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F’din il-ħarġa qegħdin inġibu din l-ittra u l-mistoqsijiet tas-Segretarju tal-Ordni Sekulari f’Ruma biex jiġu mwieġba 

minn kull komunità u jintbagħtu lill-Koordinatur Mary Rose Said (imejl: maryrose.said@gmail.com jew fl-indirizz 

postali tagħha)... 

 

 

 

CASA GENERALIZIA CARMELITANI SCALZI 

Segretariato per l’Ordine Secolare e Istituti Aggregati 

 

Ruma, 14 ta’ Settembru 2014 

Għeżież Ħuti tal-OSKT, 

Jalla din l-ittra ssibkom fil-paċi u l-ferħ ta’ Kristu! 

F’Mejju tal-2015, l-Ordni Karmelitan Tereżjan se jiċċelebra l-Kapitlu Ġenerali tiegħu ġewwa Avila 

(Spanja). Għal din l-okkażjoni huwa previst li se jingħata tagħrif lir-reliġjużi dwar il-qagħda tal-Ordni 

Sekulari fid-dinja kollha. 

Aħna konxji li “s-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”. Huma parti minn 

“familja waħda, bl-istess ġid spiritwali, l-istess sejħa għall-qdusija, u l-istess missjoni appostolika” u 

b’hekk huma “jwasslu fl-Ordni l-għana proprju tal-ħajja tagħhom sekulari”. Minħabba f’hekk, il-patrijiet 

“jixtiequ jitgħallmu mil-lajċi Karmeltani Tereżjani jagħrfu s-sinjali taż-żminjiet flimkien magħhom” 

(OSKT Kost. 1, 38). Fir-rapport tagħhom mal-patrijiet, l-ideal huwa dak tal-awtonomija u kollaborazzjoni 

armonjużi, kif inhu deskritt fid-daħla tad-dokument fuq L-Assistenza Pastorali lill-Karmelu Sekulari. 

Min-naħa l-waħda, huwa meħtieġ li nevitaw l-“indipendenza eċċessiva min-naħa tal-lajċi”, u min-naħa l-

oħra, “in-nuqqas ta’ interess jew xewqa għall-kontroll” min-naħa tar-reliġjużi. Sfida oħra hija “d-

diffikultà li niffurmaw il-membri lajċi tal-Ordni bil-maturità u r-responsibbiltà li jixtiequ l-Knisja u l-

Ordni”, ħalli jistgħu jkunu xhieda fid-dinja tal-ispiritwalità tal-Karmelu. 

Fid-dawl ta’ dak li għedna aktar ‘il fuq u waqt li titilqu mill-identità tagħkom bħala lajċi (ara OSKT Kost. 

2), nixtieq nitlob il-kollaborazzjoni tagħkom. u nitlobkom twieġbu biċ-ċar u fil-qosor għall-mistoqsijiet 

ta’ hawn isfel. It-tweġibiet tagħkom se jkunu l-bażi tar-rapport li se jiġi ppreżentat fil-Kapitlu Ġenerali. 

Kull komunità tal-OSKT hija mitluba li tagħmel dan, u mbagħad tibgħat it-tweġibiet lill-Kunsill 

Provinċjali tagħha tal-OSKT sat-30 ta’ Novembru 2014. Il-Kunsill għandu jiġbor fil-qosor il-kontributi 

tal-Komunitajiet u jibgħat is-sintesi li jkun għamel lis-Segretarjat tal-OSKT (imejl: 

ocd4ocds@gmail.com)  sal-15 ta’ Jannar 2015. Minn issa, inroddilkom ħajr minn qalbi għall-

koperazzjoni ġentili tagħkom. 

Nistedinkom sabiex titolbu lill-Ispirtu s-Santu jdawwal ix-xogħol tal-Kapitlu fit-tħejjija għalih, u fiċ-

ċelebrazzjoni u t-twettiq tiegħu. Nittama wkoll li ċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ħames Mitt Sena mit-twelid ta’ S. 
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Tereża ta’ Ġesù jseddqukom f’imħabbitkom għal Ġesù u fis-sejħa Karmelitana Tereżjana, ħalli tkunu 

xhieda tal-valuri tal-Vanġelu fid-dinja. 

 

Il-Madonna tal-Karmnu u San Ġużepp iħarsu lilkom, u lill-familji u l-komunitajiet tagħkom.  

Fraternament,  

 
P. Alzinir Francisco Debastiani OCD 

Delegat Ġenerali għall-OSKT 

 

 

1) Ix-xhieda tal-komunjoni fraterna hija “dawl li jiġbed lejh” u jevanġelizza (ara EG 100). Kif 

inhuma r-relazzjonijiet fraterni bejn il-membri tal-Komunità tiegħek u bejn it-tlett espressjonijiet 

tal-Ordni wieħed (Patrijiet, Sorijiet, Sekulari) fiċ-Ċirkoskrizzjoni jew Provinċja tiegħek? 

2) Kif tqis il-formazzjoni li ħadt fil-Komunità tiegħek? Għandek xi suġġeriment li jista’ jtejjibha, 

ħalli l-membri tal-OSKT ikunu jistgħu jgħixu aktar bis-sħiħ is-sejħa tagħhom bħala lajċi 

Karmelitani Tereżjani u b’hekk jikkontribwixxu iżjed għall-evanġelizzazzjoni fil-familja, fuq ix-

xogħol u fid-dinja soċjali? 

3) Agħti xi eżempji sinjifikattivi tal-ħidmiet ta’ appostolat speċifiku li jsiru (bħala individwi jew 

bħala komunità) mis-Sekulari tal-Komunità tiegħek. 

4) X’mezzi tuża l-Komunità tiegħek biex tagħmel l-OSKT magħruf u biex tippromovi l-

vokazzjonijiet? 

5) X’taħseb bl-idea li jitwaqqaf Kunsill Internazzjonali tal-OSKT bl-għan li jkun konsultattiv? Kif 

għandu jkun organizzat? 

6) X’tixtieq tgħid jew tissuġġerixxi lill-patrijiet li se jattendu l-Kapitlu Ġenerali u lill-Ordni kollu, 

fid-dawl tal-isfidi tad-dinja tal-lum u l-ħtiġijiet urġenti tal-evanġelizzazzjoni (“sinjali taż-

żminjiet”) li jinsabu f’pajjiżek? 

 

 

NB: F’din is-sena li tfakkar il-Ħames Mitt sena mit-Twelid ta’ S. Tereża (15 ta’ Ottubru 2014-2015), 

nieħu l-opportunità biex infakkrek bil-possibbiItà li tieħu sehem fil-Laqgħa Internazzjonali tal-Karmelu 

Tereżjan f’Avila mill-10 sal-14 ta’ Awwissu 2015. Hija waħda mill-ġrajjiet ċentrali ta’ ċelebrazzjoni tal-

Ordni għal dan il-Ħames Ċentinarju. 

 

Il-programm u tagħrif ieħor tista’ ssibu fuq il-websajt: www.avila2015.com (imejl tas-segretarjat: 

etiavila2015@gmail.com) u mill-Patrijiet Provinċjali OCD.  
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