
MIN HI L-KNISJA?

Ma nistaqsux x’inhi l-Knisja imma min hi l-Knisja għax il-

Knisja hija realta’ ħajja.

Il-Knisja mhix il-āebel li jibni t-tempju

Imma l-poplu li jsawwar il-āisem.

Il-āebel li jibni t-tempju huwa mejjet.

Imma l-persuni li jsawru l-āisem ta’ Kristu huma ħajjin.

Il-āebel li jibni t-tempju huwa kollu l-istess.

Imma l-persuni li jsawwru l-poplu ta’ Alla huma diversi.

Sa mill-ewwel snin tagħha il-Knisja kienet imxebbħa 

ma’ poplu : il-poplu ta’ Alla.

“Intom āens maħtur. ..  Saëerdozju rjali...  Nazzjon 

qaddis...  Poplu li Alla kiseb għaliH.” (San Pietru)

San Pawl kien ixebbaħ lill-Knisja ma’ āisem u sejħilha il-

Āisem ta’ Kristu.

“Intom il-Āisem ta’ Kristu.....

“Bħalma āisem fiħ ħafna membri imma huwa āisem 

wieħed hekk ukoll il-Knisja li fiha ħafna membri

Tifforma āisem wieħed..... il-Āisem ta’ Kristu.” (San 



Pawl)

Kristu huwa r-ras u aħna l-membri tal-āisem tiegħu.

Minħabba d-dnub tal-membri il-āisem huwa spiss 

imfarrak u kollu ārieħi.

Imma Kristu li Hu ir-Ras tal-Āisem kiseb il-fejqan  għal 

dawk kollha li jaëëettaw il-fidwa Tiegħu.

KRISTU FID-DINJA TAL-LUM

Jekk il-Knisja hija l-Āisem ta’ Kristu allura s-sejħa 

tagħha hi li  tkun il-preŜenza ħajja u viŜibbli ta’ Kristu 

fid-dinja tal-lum.

U aħna llum din il-preŜenza ta’ Kristu tidher fina bħala 

ndividwi, bħala familja, bħala għaqdiet, bħala parroëëa, 

bħala knisja.

KNISJA HIJA WAĦDA

Aħna lkoll differenti imma minkejja din id-diversita’ l-

Knisja hija waħda għax għandha Ras waħda : Kristu.

KNISJA HIJA QADDISA

Aħna midimbin imam  l-Knisja hija qaddisa għaliex Āesu 

Kristu li huwa t-Triq tagħha huwa Qaddis.

IL-KNISJA HIJA KATTOLIKA



Aħna limitati fiŜ-Ŝmien u fl-ispazju imam s-sejħa tal-

Knisja hija waħda universali u għalhekk imsejħa 

Kattolika.

IL-KNISJA HIJA APPOSTOLIKA

Għaliex it-twemmin tagħha huwa dak li għaddewlna l-

Appostli.

IL-KNISJA HIJA SINJAL TA’ KOMMUNJONI

Għax skond is-Sinodu Djoëesan il-Knisja  taħdem sabiex 

isseħ il-kommunjoni tal-bniedem ma’ Alla u tal-bnedmin 

kollha bejnithom.

IL-KNISJA HIJA KOMMUNJONI TA’ MĦABBA

U din hija espressa fil-qadi tagħna lil xulxin.

IL-KNISJA HIJA KOMMUNJONI TA’ 

êELEBRAZZJONI.

Kommunjoni ëelebrata fis-Sagramenti b’mod speëjali 

f’dak ta’ l-Ewkaristija.

IL-KNISJA HIJA KOMMUNJONI TA’ FIDI

Għax il-baŜi tagħha huwa t-twemmin f’Alla Wieħed fi 

Tlitt Persuni u l-inkarnazzjoni ta’ l-Iben t’Alla fil-persuna 

ta’ Āesu’ Kristu.



Il-fidi tal-Knisja hija mwettqa minn Pietru li f’idejh Kristu

ħalla din il-missjoni.

“Jien tlabt għalik biex il-fidi tiegħek ma tiāix nieqsa. .. 

Inti mbagħad meta terāa’ lura għas-sewwa wettaq lil 

ħutek.” (Mill-Evanāelju ta’ San Luqa)

“Inti Pietru”. 

Għall-insara kollha tad-dinja l-Ministeru tal-Papa huwa 

wieħed essenzjalment ta’ servizz għall-għaqda fil-

Knisja.

FID-DJOêESI

Fid-Djoëesi tagħna imbagħad huwa l-Isqof  li rëieva s-

sejħa sabiex bħala Ragħaj tal-merħla fdata lilu mill- 

Mulej iħarisha u jŜommha magħquda fil-fidi u fl-imħabba.

U għalhekk il-VIśTA PASTORALI.

Il-ViŜta fiha tifsira speëjali għax hija Ŝjara li  r-Ragħaj 

jagħmel lill-merħla.

Hija l-mawra li l-Missier Spiritwali jagħmel fost uliedu 

fil-parroëëi tagħhom.

U propju f’dan il-waqt meta l-ulied qegħdin f’darhom 

miābura ma’ missierhom hemm tidher l-aktar sħiħa din 

ir-realta’ li aħna nsejħulha l-Knisja.



Għaliex fejn hemm l-Isqof hemm il-Knisja.
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