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MISSION STATEMENT TAD-DJOĊESI TA’ MALTA: 

 

"META NINTREFA' 'L FUQ MILL-ART,  

JIEN NIĠBED IL-BNEDMIN KOLLHA LEJJA." 

 

Il-Knisja f’Malta taħdem biex tinbena f’komunita’ ta’ dixxipli ta’ 

Ġesu’ Kristu, għalhekk tiċċelebra l-għaqda tagħha ma’ Alla u ma’ 

xulxin; tirċievi u twassal il-Kelma; taqdi u taħdem għall-ġustizzja; 

issaħħaħ iż-żwieġ u l-familja u tkun viċin tal-adolexxenti u ż-

żgħażagħ. 

 

TAQSIMIET : 

 

1. Komunikazzjoni 

2. Ġustizzja Soċjali 

3. Ġieħ u Qima lil Alla 

4. Edukazzjoni Reliġjuża 

5. Il-Parroċċa u l-Għaqdiet Edukattivi f’Wied il-Għajn 

6. Tmexxija Reliġjuża tal-Parroċċa 

7. Inpenn mill-Lajċi 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.  KOMUNIKAZZJONI 

Nikkomunikaw b’mod effettiv u effiċjenti l-attivitajiet  u l-valuri tal-

Parroċċa kemm  fost il-komunita’ tal-Parroċċa kif ukoll lil hin minn din 

il-komunnita’. 

1.1. GĦANIJIET 

1.1.1. Nagħmlu użu mill-meżżi kollha ta’ komunikazzjoni disponibli 

għalina sabiex inwasslu tagħrif fuq l-attivitajiet u l-valuri tal-

Parroċċa tagħna. 

1.1.2. Permezz ta’ dawn il-meżżi ta’ komunikazzjoni nistidnu lill-

komunita’ kollha (bħal        familji, ħbieb, għaqdiet, nies tan-

negozju, uffiċjali tal-Gvern, etċ) sabiex jaqsmu magħna l-

attivitajiet u l-valuri tal-Parroċċa tagħna. 

  

1.2. IMPLIMENTAZZJONI 

1.2.1. Nikkomunikaw l-attivitajiet ,  l-avvenimenti  u aħbarijiet dwar il-

Parroċċa  lill-Parroċċi   l-oħra speċjalment dawk tal-qrib, lid-

djoċesi u lill-wesa izjed ta’ nies permezz tal-meżżi disponibbli : 

1.2.1.1. Bil-fomm u bil-kitba stampata bħal ‘flyers’ etċ; 

1.2.1.2. avviżi lill-istampa u fuq radju RTK; 

1.2.1.3. il-websajt tal-Parroċċa; 

1.2.1.4. Oħrajn. 

1.2.2. Nutiliżżaw l-attivitajiet tal-Kunsill Lokali  ta’ Wied il-Għajn  

sabiex    nagħddu    nformazzjoni lill-publiku dwar attivitajiet li 



ser tkun torganiżża l-Parroċċa. 

1.2.3. Fejn hu possibli u opportun,  nikkordinaw l-attivitajiet tal-

Parroċċa ma’ attivitajiet li jorganiżża l-Kunsill Lokali. 

1.2.4.  Permezz tal-websajt tal-Parroċċa u meżżi oħra ta’ 

kommunikazzjoni  inkomplu nwasslu informazzjoni fuq ix-xogħol 

utli li qed jitwettaq  mill-Għaqdiet /Kummissjonijiet/Gruppi tal-

Parroċċa sabiex il-parruċċani u l-membri tal-kommunita’ ta’ Wied 

il-Għajn isiru jafu dwar din il-ħidma fejjieda. 

 

 2. ĠUSTIZJA SOĊJALI 

Bħala werrieta ta’ storja kbira ta’ ħsieb soċjali Kattoliku u b’impenn lejn 

is-sejħa tal-Vanġelu ta’ Sidna Ġesu’ Kristu, il-Parroċċa Sant’Anna ta’ Wied 

il-Għajn u l-kommunita’ tagħha jippromwovu l-ġid komuni u jiddefendu d-

drittijiet umani kemm ġewwa Wied il-Għajn kif ukoll lil hinn. 

2.1. GĦANIJIET 

2.1.1. Il-Parroċċa tintroduċi u tiżviluppa l-għarfien tat-tagħlim  tal-

Knisja Kattolikal fuq it-tema  tal-ġustizzja soċjali. 

2.1.2. Il-Paroċċa b’mod prattiku u effettiv  tippromwovi l-ġustizzja 

soċjali billi tiżviluppa u tingħaqad permezz ta’  ‘networks’ ma’ 

gruppi reliġjużi u soċjali oħra. 

2.1.3. Il-Parroċċa tieħu sehem    u titkellem fuq materji publiċi li 

għandhom x’jaqsmu mal-ħsieb soċjali tal-Knisja Kattolika. 

2.1.4. Il-Parroċċa tinkoraġġixxi  u tgħin sabiex tippromwovi ir-rispett 

personali u kollettiv lejn id-dinjita’ tal-bniedem u d-drittijiet u r-

responsabbiltajiet li dan il-fatt  iġib miegħu. 

  

2.2. IMPLIMENTAZZJONI 



2.2.1. Nipprovdu opportunitajiet ta’ tagħlim  fil-Parroċċa sabiex isir 

magħruf iżjed il-ħsieb  fundamentali tal-Knisja Kattolika  dwar  il-

ġustizzja soċjali. 

2.2.2. Inkomplu nsaħħu u nikkoordinaw  iżjed,speċjalment mal-

presbiteru,  l-attivitajiet li għandhom x’jaqsmu mat-tema tal-

ġustizzja soċjali li qed jitwettqu  permezz tal-Għaqdiet u 

Kummissjonijiet fi ħdan il-Parroċċa u ngħarfu lill-parruċċani 

b’dawn l-attivitajiet  speċjalment dawk li juru fil-prattika  t-

twettiq tal-ġustizzja soċjali kif mgħallma mill-Knisja Kattolika. 

2.2.3. Nistudjaw u nitkixxfu dwar  il-possibilitajiet ta’ attivitajiet ġodda 

flimkien ma Parroċċi oħra, speċjalment dawk l-aktar qrib tagħna, 

sabiex inkomplu nsaħħu fil-prattika is-sapport tagħna lejn il-

ġgustizja. 

2.2.4. Nibqgħu nwasslu l-messaġġ lill-Awtoritajiet Ekklesjastiċi li fid-

djoċesi r-riżorsi fi ħdan il-Parroċċi ta’ Malta għandhom fejn hu 

possibli jiġu utiliżżati b’mod ekwu sabiex dawk il-parroċċi fil-

bżonn ma jibqgħux lura minħabba nuqqas ta’ riżorsi. 

 

3. ĠIEĦ U QIMA LIL ALLA 

Permezz tal-ġieħ u l-qima lil Alla, il-Parroċċa tagħna tkun qed tafferma l-

fidi tagħha u tkompli titmexxa lejn il-laqgħa ma' Ġesu' Kristu ħaj. 

3.1. GĦANIJIET 

3.1.1. Il-membri tal-Parroċċa jieħdu sehem fil-liturġija b'mod attiv u 

mill-qalb. 

3.1.2. Permezz tal-ġieħ u l-qima li jingħataw lil Alla, dawn iwasslu lill-

membri tal-Parroċċa sabiex b'impenn jifhmu u jgħixu l-fidi 

taghħom. 

3.1.3. Permezz tal-ġieħ u qima li jagħtu lil Alla, il-membri tal-Parroċċa 

jiksbu apprezzament aktar profond tal-Iskrittura. 



3.1.4. Nistinkaw sabiex tiżdied l-attendenza  għall-Quddiesa tal-Ħadd. 

3.1.5. Saċerdoti w lajċi, kulħadd jaħdem u jistanka sabiex il-Parroċċa 

b’mod ġenerali tkun aktar b’saħħitha spiritwalment u fil-qasam 

tal-liturġija. 

  

3.2. IMPLIMENTAZZJONI 

3.2.1. Jiġi mfassal programm li kull tant żmien joffri tifsiriet u tagħrif 

dwar il-Quddiesa u d-diversi taqsimiet tal-liturġija e.g. avvent, 

randan. 

3.2.2. Nistinkaw sabiex jiġu mwettqa ir-rakkomandazjonijiet  fid-

dokument finali dwar l-Evanġeliżżazzjoni. 

3.2.3. Inqawwu s-sehem tat-tfal u taż-żgħażagh speċjalment billi 

nagħmlu programm apposta għalihom (ara 3.2.1.) 

3.2.4. Nagħmlu aktar użu mid-daqq tal-mużika addattata u 

ninkorġġixxu aktar  t-tradizzjonijiet Maltin waqt il-funzjonijiet. 

3.2.5. Nagħtu dejjem iżjed publiċita' l-attivitajiet li jiġu organiżżati mill-

Parroċċa (e.g. Gruppi, Kummissjonijiet etc) , speċjalment dawk 

l-attivitajiet fejn fihom jiġi organiżżat talb u meditazzjoni. 

3.2.6. Inkomplu nagħtu l-attenzjoni xierqa u nsaħħu l-korijiet tal-

Parroċċa. 

3.2.7. Ngħaddu kelma ta' ġid b'imħabba nisranija  ma' xi ħadd li waqaf 

jattendi għall-Quddiesa tal-Ħadd u nagħmlulu kuraġġ sabiex 

jerġa’ jibda jattendi. 

 

4. EDUKAZZJONI RELIĠJUŻA 



Sabiex noffru u nipprovdu opportunitajiet għal  edukazzjoni reliġjuża u 

żvilupp spiritwali lill-membri kollha tal-Parroċċa kif ukoll għal min 

jinteressah li jieħu sehem. 

4.1. GĦANIJIET 

4.1.1. Il-membri tal-Parroċċa huma konxji mit-tagħlim u tradizzjoni  tal-

Knisja Kattolika, l-Iskrittura u l-liturġija. 

4.1.2. Il-membri tal-Parroċċa huma konxji minn 'issues' morali u soċjali 

fid-dawl tat-tagħlim tal-Knisja Kattolika u li l-imġieba tagħhom 

tirrifletti dan it-tagħlim. 

4.1.3. Il-membri tal-Parroċċa huma msaħħin b'għerf u tagħlim profond 

dwar il-fidi tagħhom permezz ta' programmi ta' edukazzjoni 

reliġjuża u ta' formazzjoni spiritwali. 

4.1.4. Nipprovdu opportunitajiet lil min għalkemm mhuwiex 

mgħammed huwa nteressat li jikseb aktar tagħrif dwar il-fidi 

tagħna u dwar it-tagħlim tal-Knisja Kattolika. 

  

4.2. IMPLIMENTAZZJONI 

4.2.1. Nipprovdu attivitajiet/programmi  għat-tfal u t-'teenagers' li 

jgħinu fil-formazzjoni tal-fidi sabiex ikunu mħejjija b'mod assolut 

meta jaslu sabiex jirċievu s-sagramenti. 

4.2.2. Lill-kbar noffrulhom kontinwament opportunitajiet ta' tagħlim fil-

formazzjoni tal-fidi kif ukoll programmi edukattivi. 

4.2.3. Nimpenjaw ruħna u niżviluppaw programmi għal dawk in-nies li 

wara li jkunu għamlu xi żmien il-bogħod minn Alla u mill-Knisja 

ikunu jixtiequ li jbiddlu r-rotta u jerġgħu lura. 

4.2.4. Nipprovdu nformazzjoni u direzzjoni sabiex inkabbru n-numru ta' 

vokazzjonijiet għas-sacerdozju u l-ħajja reliġjuża. 

4.2.5. Inqawwu  l-koperazzjoni ma' parroċċi oħra u ninfurmaw lill-



membri tal-Parroċċa x'qegħdin joffru d-Djoċesi ta' Malta u 

parroċċi oħra ssabiex nagħmlu l-aħjar użu mill-opportunitajiet li 

jeżistu kif ukoll dawk ġodda li l-għan tagħhom huwa l-iżvilupp 

edukattiv u spiritwali. 

 

5.  IL-PARROĊĊA U L-ISTITUZZJONIJIET EDUKATTIVI 

F’WIED IL-GĦAJN 

Fejn hu permess, raġjonevoli  u possibli naħdmu sabiex inkomplu 

nrawwmu l-identita' Kattolika fil-Parroċċa tagħna. 

5.1. GĦANIJIET 

5.1.1. Insaħħu d-djalogu mal-awtoritajiet/kapijiet  ta' dawn l-

istituzzjonijiet edukattivi f'Wied il-Għajn. 

5.1.2. Permezz ta' attivatijiet li jiġu organiżżati inkomplu nsaħħu r-

relazzjoni bejn dawn l-istituzzjpnijiet edukattivi u l-familji fil-

Parroċċa. 

  

5.2. IMPLIMENTAZZJONI 

5.2.1. Ninsistu bl-għajnuna tat-teachers u l-ġenituri sabiex it-tfal li 

jmorru l-iskola jieħdu aktar sehem fil-liturġija. 

5.2.2. Speċjalment bl-għajnuna taż-żgħażagħ u l-MUSEUM norganiżżaw 

attivitajiet sportivi għat-tfal  

5.2.3. Niżviluppaw programmi ġodda sabiex inressqu lit-tfal dejjem 

aktar lejn il-Knisja w t-tagħlim tagħha. 

 

 

6. TMEXXIJA RELIĠJUŻA TAL-PARROĊĊA 



Il-Kapijiet reliġjużi tal-Parroċċa  huma responsabbli biex tinbena komunita’ 

ta’ dixxipli ta’ Ġesu’ Kristu. 

6.1. GĦANIJIET 

6.1.1. Ir-responsabbilta' tal-Parroċċa għandhom iġorruha flimkien  

kemm is-saċerdoti kif ukoll il-membri l-oħra tal-Parroċċa. 

6.1.2. Il-parteċipazzjoni tal-lajċi għandha tkompli tiġi żviluppata u 

inkuraġġita. 

6.1.3. Is-sehem tal-lajċi fil-Parroċċa u fil-Kunsill Pastorali Parrokkjali 

kif ukoll fl-Assemblea Parrokkjali huwa mportanti sabiex 

tingħata vuċi lill-membri tal-Parroċċa. 

6.1.4. Il-proċess kif  jittiħdu d-deċciżjonijiet għandu jkun wieħed 

trasparenti. 

6.1.5. Il-kritika minn ġewwa u minn barra għandha tiġi apprezzata 

sakemm din tkun kostruttiva. 

  

6.2. IMPLIMENTAZZJONI 

6.2.1. Il-lajċi għandhom jingħataw opportunitajiet sabiex jipparteċipaw 

u jagħtu sehmhom fit-tmexxija tal-Parroċċa b'viżjoni ċara fejn 

irridu naslu fil-futur. Fejn hu possibli id-deċiżjonijiet għandhom 

jittieħdu b'konsensus. Nuzaw riżorsi tad-djoċesi fejn dawn huma 

provduti sabiex numru ta' lajċi speċjalment dawk membri fil-

Kunsill Pastorali Parrokkjali jiġu mħarrġa sabiex joffru pariri 

siewja u ta' fejda fit-tmexxija. 

6.2.2. Nutliżżaw  nies b'talenti jew kwalifiki  professjonali  sabiex 

jgħatu l-kontribut u l-parir tagħhom lejn tmexxija dejjem  iżjed 

effettiva u professjonali tal-Parroċċa. 

6.2.3. Il-Kunsill Pastorali Parrokkjali jiżgura li  l-leħen tal-membri l-oħra 

tal-Parroċċa jinstema' u fejn jiġu aċċettati suġġerimenti dawn 



jitwettqu sabiex tinkiseb aktar kredibilita’. 

6.2.4. Il-Minuti tal-Kunsill Pastorali Parrokjali għandhom jidhru fuq il-

website tal-Parroċċa. 

6.2.5. Is-sitwazzjoni finanzjarja għandha tinżamm taħt osservazzjoni 

kontinwa bl-għajnuna ta' pariri minn nies kompetenti, isir rapport 

annwali lill-Kunsill Pastorali Parrokjali u fejn hu konvenjenti u 

permess jingħata rendikont finanzjarju lill-membri tal-Parroċċa. 

 

7. IMPENN MILL-LAJĊI 

Il-membri kollha tal-Parroċċa jiġu mfissra lilhom li kulħadd jista' jagħti  

sehem żgħir jew kbir għall-ġid tal-Parroċċa. 

7.1. GĦANIJIET 

7.1.1. Il-membri mgħammdin tal-Parroċċa joffru s-servizz tagħhom 

bħala lajċi għall-ġid tal-Parroċċa. Naħdmu biex  il-livell ta' 

parteċipazzjoni ikompli jiżdied. 

7.1.2. Il-membri tal-Parroċċa huma  responsabbli tal-ġid komuni  tal-

Parroċċa u jaraw li ma ssirx ħsara lill-faċilitajiet li jeżistu 

(bankijiet, siġġijiet etc..) 

  

7.2. IMPLIMENTAZZJONI 

7.2.1. Isiru programmi għall-formazzjoni nisranija tal-lajċi e.g. isiru 

laqgħat ta' formazzjoni apposta għall-membri tal-KPP. 

7.2.2. Nikkonvinċu membri oħra tal-Parroċċa sabiex kull fejn jistgħu 

ixandu t-tagħlim ta' Sidna Ġesu' Kristu u tal-Knisja u dan  billi 

jingħataw taħrig apposta. 

7.2.3. Kull tant żmien nagħmlu proċess ta' reviżjoni dwar kemm qed 

inkunu effettivi u effiiċjenti fit-twettiq tal-Pjan Pastorali u naraw 



fejn sejrin tajjeb u fejn nistgħu mmorru aħjar. 

 

 

====================== 
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