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U META NINTREFA’ ‘L FUQ MILL-ART,
JIEN NIĠBED IL-BNEDMIN KOLLHA LEJJA (Gw 12,32)

Kif?
Ġesu, qabel ma qal dan il-kliem li għazilna bħala l-ħsieb tal-Pjan Pastorali,
wriena t-triq kif nintrefgħu mill-art biex niġbdu lill-bnedmin lejna:
„jekk (il-ħabba tal-qamħ) tmut, tagħmel ħafna frott‟ (v. 24)
„Min jaqdi lili, il-Missier jagħtiħ gieħ‟ (v. 26)

Dan il-Pjan irid iwassal għal xhieda akbar min-naha tal-Knisja u tagħna lkoll.
Irrid nintrefgħu „l fuq mill-art biex niġdbu lil bnedmin oħra lejna
biex inressquhom lejn Ġesu.

Mons. Arċisqof Pawl Cremona
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PREZENTAZZJONI
Il-Knisja f‟Malta ħejjiet Pjan Pastorali ġdid għad-djoċesi kollha għas-snin 2009-2011. Mons.
Arċisqof xtaq li l-Parroċċi kollha ta‟ Malta wkoll iħejju pjan għall-parroċċa tagħhom għal
dawn is-snin. L-Arċisqof ukoll għażel it-tema għal dan il-pjan li hi silta mill-Vanġelju ta‟
San Ġwann: 12, 32: “U meta nintrefa’ ‘l fuq mill-art, jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja‟.
Kif tgħid din is-silta, meħuda mill-kelma ta‟ l-Arċisqof, “dan il-pjan irid iwassal għal xħieda
akbar min-naħa tal-Knisja u tagħna lkoll. Irridu nintrefgħu „l fuq mill-art biex niġbdu lillbnedmin oħra lejna biex inressquhom lejn Ġesu‟”.
Bi tħejjija u l-iktar wara ż-żjara ta‟ l-Arċisqof, fil-Parroċċa tal-Qawra nħasset il-ħtiega li
jinbidlu l-istrutturi biex ikun hemm nifs u demm gdid. Għalhekk ttiehdu dawn il-mizuri:
(1)

ġew magħżula rapprezentanti ġodda tal-Kummissjoni Implementazzjoni Sinodu
(KIS) u l-Kunsill Pastorali Parrokkjali (KPP) f‟Mejju 2010 li minnufih bdew bilħidma tagħhom biex il-Parroċċa tkun f‟sintonija ma‟ dak li trid il-Knisja.

(2)

ġie deċiz li jiġi rrevedut il-Pjan Pastorali 2009-2011 fid-dawl tal-qagħda tal-Knisja
fi żminijiet prezenti f‟Malta u b‟mod partikulari

(3)

tal-Parroċċa b‟referenza għal dak li aċċennaw għalih l-Arċisqof u Mons. Charles
Cordina, Segretarju Pastorali tal-Arċidjoċesi, f‟ żewġ ittri tagħhom indirizzati lillKappillan tal-Parroċċa.

Għaldaqstant, il-Parroċċa ta‟ San Franġisk t‟Assisi, fil-Qawra, qed twasslilkom il-Pjan
Pastorali għas-snin 2009-2011 rivedut. Il-Pjan huwa frott tal-ħidma ta‟ ħafna membri talparroċċa u frott ta‟ diversi laqgħat:


L-ewwel laqgħa tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali l-ġdid li seħħet fis-7 ta‟ Ġunju 2010
ġiet indirizzata minn Fr. Ray Toledo, id-Delegat ta‟ l-Arċisqof għall-Parroċċi, fejn
għamel preżentazzjoni fuq il-Rwol tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali u spjega fid-dettal
x‟inħu x-xogħol u kif għandhom jimxu il-Kummissjonijiet fil-Parroċċa.



Il-Kummissjoni Implementazzjoni Sinodu kompla jiltaqa‟ mill-inqas darba fil-ġimgħa
fejn beda jirrevedi l-Pjan Pastorali mressaq f‟Novembru 2009 fid-dawl tal-viżta ta‟ lArċisqof.



Il-Kummissjoni Implementazzjoni Sinodu ltaqa‟ mal-Kummissjonijiet Parrokkjali, lGħaqdiet u Rejaltajiet fejn sema‟ u ddiskuta l-fehmiet u d-diffikultajiet li kienu
għaddejjin minnhom.



Il-Kunsill Pastorali Parrokkjali ddiskuta kemm il-darba l-punti li għandhom ikunu
mdaħħla fil-Pjan Pastorali Parrokjali 2009-2011.
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Fl-ahhar il-Pjan kien approvat fil-laqgħa tal- Kunsill Pastorali Parrokkjali li saret itTnejn, 11 ta‟ Ottubru 2010.

Nitolbu lil Alla jmexxina f‟din il-ħidma biex inwettqu din il-missjoni li għoġbu jafdalna
f‟idejna biex bħala Kommunita‟ Nisranija nkunu verament l-ħmira, d-dawl u l-melħ f‟din ilParroċċa. Biex nilħqu dan j‟Alla lkoll kemm aħna ngħixu f‟għaqda waħda flimkien kif iridna
Ġesu Kristu, fl-imħabba, fejn wieħed anke jkun lest li jmut għalih innifsu u jingħata lil ieħor.
Nħallu lil Alla jmexxi l-istorja li qiegħed itina billi nkunu lesti li naċċettaw anke l-inkuntrarji,
l-opposizzjoni u d-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom.
L-operaturi pastorali, membri tal-għaqdiet u tal-gruppi u l-Poplu t‟Alla fil-Parroċċa għażiża
tagħna huma marbuta li jimxu ma‟ dan il-Pjan.
Nafda dan il-Pjan fl-interċessjoni ta‟ Ommna Marija Santissima u San Franġisk t‟Assisi biex
jgħinuna f‟din il-mixja, ħalli verament nħobbu lil-Alla b‟qalbna kollha, b‟moħħna kollha u
bil-qawwa tagħna kollha u nħobbu lil xulxin kif ħabbna Ġesu biex b‟hekk nkunu nistgħu
niġbdu lejH lil dawk li huma Tiegħu u jinsabu mbiegħda.

P. Christopher Galdes OFMConv.
Kappillan
..... data
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VIZJONI U PROGETTI

“U META NINTREFA’ ‘L FUQ MILL-ART,
JIENA NIGBED IL-BNEDMIN KOLLHA LEJJA”
(Gw 12, 32)

Il-vizjoni u l-missjoni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Knisja li tinbena f‟kommunita‟ ta‟ dixxipli ta‟ Ġesu Kristu
Knisja li tirċievi u twassal il-Kelma
Knisja li tiċċelebra l-għaqda ma‟ Alla u ma‟ xulxin
Knisja li taqdi u taħdem għall-ġustizzja
Knisja favur iż-żwieġ u l-familja
Knisja b‟post speċjali għall-adolexxenti u z-zgħazagħ

Proġetti Prinċipali:


FORMAZZJONI TAL-KATEKISTI



EVANGELIZZAZZJONI – KNISJA MIFTUĦA GHAL KULĦADD



PARROĊĊA MAQSUMA F‟ŻONI



TISĦIĦ TAL-FAMILJA



TFAL U „PRE-YOUTHS‟



ADOLEXXENTI U ZGĦAZAGĦ



IL-PROXXMU - IMĦABBA U SENSITIVITA‟



PJANIJIET U TEMI OĦRA



TKOMPLIJA TAL-PJAN 2009 - 2011
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1.

FORMAZZJONI TAL-KATEKISTI
1.1

2.

Konxji mill-fatt li jeħtieġ li ntejbu l-qagħda tal-Katekiżmu għat-Tfal, jinħass
il-bżonn ta‟ formazzjoni soda u serja għall-Katekisti. Għalhekk għandhom
isiru laqgħat ta’ ġurnata darba fix-xahar fejn f‟dawn il-laqgħat il-Katekisti
jingħataw formazzjoni intiza biex verament ikunu f‟posizzjoni li jgħaddu
kristjaneżmu ħaj fil-klassijiet tagħhom kif ukoll jiddiskutu l-problemi li
jiltaqgħu magħhom fir-rigward tat-tfal.

EVANGELIZZAZZJONI – KNISJA MIFTUHA GĦAL KULĦADD
Katekezijiet: Għandhom isiru
2.1

Katekeżi ta‟ l-Adulti darbtejn fis-sena ta‟ tlett xhur (Mixja NeoKatekumenali);

2.2

Zewg „seminars‟ ta 7/8 gimghat (Grupp Kariżmatiku);

2.3

Spjegażżjoni fuq il-Katekiżmu tal-Knisja darba fil-ġimgħa (mill-Kappillan);

2.4

ħsiebijiet qosra fuq il-Kelma t‟Alla waqt il-Quddies ta‟ kuljum.

Parroċċa miftuħa għall-Imbegħdin
2.5

Konxji mill-fatt li l-Knisja trid tilħaq ukoll lil dawk imbegħdin u li tkun Knisja
miftuħa ghal kulħadd, jinħass il-bżonn li l-Knisja trid toħroġ u tmur hi f‟dawk
il-postijiet fejn jinsabu dawk li għal xi raġuni jew oħra ma jsibux ħin jew
m‟għandhomx rieda li jersqu lejn il-Knisja.

2.6

Għaldaqstant, ħu maħsub li kull xaħar issir manifestazzjoni b‟messaġġ
spiritwali f‟ċelebrazzjoni ta‟ festa barra mill-Knisja fejn fiha lKummissjonijiet u l-Għaqdiet tal-Parroċċa huma mistiedna li jagħtu lkontribut tagħhom. Iż-żgħażagħ ukoll jkollhom il-rwol siewi tagħhom u
mistiedna jagħtu l-kontribuzzjoni importantissimu tagħhom.

Il-Festa tal-Parrocca
2.7

Fit-tieni Hadd tax-xahar ta‟ Settembru ta‟ kull sena qrib id-data tas-17 ta‟
Settembru, il-Parrocca ticcelebra l-Festa tal-Ghoti tal-Pjagi Mqaddsa lil San
Frangisk ta‟ Assisi, il-Patrun taghha.
Tinhass il-htiega li din il-Festa
tkun mezz opportun biex il-Knisja tersaq hi lejn il-poplu, kemm lejn dawk li
huma qrib u lejn dawk li huma mbeghdin. Ghalhekk fil-festa ghandhom isiru
manifestazzjonijiet kemm gewwa kif ukoll barra l-Knisja.
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3.

PARROĊĊA MAQSUMA F’ZONI
3.1

4.

5.

6.

Sabiex il-Knisja ma‟ tibqax tidher bħala Knisja ta‟ massa, imma tkun bħala
kommunita‟ t‟aħwa li jkunu ta‟ sinjal ta‟ imħabba u għaqda, il-Parroċċa
għandha tiġi maqsuma f‟ħames żoni. F‟kull żona għandha tiġi allokata
Presbiteru biex bħala r-ras u flimkien ma‟ grupp ta‟ lajċi jkunu jistgħu jgħinu
u jservu lill-parroċċani li joqgħodu f‟dik iz-zona partikolari. B‟dan il-mod ilKnisja tkun tista‟ tilħaq lin-nies fil-bzonn u taqdi u taħhdem għhalihom fuq
skala personali.

TISĦIĦ TAL-FAMILJA
4.1

Ser isiru Programm ta’ Laqghat ghall-parroċċani fuq „Kif Thares il-Knisja
Lejn iz-Zwieg u Lejn il-Familja‟ (ara l-Ittra Pastorali ta‟ l-Isqfijiet fuq izŻwieg u l-Familja, Awwissu, 2010);

4.2

Ġimgħa ta‟ attivitajiet fuq il-Familja;

4.3

Manifestazzjoni pubblika – „Family Day‟

TFAL U ‘PRE-YOUTHS’
5.1

Ħu maħsub li jinfetaħ Ċentru immirat lejn it-tfal u „pre-youths‟ li għandhom
nuqqas ta‟ imħabba u appoġġ adegwat d-dar u wkoll għal dawk li għandhom
xi diffikultajiet u htiġijiet partikolari. Dan is-servizz barra li igħin lit-tfal
jiskopru l-Knisja bħala Omm li lesta li tagħti lilha nnifisha lilhom, igħinhom
ukoll jaffaċċjaw aħjar l-istudji u l-problemi tagħhom.

5.2

Dan iċ-Ċentru ser jkun ta‟ servizz għall-Parroċċi tal-viċin kif ukoll għat-tfal
tar-refugjati.

ADOLEXXENTI U ZGĦAZAGĦ
6.1

Ser isir Programm ta’ Laqghat b‟temi li jinterressaw u huma ta‟ siewi għażżgħazagħ kif ukoll „discussion groups‟ fuq suġġetti proposti minnhom. Dan
igħinhom ukoll jiskopru l-Knisja bħala Omm.

6.2

Attivitajiet oħra jkomplu jiġu organizzati.

6.3

Lectio Divina
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7.

Il-PROXXMU - IMĦABBA U SENSITIVITA’
7.1

Ħu maħsub li jsir Programm ta’ Formazzjoni għall-Poplu t‟Alla (Presbiteri
flimkien mal-lajċi) biex fid-diversita‟ nagħrfu li l-Iehor huwa wkoll ilProxxmu tagħna u noħolqu kuxjenza dwar il-ħsara li qiegħda ssir fil-Parroċċa
minhabba:
i. Ġudizzji;
ii. Razzizmu; u
iii. Religjonijiet Oħra.
Jinħass il-bzonn li noħolqu „awareness‟ fuq kemm ħsara serja qiegħda ssir
minħabba dan in-nuqqas ta‟ tagħlim.

8.

PJANIJIET U TEMI OĦRA

Wara ż-żjara tal-Arċisqof inħass il-bżonn li naħdmu fuq l-implimentazzjoni ta‟ dawn it-temi:
(a)

Liturgija tas-Sigħat – ħu maħsub biex fis-7 ta‟ filghodu qabel il-quddiesa tas-7.30
jibda jinghad it-Tifħir ta‟ Sbiħ il-Jum;

(b)

Tinħoloq Komunita‟ Ewkaristika biex fil-Kappella tas-Sagrament issir
adorazzjoni kontinwa mill-lajċi fuq il-bazi ta‟ „roster‟;

(c)

Jitwaqqaf Kulleġġ ta‟ l-Għaqdiet Reliġjuzi u r-Rejaltajiet li jinsabu fil-Parroċċa;

(d)

Issir „database‟ ta‟ dawk il-persuni li għandhom bzonn l-għajnuna;

9.

TKOMPLIJA TAL-PJAN 2009 - 2011

Minbarra dawn it-temi li semmejna hawn fuq li jirrapprezentaw il-Proġetti Prinċipali tal-Pjan
Pastorali tal-Parroċċa tal-Qawra ghal 2009 – 2011, mistenni li jkomplu:
(a)

il-laqgħat regulari għall-ħenituri tat-tfal tad-duttrina;

(b)

il-quddiesa tat-tfal kull xahar;

(c)

e-catechism

(d)

katekezi ghall-koppji li kellhom tarbija bi thejjija għall-magħmudija;

(e)

formazzjoni lill-koppji bi thejjija għaż-żwieġ fuq livell personali;

(f)

ċelebrazzjoniji ta‟ l-Ewkaristija għal dawk li jaħdmu fil-„hotels‟ u wkoll għatturisti barranin li jiġu jzuruna fis-Sajf;

(g)

il-quddies bl-Ingliz għat-turisti (u l-Maltin jekk iridu);

(h)

nkomplu nippublikaw il-fuljett tal-Parroċċa kull xahar.
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