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MISSION STATEMENT
Imsaħħin bil-Kelma u bl-Ewkaristija, aħna,
il-membri tal-Komunità Parrokkjali San Ġużepp Ħaddiem,
naħdmu biex inkunu komunita’ li tilqa’ u taħseb f’kull persuna
li tifforma parti mill-Parroċċa tagħna.
Flimkien naħdmu għall-ġid tal-poplu ta’ Alla u nimpenjaw
ruħna biex inkunu l-preżenza ħajja ta’ Kristù fid-dinja tal-lum.

Introduzzjoni:
Bħala Knisja li tagħraf il-bidliet li qed iseħħu b’mod mgħaġġel fis-soċjetà Maltija,
nfittxu li nagħrfu dak li Alla qed jgħidilna f’din ir-realtà u nfittxu metodi ġodda,
espressjonijiet ġodda u ħeġġa ġdida biex inwasslu l-messaġġ tal-Evanġelju fiddinja tal-lum. Il-miri tagħna biex nilħqu dan il-għan huma ffukati fuq tliet
oqsma:
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I.

F’dinja fejn għandna tant aljenazzjonijiet li jnessuna lil Alla, u fejn il-ħajja
hi tant mgħaġġla li diffiċli nsibu ħin biex niltaqgħu ma’ Alla fit-talb,
nipproponu li nitfgħu attenzjoni speċjali fuq:

IL-QIMA
Viżjoni:

Naħdmu biex fil-parroċċa l-Liturġija tkun aktar parteċipattiva
u aktar relevanti, waqt li nsaħħu fostna l-ispirtu ta’ talb.

L-ewwel mira:

Jinħoloq għarfien fil-komunita’ parrokkjali dwar xi jfisser li
inti temmem u li dan irid jidher fl-imġiba tagħna speċjalment
fil-knisja.
(Kordinament: Kummissjoni Formazzjoni Nisranija, KPP)

It-tieni mira:

Ngħinu lil dawk li jieħdu sehem fil-Quddies, speċjalment talĦadd, biex jifhmu l-vera tifsira tal-Quddiesa u biex
jipparteċipaw b’mod sħiħ.
(Kordinament: Kummissjoni Liturġija)

It-tielet mira:

Niffurmaw grupp ta’ persuni bil-għan li nipprovdu Liturġija
tal-Kelma adattata għat-tfal f’xi quddies tas-Sibt u l-Ħadd.
(Kordinament: Kummissjoni Liturġija)

Ir-raba’ mira:

Nipprovdu tħejjija għal-liturġija tal-Ħadd, ibbażata fuq lEvanġelju tal-Ħadd, miftuħa għall-komunità kollha. F’dan iddawl, isir użu mill-website tal-parroċċa biex il-messaġġ talliturġija jitwassal aħjar.
(Kordinament: KPP, Kummissjoni Liturġija, Kummissjoni
Formazzjoni Nisranija, Grupp Media)

Il-ħames mira:

Isir pjan ta’ formazzjoni għall-ministri fil-liturġija, bħalma
huma l-letturi, l-animaturi u l-ministri straordinarji talEwkaristija. B’mod partikulari tingħata formazzjoni adattata
lil dawk kollha nvoluti fil-ministeru tal-kant, waqt il-liturġija.
(Kordinament: Kummissjoni Liturġija)
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II.

F’dinja individwalista, li qed twassalna biex nibnu kollox fuq ‘dak li jaqbel
lili’ u ‘dak li jinteressa lili’, naħdmu għal:

TISĦIĦ TAL-KOMUNITÀ
Viżjoni:

Naħdmu biex il-parroċċa tkun post fejn kulħadd iħossu
milqugħ, fejn huma apprezzati l-kwalitajiet u l-ħtiġijiet ta’
kull wieħed u waħda. Post fejn kulħadd iħoss li, bħala
mgħammed, għandu d-dmir li jagħti sehemu, billi jfittex li
jgħix il-messaġġ tal-Evanġelju kemm fil-ħajja tiegħu privata,
kif ukoll fid-dar, fil-postijiet tax-xogħol u waqt iddivertiment.

L-ewwel mira:

Tissaħħaħ il-Kummissjoni Formazzjoni Nisranija.
(Kordinament: Kummissjoni Formazzjoni Nisranija, KPP)

It-tieni mira:

Isir kuntatt bħala welcoming lill-koppji li jiġu joqogħdu filParroċċa.
(Kordinament: Kummissjoni Familja)

It-tielet mira:

Nevalwaw u nsaħħu l-formazzjoni li tingħata lill-koppji li
jressqu lit-tarbija tagħhom għall-Magħmudija u l-parrini. Isir
kuntatt ta’ follow-up mal-familja wara l-Magħmudija.
(Kordinament: Kummissjoni Familja)

Ir-raba’ mira:

Insaħħu l-formazzjoni tal-Operaturi Pastorali biex jinfetħu
aktar għall-Parroċċa, għall-Unità, għad-Djoċesi u għarrealtajiet ta’ madwarhom.
(Kordinament: KPP, Kummissjoni Formazzjoni Nisranija)

Il-ħames mira:

Waqt li nsostnu l-gruppi tal-adolexxenti fi ħdan is-Soċjetà
tal-MUSEUM u l-Legion of Mary, noħolqu gruppi oħra għal
adolexxenti u żgħażagħ li mhumiex milħuqa.
(Kordinament: KPP)

Is-sitt mira:

Isiru laqgħat għall-koppji miżżewġa, fi gruppi żgħar, bil-għan
li jsibu support u formazzjoni spiritwali.
(Kordinament: Kummissjoni Familja)
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Is-seba’ mira:

Ngħinu lill-membri kollha tal-Parroċċa biex iħossu l-ħtieġa li
jsiru jafu aktar dwar il-fidi tagħhom u t-tagħlim tal-Knisja u
japprofittaw ruħhom mill-opportunitajiet ta’ tagħlim u rtiri li
joffru l-Parroċċa u d-Djoċesi.
(Kordinament: KPP u Kummissjoni Formazzjoni Nisranija)

It-tmien mira:

Naħdmu biex il-Parroċċa tkun strument u sinjal tal-għaqda
tagħna ma’ Alla u bejnietna lkoll, b’attenzjoni wkoll għallaspett soċjali u għal żoni fil-periferiji tal-Parroċċa.
(Kordinament: KPP u Kummissjoni Ħidma Soċjali)
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III.

F’dinja mgħaġġla, fejn ħadd ma’ għandu ħin għal ħadd, kultant anki għal
dawk l-aktar għeżież għalih, nipproponu li nsaħħu fil-Parroċċa s-sens ta’:

QADI
Viżjoni:

Il-Liturġija (l-imħabba ta’ Alla) ma tagħmilx sens mingħajr idDjakonija (l-imħabba tal-proxxmu). Għalhekk għandna
naħdmu biex il-membri tal-Parroċċa jkabbru fihom sens
missjunarju biex jagħrfu jaqsmu fil-ferħ u n-niket ta’ dawk
ta’ madwarhom, jintebħu bix-xewqat tagħhom, jgħinuhom
fil-ħtiġijiet tagħhom u joffrulhom ħbiberija soda u ġenwina.

L-ewwel mira:

Jitkompla x-xogħol fuq il-ġabra ta’ informazzjoni dwar ilfamilji li joqgħodu fit-territorju tal-Parroċċa.
(Kordinament: Segreterija tal-Parroċċa)

It-tieni mira:

Jiġu identifikati każi ta’ persuni/familji li għandhom bżonn xi
tip ta’ għajnuna. F’dan id-dawl jinħoloq grupp ta’ nies
speċjalizzati f’oqsma diversi li jistgħu joffru għajnuna f’dawn
il-każi.
(Kordinament: Kummissjoni Djakonija)

It-tielet mira:

Ngħinu lill-membri tal-Parroċċa jkunu iżjed konxji talħtiġijiet ta’ dawk ta’ madwarhom, permezz ta’ attivitajiet
varji, u jkunu lesti joffru l-għajnuna tagħhom.
(Kordinament: KPP, Kummissjoni Djakonija)

Ir-raba’ mira:

Nipprovdu support lill-persuni li jkunu għadhom kemm tilfu
lil xi ħadd għażiż għalihom, minn individwi mħarrġin f’dan ilqasam.
(Kordinament: Kummissjoni Djakonija, Grupp Kariżmatiku)

Il-ħames mira:

Tingħata attenzjoni lill-anzjani li jgħixu waħedhom, billi
nipprovdulhom wens u għajnuna fil-ħtiġijiet tagħhom.
Tingħata wkoll attenzjoni lill-anzjani li qegħdin fid-Djar talAnzjani biex nipprovdulhom kuntatt mal-parroċċa u ma
jħossuhomx maqtugħin minnha u mis-soċjeta’.
(Kordinament: Kummissjoni Djakonija, Legion of Mary)
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