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Għeżież Kollegi u Ħbieb, 

L-għada tal-aħbar traġika li l-bieraħ ħasdet lil Malta u lil komunita’ internazzjonali, stajt nara fl-għajnejn ta’ ħafna  

d-dieqa, ir-rabja, l-istagħġib, in-niket u ħafna aktar emozzjonijiet li jagħmluna umani, li b’xorti tajba għadhom 

jappartjenuna.  Bħala ċittadin, missier u partikularment edukatur fl-irwol li qed nokkupa, inħoss li huwa dmir 

tiegħi li nesprimi l-gravita` tas-sinjal li jfakkarna fir-responsabbiltà kollettiva tagħna fil-formazzjoni tas-soċjetà 

tal-lum u ta’ għada. 

Filwaqt li ninsisti li mingħajr l-ebda dubju, l-edukaturi prinċipali għandhom jibqgħu l-ġenituri, nirrikonoxxi li 

ebda professjoni oħra ma hi mogħnija bil-potenzjal li tinfluenza l-fibra morali u soċjali bħal dik li fi ħdanha 

għandi l-unur li nappartjeni. Il-vokazzjoni tagħna mhix sempliċiment li nkunu għalliema ta’ suġġetti, imma li 

nservu ta’ edukaturi ta’ bnedmin, billi noħolqu klima sana u sigura, b’imħabba u fermezza, fejn it-tagħlim u l-

formazzjoni tal-individwi sani fl-aspetti kollha (spiritwali, morali, emozzjonali, konjittivi u fiżiċi), partikolarment 

bl-eżempju li nwasslu jintlaħaq.  Il-kurrikulu huwa msejjes fuq il-ħajja, u llum aħna mfakkra li t-trawwim ta’ 

ċittadinanza attiva li tgħożż il-valuri tal-ħajja, imħabba u rispett ġenwin, huwa importanti daqs, jekk mhux aktar, 

milli nkebbsu fl-individwi impjeggabli, in-namra għat-tagħlim tul il-ħajja. 

Il-karba tiegħi lil kull wieħed u waħda minna hija li nirrikonoxxu li aħna punt ta’ riferiment għal tant żgħażagħ, u 

għaldaqstant għandna nispiraw imħabba, kreattività u ħsieb kritiku, bl-għan aħħari li nilħqu l-milja ta’ ħajja li fiha 

sens f’dinja aħjar u aktar ġusta, anke bis-saħħa ta’ libertà tal-espressjoni b’mod responsabbli. 

Nestendi din it-talba lill-ġenituri u lill-gwardjani, irrespitavement minn kull twemmin politiku u/jew ieħor, filwaqt 

li nafda bis-sħiħ, anke bħala Nisrani li ngħix f’komunità diversa, illi l-essenza umana hija twajba u dan għandu 

jkun rifless fil-prijoritajiet tagħna, anke jekk ikun jeħtieġ sagrifiċċji personali. 

Sinċerament nemmen li l maġġoranza tagħna nixtiequ ġid ġenwin lil xulxin u dan għandu jkun manifestat fil-

ħsibijiet, fid-diskors u fl-aġir tagħna sabiex it-tfal li qed inrabbu jirtu l-valuri tant għeżiez għalina. 

Nirringrazzjakom talli kollettivament qed nagħrfu dan is-sinjal u li flimkien qed naqsmu din ir-responsabbiltà 

fdata lilna. 

Tagħkom, 

Ian 
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