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GĦANDNA ISQOF DJOĊESAN ĠDID 

 
Nilqgħu b’ħafna għożża u ferħ lil Dun Anton Teuma bħala l-Isqof il-ġdid tagħna. Konna 

ilna nistennew li n-Nunzju Appostoliku jwasslilna din l-aħbar sabiħa, imma ż-żmien 

tana parir, għaliex f’dan is-saċerdot għandna mhux biss bniedem skont il-qalb ta’ Alla 

imma wkoll skont il-qalb ta’ din il-Knisja partikulari. 

 

Għalkemm huwa l-Papa Franġisku li sejjaħ lil Dun Anton biex ikun wieħed mis-

suċċessuri tal-Appostli u bagħtu biex jindokra l-poplu ta’ Alla f’din il-gżira, l-għażla saret 

mill-Ispirtu s-Santu. Wara proċess twil ta’ dixxerniment li fih kienu msieħba għadd 

ġmielu ta’ isqfijiet, saċerdoti, persuni kkonsagrati u lajċi, il-Papa seta’ jgħid li “‘lill-Ispirtu 

s-Santu u lilna dehrilna’ (Atti 15:28) li nibagħtulkom lil Twanny”. 

 

Minn dak li naf dwar Dun Anton inħossni komdu niddeskrivi lill-Isqof-maħtur bħala 

“bniedem li ddedika ħajtu għall-isem ta’ Ġesù Kristu” (Atti 15:26). B’din il-frażi, misluta 

mill-Ittra li kitbu l-Appostli fil-Konċilju ta’ Ġerusalemm, qed ngħid kollox. 

 

Ma għandi ebda dubju li Dun Anton għandu qalb kbira li tfawwar bl-imħabba lejna lkoll, 

partikularment lejn dawk li huma ċkejkna fis-sens wiesa’ tal-kelma. 

Nirrakkomandalkom bil-qawwa biex tilqgħuh u tħobbuh: huwa missierna. L-ikbar dulur 

tal-Isqof huwa meta jagħmel ħiltu biex iħobb lil uliedu imma din l-imħabba tiġi 

rrifjutata. Maż-żmien ħa jkollu min iwaddablu l-ġebel; imma jien konvint li l-Isqof mhux 

ser igara ġebel lura. U meta jintlaqat, itfgħulu l-balzmu u mhux il-ħall fuq il-ġerħat. Bħal 

Ġesù, ma tinsa qatt lil dawk li, bħal dik il-mara f’Betanja, ikunu kissru għonq il-vażett 

tal-alabastru biż-żejt ifuħ ta’ nard pur u ferrgħuh fuq il-ġerħat! 

 

Nirrakkomandalkom li tħarsu lejh bl-għajnejn tal-fidi ubbidjenti. Għax jekk ma rridux li 

l-Isqof “jirgħa f’isem il-Mulej il-ħrief tiegħu u għall-ġid tagħhom iħaddem l-uffiċċju ta’ 

tagħlim, ta’ tqaddis u ta’ treġija” (Christus Dominus, 11), dan ikun ifisser li aħna rridu li 

jkollna Isqof li mhux isqof – ifisser li rridu persuna mlibbsa bl-insinji episkopali, imma 

mhux isqof! Il-komunjoni mal-Isqof hija waħda mill-arterji ewlenin tad-Djoċesi – 

tinqata’ din l-arterja u l-ġisem ikun f’riskji kbar. 

 



 

 

L-aħbar li Dun Anton huwa d-disa’ Isqof ta’ din id-Djoċesi maħbuba tagħna ngħatat 

quddiem ix-xbieha tant għażiża għalina tal-Madonna Ta’ Pinu li għadha kif waslet lura 

minn xogħol ta’ restawr. Kienet xewqa tiegħi li din il-komunikazzjoni ssir fid-dar ta’ 

Marija u mhux fil-Kurja; xtaqt li dan id-don jingħatalna waqt li “l-Knisja” tkun miġbura 

flimkien ma’ Marija. Għax ’l hinn mill-kuntest ta’ Knisja li titlob, ’il barra mill-qafas 

spiritwali, l-uffiċċju ta’ isqof ftit jagħmel sens. Barra minn hekk, miġburin quddiem il-

Madonna Ta’ Pinu – it-trofew tal-Knisja f’Għawdex – ridt inqiegħed lill-Isqof il-ġdid taħt 

il-ħarsien matern ta’ Marija. Kif minn dan il-Kwadru Marija ma tehda qatt tlissen l-

istedina “Ejja”, minn qalbi nawguralek, għażiż Dun Anton, li matul l-episkopat tiegħek 

taħraq ilsienek issejħilna biex permezz ta’ Marija naslu għand Ġesù. 

 

Filwaqt li nħeġġiġkom biex tweżnuh illum u dejjem bit-talb ħerqan tagħkom u bil-

penitenza li tagħmlu, ’il quddiem nagħtukom aktar tagħrif dwar il-Konsagrazzjoni u l-

Ingress tal-Isqof-maħtur Teuma. 

 

Mogħtija mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb, Għawdex, nhar l-

Erbgħa 17 ta’ Ġunju 2020. 
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