENSA K 41; S 9b 
DISTAKK K 10, 22 
DIXXERNIMENT K 15, 18, 36 
DIXXIPLU (segwaċi) K 25, 29; S 30 
DJALOGU – ma' Alla K 18, 22 - bejn persuni K 35 
DJOĊESI S 15 
DOKUMENTI – tal-Knisja K 19, 33, 36. – twaqqif ta' komunità K 49 
DOMNA-LABTU ara LABTU 
DONI (talenti) K 14, 25 
DUTTURI TAL-KNISJA ara QADDISIN 
 
ELEZZJONIJIET  S 37-38; tal-Kunsill Provinċjali S 3, 5; tal-komunità 
K 47, 50, 54, 55, 58; S 36-39, 42 
ELEZZJONI MILL-ĠDID ara RI-ELEZZJONI 
ELIJA L-PROFETA K 3, 5 
ETÀ K 51, 56, 58f; S 9 
EVANĠELJU  K 7, 10 (Aħbar it-Tajba), 14, 25, 31, 39, Għ  
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EVANĠELIZZAZZJONI K 9, 25, 27, 28, Għ. Ara APPOSTOLAT, 
MISSJONI APPOSTOLIKA 
EWKARISTIJA    K 6, 23, 24, 35; (Quddiesa:) S 27b, 29. –  devozzjoni 
S 24 
 
FAMILJA – Karmelitana Tereżjana K D, 1, 37, Għ. – naturali K 10, 14, 
16, 22, Għ; S 17. – reliġjuża K 17. - tal-bnedmin K 30. 
FAQAR ara KUNSILLI EVANĠELIĊI 
FIDI K 7, 15, 20, 30, 31, Għ; S 9. Ara VIRTUJIET TEOLOGALI 
FOQRA K 55, Għ; S 44 
FORMAZZJONI – għan K 32 – fażijiet K 36 – ħajja evanġelika K 12 – 
spiritwali u appostolika K 35 – umana, Nisranija, Ekkleżjali, 
Karmelitana K 33, 34.  K 7, 12, 32-36, 44, 46, 47, 50, 57, 58, 60; S 11, 
18 – tagħlim S. Tereża K 7.  
FRATERNITÀ ara KOMUNITÀ 
FUNDAZZJONI ara TWAQQIF 
 
ĠENERAL K 15, 41, 45, 48; S 28 
ĠESÙ KRISTU missjoni triplika ta' K D – konfigurazzjoni K 9; - mixi 
wara K 10, 11, 19, 29, 30, 32; - talba ta' K 23; Triq K 16; - ubbidjenza 
lejn K 3, 6, 9, 17, 19; - u l-penitenza S 30; - u l-Verġni Marija K 4, 29, 
30; ara EWKARISTIJA 
ĠID spiritwali K 1; S 8 – temporali K 14, 20 – tal-oħrajn K 6e; S 11 – 
tal-Knisja S 19, 34 – tal-komunità S 40 
ĠUŻEPP, SAN S 26 
ĠWANN TAS-SALIB, SAN K 3, 8, 19, Għ; S 31 – lejl mudlam K 8 
 
GVERN ara TMEXXIJA 
 
GĦAQDA (unjoni) ma' Alla K 8, 9, 17 – ma' Ġesù K 10 – mal-Knisja K 
24 
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GĦASAR ara LITURĠIJA TAS-SIGĦAT 
GĦOMOR ara ETÀ 
GĦOTJA K 29 
 
ĦAJJA KONSAGRATA K 38, 39 
ĦIN K 6ċ, 20, 21; S 20, 37 
ĦELSIEN ara LIBERTÀ 
 
IDENTITÀ K 2, 9, 35 
IMPENN – appostoliku K 25, 28. - ġustizzja K 14. – Karmelitan K 17. 
– Knisja K 11; S 19. – liturġija K 23 – magħmudija K 3, 11-13, 20; S 
33. – mixi wara Kristu K 19. Ara KUNSILLI EVANĠELIĊI, VOTI 
ISQOF K 27, 49. Ara DJOĊESI 
ISTITUT RELIĠJUŻ K 2, 39; S 9 
ISTRUZZJONI ara FORMAZZJONI, KONFERENZA 
 
KANDIDAT(I) – tal-formazzjoni  K 36, 44, 47, 53, 58b; S 11 – għal 
Assistent mhux tal-Ordni K 45 
KAPITLU PROVINĊJALI S 36 
KARITÀ (elemożina) S 30. Ara MĦABBA 
KARIŻMA (tal-Ordni) K D, 1, 2, 9, 11, 27, 32; S 40 
KARIŻMI ara DONI 
KASTITÀ ara KUNSILLI EVANĠELIĊI 
KAXXIER – tal-Kunsill Provinċjali S 4. – tal-Kunsill tal-komunità K 
50, 55 
KELMA TA' ALLA (Skrittura) K 6, 9, 18, 23, 29, 36; S 24. Ara LECTIO 
DIVINA 
KLERU DJOĊESAN K 37 
KNISJA K 6, 23, 24, 27, 28, 38; S 19. - devozzjonijiet u prattiki K 22, 
25, 30, 31; S 25, 30 – dokumenti tal- K 19, 33, 36. – kuntest 
ekkleżjali K D, 23. –  membri tal- K 3, 16, 25-27, 35; S 9. - qaddisin 
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(dutturi)  K D, 7, 19; S 26. – qadi (servizz) tal- K 3, 9, 11, 34, 36; S 26, 
34. – rappreżentanti (sinjal - xhieda) tal- K 11, 27, 40. – tagħlim 
(Katekiżmu – teoloġija) K 33, 35, 44. Ara LAJĊI, LITURĠIJA, POPLU 
TA' ALLA, SAGRAMENTI, SALTNA TA' ALLA 
KOLLABORAZZJONI K 9, 26, 53; (ħidma reċiproka) K 38; 
(kooperazzjoni) K 15. 
KOMPIETA ara TALBA TA' GĦELUQ IL-JUM 
KOMUNITÀ K 58 –  esperjenza ta' Alla K 18. – identità K 6e, 9d, 38, 
40, 46, 56; S 15, 22. – laqgħat tal- K 51, 56; S 10, 15, 18-20. Ara 
wkoll APPOSTOLAT, ASPIRANTAT, ASSISTENT SPIRITWALI, 
ELEZZJONIJIET, FORMAZZJONI, KUNGRESS, KUNSILL, TWAQQIF, 
SUFFRAĠJI, SUPERJUR(I), WEGĦDA, VOTI, XHIEDA 
 
KOMUNJONI (ma' Alla) ara XIRKA (ma' Alla) 
KONFERENZA S 19 
KONGREGAZZJONI ara ISTITUT RELIĠJUŻ 
KONSULTAZZJONI (KONSULTA) K 43, 44, 47, 50; S 21 
KONTEMPLAZZJONI (KONTEMPLATTIV) K 4, 9, 18, 20, 25, Għ - 
kontemplattiv K17, 18, 29 
KONTRIBUT K 28 
KONTRIBUZZJONI S 44 
KONVERŻJONI K 18, 24 
KOORDINATUR K 57; S 2, 3, 6, 7, 27 
KOORDINAZZJONI TAL-APPOSTOLAT K 58, 60. 
KOSTITUZZJONIJIET  - kodiċi fundamentali K D; - Statuti K D 
KOTBA - Mqaddsa K 36; S 19. Ara KELMA TA' ALLA; – tal-komunità 
K 54; S 39, 43, ara KTIEB TAL-ELEZZJONIJIET. 
KTIEB TAL-ELEZZJONIJIET K 54; S 43 
KUNGRESS S 6-8 
KUNSENS ara APPROVAZZJONI 
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KUNSILL – Provinċjali K 57; S 1, 2, 3b, 4, 7, 13. – tal-Komunità K 15, 
36bċ, 39, 43, 44, 46-48, 50, 52-55, 58ċ; S 9b, 11, 14, 21, 35, 37-44. – 
Reġjonali K 60 
KUNSILLI EVANĠELIĊI  K 11, 36. – Faqar K 14. - Kastità K 13, (vot 
tal-) K 39; S 12. – Ubbidjenza K 15, (vot tal-) K 39; S 12 – ara 
UBBIDJENZA LEJN ĠESÙ KRISTU 
KUNSILLIERI – Provinċjali K 57; S 2-5. – tal-Komunità K 46, 50, 52, 
58 
KURA TAL-ERWIEĦ ara APPOSTOLAT, MISSJONI APPOSTOLIKA, 
EVANĠELIZZAZZJONI 
 
LABTU S 16, 25. – Distintiv K 36; S 15, 17. – Domna S 16 
LAJĊI - assoċjazzjonijiet K 25. - karattru lajkali K 37, 38. - 
kontribuzzjoni u solidarjetà fil-Karmelu K 28, 44. - rabta mal-
Ordnijiet Reliġjużi K 2. - rwol u sehem K 35, 38, 44. - Regola K 6. - 
voti 39. - sejħa, ħajja u formazzjoni tal-l. Tereżjani K 9, 33. - żwieġ K 
12.  Ara SEKULARI, KNISJA 
LAJKAT ara LAJĊI, SEKULAR(I) 
LAQGĦA (1) ma' Alla K 20 – ma' Kristu K 23. (2) Ara KOMUNITÀ, 
KUNSILL 
LECTIO DIVINA K 35 
LIBERTÀ K 8, 13, 14, 30, 50; S 32, 34 
LIBSA TAL-ORDNI ara LABTU 
LITURĠIJA K 6, 9, 23, 25, 25, 31, 35; S 15, 22, 41. Ara EWKARISTIJA, 
LITURĠIJA TAS-SIGĦAT, SAGRAMENTI, SAGRAMENT TAR-
RIKONĊILJAZZJONI 
LITURĠIJA TAS-SIGĦAT K 6, 23, 24, 35; S 23. – Tifħir ta' Sbiħ il-
Jum u Għasar (Talba ta' Filgħodu u ta' Filgħaxija) K 24; S 19, 27. 
Talba ta' Għeluq il-Jum (Talb ta' Billejl) K 24. Ara LITURĠIJA, 
UFFIĊĊJU TAL-MEJTIN 
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MADONNA ara MARIJA VERĠNI 
MAGĦMUDIJA K D, 3, 11, 12; S 33 
MARD K 22, 51, 56; (morda) S 20, 41. 
MARIJA VERĠNI K 4, 6, 9, 29-31, 33, 36; S 25  - tal-Karmnu K 3; S 
16, 17, 31 – l-Ordni ta' K 1, 37 
MEDITAZZJONI K 4, 6. Ara TALB MENTALI 
MEJTIN ara SUFFRAĠJI 
MĦABBA K D, 5, 7, 13, 31; S 18, 24. Ara VIRTUJIET TEOLOGALI  
MINISTERU ara APPOSTOLAT 
MINUTI tal-Komunità S 19, 39; tal-Kunsill K 54 
MISSJONI - Appostolika K 1, 9, 10, 18, 22, 25, 26, 28, 30, 32; - ta' 
Ġesù K D, 10 – Ad Gentes K 28 
MIXI WARA KRISTU ara ĠESÙ KRISTU 
MORDA ara MARD 
NORMA(/I) TA' ĦAJJA K D, 10 
NOVIZZ S 9 
 
ORAZZJONI ara TALB  
ORDINARJU (djoċesan) ara ISQOF 
ORDNI SEKULARI – kodiċi fundamentali K D, 37. - għan K 32. - il-
ġenituri qaddisa tagħna K 7, 8. - innu S 20. - personalità ġuridika K 
40. - post fil-Knisja K 35. - rapport mar-reliġjużi K 38. - rekwiżiti K 
12; S 9, 10. - sejħa ekkleżjali K 26 - sinjali ta' sħubija K 58. - statuti K 
42. - superjuri K 43, 48. - valuri K 22-24. - voti K 39, 41; S 12. Ara 
ASSOĊJAZZJONI(JIET), KOMUNITÀ, KUNGRESS, KUNSILL, 
SEKULAR(I) 
 
PARROĊĊA K 28 
PATRIJIET ara FAMILJA KARMELITANA TEREŻJANA 
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PENITENZA S 30, 32 - suriet ta' S 30 – jiem ta' S 31 – żminijiet ta' 
karattru penitenzjali K 22. Ara SAGRAMENT TAR-
RIKONĊILJAZZJONI 
PERFEZZJONI ara QDUSIJA 
PERSONALITÀ ĠURIDIKA K 40 
POPLU TA' ALLA K 27, S 34. Ara KNISJA 
PREPOSTU ĠENERALI ara ĠENERAL 
PRESIDENT (Provinċjali) ara KOORDINATUR 
PRESIDENT (tal-Komunità) K 46, 47, 50-53, 56; S 8, 27, 39, 42 
PREŻENZA – ta' Alla K 5, 9, 10, 13, 17, 20, 21, 25, 27, Għ – tal-Knisja 
K 27. – ta' Kristu u l-Ispirtu s-Santu K 23. – ta' Marija K 31. – tas-
Superjur jew Delegat K 11, 12. – l-voti K 39. Ara PREŻENZA TA' 
ALLA 
PROFESS ara WEGĦDA 
PROFESSJONI ara WEGĦDA 
PROVINĊJA K 40, 58-60; S 26, 27 
PROVINĊJAL K 15, 39, 43, 45, 47, 48, 50, 55; S 3, 7, 28 
 
QADI – appostoliku tal-Ordni K 32, 38, Għ; – Marija K 4, 30; - S. 
Ġużepp S 26; S. Tereża K 7; - tal-Knisja 3, 9b, 34, (servizz) 36b; tal-
pjan ta' Alla K 11; lejn l-oħrajn K 14, 30, (servizz) 51 
QADDISIN (tal-Ordni) K D, 19, 26, 33, 35, 36, 58; S 19 
QARI SPIRITWALI K 6, 19; S 24 
QDUSIJA K D, 1, 11; S 24; (perfezzjoni) K D, 11, 29, 30. 
QIES K 6 
QIMA ara DEVOZZJONI 
QRAR ara SAGRAMENT TAR-RIKONĊILJAZZJONI 
QUDDIESA ara EWKARISTIJA 
 
RANDAN S 32 
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RAPPORT (1) (relazzjoni) – bejn il-lajċi u l-Ordnijiet Reliġjużi K 2, 
41. – - mad-dinja K 16. - ta' ħbiberija ma' Alla K 9, 23; (2) 
(rendikont) – tal-finanzi K 55. – tad-Delegat Provinċjali S 8. – tal-
Presidenti S 8 
REĠISTRU ara KOTBA 
REGOLA TA' SAN ALBERT K D, 3, 6, 16, 17 
RELAZZJONI ara RAPPORT 
RELIĠJUŻI ara FAMILJA KARMELITANA TEREŻJANA 
RESPONSABBLI TAL-FORMAZZJONI K 44, 46, 50-52, 53; S 12. 
RI-ELEZZJONI K 49; S 3a, 38 
RUŻARJU S 25 
 
SAGRAMENT TAR-RIKONĊILJAZZJONI K 23, 24 
SAGRAMENTI K 23, 24. – tad-Dħul K 25. – ħajja sagramentali K 24, 
25.  
SAHRA K 8, 17 
SALIB K 10, 15; S 30 
SALTNA TA' ALLA K 10, 29 
SAWM S 30, 31 
SEGRETARJU – tal-Kunsill Provinċjali S 4. - tal-Kunsill tal-Komunità 
K 50, 54; S 39. - tal-elezzjonijiet S 39. 
SEJĦA K D, 1, 9, 10, 12, 17, 22, 25-27, 35, 44, Għ 
SEKULAR(I) – assenzi K 56. – fil-ħajja ta' kuljum K 5, 22. – għana 
proprju K 1. – ħarsien u devozzjoni Marjana K 4. – identità K 2. - 
kitbiet tal-qaddisin K 19. – Marija K 29-31. – ulied l-Ordni K 1. – 
unjoni ma' Alla K 8. – xhieda tal-kariżma K 27. Ara APPOSTOLAT, 
BEATITUDNIJIET, FAMILJA KARMELITANA TEREŻJANA, 
FORMAZZJONI, KUNSILLI EVANĠELIĊI, LABTU, LAJĊI, LITURĠIJA, 
ORDNI SEKULARI, TALB 
SERVIZZ ara QADI 
SETGĦA ara AWTORITÀ 
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SKAPULAR ara LABTU 
SKIET K 5, 6 
SKRITTURA MQADDSA ara KELMA TA' ALLA 
SOLITUDNI K 5,6 
SORIJIET ara FAMILJA KARMELITANA TEREŻJANA 
SPIRITWALITÀ – għana K 28. – Istitut K 28 – Karmelitana K 5, 6, 
25, 31-33, 35, 44; S 33. – pastorali K 9, 28. – tal-Istitut Reliġjuż K 2. – 
ħajja spiritwali K 7, 23; S 33 
SPIRTU S-SANTU K D, 4, 23, 25, Għ; S 39 
STAT TA' ĦAJJA K 1, 13 
SUFFRAĠJI K 58; S 27-29 
SUPERJUR(I) ara ORDNI SEKULARI 
SUPERJUR ĠENERALI ara ĠENERAL 
SUPERJUR PROVINĊJALI ara PROVINĊJAL 
 
TALB K 4, 9, 18, 22, 23, 28, 35, 36; S 27ċ, 29, 30 – iċ-ċaħda K 22 – 
ħajja ta' K 6;, 9, 19, 20, 23, Għ; S 19 – ħajja (ħidma) appostolika K 9d, 
20, 25, 26; S 33 – ħinijet tat- K 20, 21; S 23 – il-laqgħa S 20 – kariżma 
tal-Ordni K 6;, 9ċ, 17 kontemplattiv K 17, 29 – liturġiku K 23 – 
Marija K 4 – S. Ġużepp S 26 – S. Tereża K 7, 17, 39 ara TALBA 
TALB MENTALI ara TALB 
TALBA (1) il-ħajja K 17 – kontemplattiva K 29 – lill-Ispirtu s-Santu 
S 39bċ - ta' Ġesù u tal-Knisja K 23 . (2) (rikjesta) S 14 
TALBA TA' BILLEJL ara LITURĠIJA TAS-SIGĦAT 
TALBA TA' FILGĦAXIJA ara LITURĠIJA TAS-SIGĦAT 
TALBA TA' FILGĦODU ara LITURĠIJA TAS-SIGĦAT 
TALBA TA' GĦELUQ IL-JUM ara LITURĠIJA TAS-SIGĦAT 
TAMA K  14, 18. Ara VIRTUJIET TEOLOGALI 
TEREŻA TA' ĠESÙ, SANTA K 1, 3, 7, 8 17, 19, 26, 37, Għ; S 24, 26, 
31 
TEREŻA TAL-BAMBIN ĠESÙ, SANTA K 19 
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TERZ'ORDNI ara ORDNI SEKULARI 
TIFĦIR TA' SBIĦ IL-JUM K 24; S 19, 27 
TMEXXIJA (1) tal-Ispirtu s-Santu D – mil-lejl mudlam 8 – (2) 
elezzjonijiet S 39a – tal-isqof ara ĠENERAL, KUNSILL TAL-
KOMUNITÀ, KUNSILL PROVINĊJALI, SUPERJUR(I) 
TRASFERIMENT K 47 
TRIQ – Kristu t- K D, 16; – tal-kontemplazzjoni 9; - tat-talb 22 
TWAQQIF (fundazzjoni) K 49, 58d; S 21 
 
UBBIDJENZA ara KUNSILLI EVANĠELIĊI, ĠESÙ KRISTU 
UFFIĊĊJU S 3, 38 – battâl S 5 
UFFIĊĊJU TAL-MEJTIN S 28  
UFFIĊĊJU DIVIN ara LITURĠIJA TAS-SIGĦAT 
UMILTÀ K 7, 22 
UNJONI ara GĦAQDA 
 
VAKANTI ara UFFIĊĊJU BATTÂL 
VANĠELU ara EVANĠELJU 
VIRTUJIET TEOLOGALI K 6, 8, 9, 17, 22, 23, 33 
VISTA PASTORALI K 41, 43 
VOKAZZJONI ara SEJĦA 
VOKAZZJONIJIET S 25 
VOT/VOTAZZJONI K 44, 54; S 3, 37-39, 42 
VOTI (lil Alla) K 39, 47, 58; S 12-14. 
 
WEGĦDA K 11-13, 15, 47; S 14. – L-Ewwel  (temporanja) K 12, 36, 
47, 52; S 11, 13, 37. – Definittiva K 36, 49, 50-53, 57; S 3, 11-13; 
Tiġdid tal- -- K 12; (profess) S 9. Ara KUNSILLI EVANĠELIĊI. Ara 
wkoll VOTI 
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XHIEDA- evanġelika K 16, Għ. – tal-kariżma K 27 – tal-kastità K 13. 
– tal-penitenza S 32 – tat-talb K 4 – xhud tal-qawmien K Għ. – xhud 
tal-preżenza ta' Alla K 27 – xhieda tal-preżenza ta' Alla K 21, 25 
XIRKA (ma' Alla) K 23 
XJUĦ ara ANZJANI FID-DJAR 
XOGĦOL K 14 
 
ŻMIEN K 12, 32, 36, 47, 51, 54; S 2, 3, 6, 9-14, 20, 23, 29, 31, 32, 36, 
37, 39ċ, 42. Ara  ETÀ, ĦIN. 
 


