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VIŻJONI
“Il-parroċċa hi l-preżenza tal-Knisja f’territorju,
l-imkien fejn tinstema’ l-Kelma, fejn tikber il-ħajja Nisranija, fejn isiru d-djalogu,
it-tħabbira, l-imħabba ġeneruża, l-adorazzjoni u ċ-ċelebrazzjoni”.
(Evangelii Gaudium 28)
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L-EWWEL TAQSIMA
IT-TĦABBIRA: KATEKEŻI
“Il-katekeżi għandha rwol fundamentali u għandha tkun fil-qalba tal-ħidma
ta’ evanġelizzazzjoni u ta’ kull ħsieb ta’ tiġdid fil-Knisja”.
(Evangelii Gaudium 164)
Għat-Tfal...
1.

Użu ta’ metodi aktar attraenti (multi-sensory) fit-tagħlim tal-katekiżmu (Katekisti,
MUSEUM Bniet).

2.

Isir modernizzar tal-klassijiet tad-duttrina (Katekisti : 2018).

3.

Żjajjar regolari mis-saċerdoti fiċ-Ċentri tal-Katekiżmu (Presbiterju Parrokkjali).

4. Tiġi esplorata l-possibilità li titwaqqaf Kummissjoni Tfal (Kunsill Pastorali
Parrokkjali).

Għall-Adolexxenti u ż-Żgħażagħ...
5.

Noffru lill-adolexxenti u liż-żgħażagħ opportunitajiet ta’ ‘Leadership Training’
(Gruppi Adolexxenti).

6. Jitjieb l-ambjent li fih jiltaqgħu ż-żgħażagħ. Isir użu aħjar taċ-Ċentru Parrokkjali
għal dan il-għan (Gruppi Adolexxenti).
7.

Insaħħu l-kordinament u l-ħidma fost iż-żgħażagħ u l-leaders tagħhom fuq livell
ta’ unità (Gruppi Adolexxenti).

Għall-Familji...
8. Jiġu organizzati laqgħat u irtiri għall-koppji u familji bħala formazzjoni spiritwali u
soċjali (Kummissjoni Familja : 2018-20).
9. Jiġu studjati modi ġodda kif titwassal il-Kelma b’mod li jiżdied in-numru ta’ familji
milħuqa fil-parroċċa (Kummissjoni Familja : 2020).
10. Jinħoloq facebook group biex jinżamm kuntatt u jiġi offrut spazju ta’ diskussjoni
għall-koppji u familji fi ħdan il-parroċċa (Kummissjoni Familja : 2019).
11. Nipprovdu sapport lill-ġenituri biex jipparteċipaw aktar u aħjar fil-formazzjoni
nisranija ta’ wliedhom (Katekisti, MUSEUM).
12. Inħajru familji mill-Parroċċa biex jattendu għall-Laqgħa Dinjija tal-Familji li ser
issir f’Dublin fl-2018 (Kummissjoni Familja : 2018).
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Għall-Adulti...
13. Jiġu ppjanati sessjonijiet ta’ informazzjoni u formazzjoni fuq temi kurrenti taħt ilforma ‘Ejja u Staqsi’ (Kummissjoni Formazzjoni Nisranija : 2018-20).
14. Jiġi organizzat kors ta’ studju fuq il-Bibbja mqassam fuq erba’ ġimgħat, laqgħa kull
ġimgħa (Kummissjoni Formazzjoni Nisranija : 2018).
15. Fil-bidu tal-laqgħa tal-anzjani li ssir kull ġimgħa issir katekeżi qasira (Grupp
Anzjani).
16. Nikkonsolidaw il-formazzjoni tal-operaturi pastorali (Kummissjoni Formazzjoni
Nisranija).

Għall-Katekisti...
17. Issir laqgħa ta’ nofstanhar kull term għall-katekisti fuq suġġetti ta’ interess
għalihom minn kelliem mistieden (Katekisti : 2018-20).
18. Jinħoloq facebook group biex il-katekisti jkollhom kuntatt aħjar mal-ġenituri tattfal, waqt li l-ġenituri jkunu jistgħu isegwu aħjar dak li wliedhom ikunu qed
jirċievu fiċ-Ċentri tal-Katekiżmu (Katekisti : 2019-20).

Għas-Saċerdoti...
19. Fil-laqgħat tal-Presbiterju Parrokkjali issir diskussjoni li talterna
preżentazzjoni fuq suġġetti topiċi u każ morali (Presbiterju Parrokkjali).

bejn

20. Isir irtir ta’ ġurnata għas-saċerdoti fi żmien l-Avvent u r-Randan (Presbiterju
Parrokkjali).
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IT-TIENI TAQSIMA
ADORAZZJONI U ĊELEBRAZZJONI: LITURĠIJA
“Il-Knisja tevanġelizza u tirċievi l-evanġelizzazzjoni mill-ġmiel tal-Liturġija,
għax anki din hi ċelebrazzjoni tal-ħidma tal-evanġelizzazzjoni u
għajn ta’ enerġija mġedda biex tagħti lilek innifsek”.
(Evangelii Gaudium 24)
21. Issir kampanja ta’ formazzjoni dwar kif għandha tingħata aktar qima lid-Dar ta’
Alla, fejn jgħammar Kristu ħaj (Kummissjoni Liturġija : 2019-20).
22. Tissaħħaħ l-esperjenza tal-liturġija permezz ta’ spjega kateketika ta’ kull parti talquddiesa, waqt il-quddies kollu ta’ tmiem il-ġimgħa (Kummissjoni Liturġija : 201819).
23. Issir Lectio Divina fuq bażi regolari (Presbiterju Parrokkjali, Kummissjoni Liturġija
: 2019-20).
24. B’mod regolari ssir laqgħa ta’ formazzjoni spiritwali u teknika għall-animaturi u lministri kollha li jkunu se jagħtu sehemhom fil-quddiesa partikolari, flimkien
maċ-ċelebrant (Presbiterju Parrokkjali, Kummissjoni Liturġija : 2018-20).
25. It-tfal jiġu mħeġġa biex jagħtu servizz waqt il-liturġija bħala abbatini (MUSEUM,
Grupp Abbatini).
26. Nipprovdu missal bl-Ingliż lill-barranin fostna biex ikunu jistgħu jieħdu sehem
aħjar fil-Liturġija (Kummissjoni Liturġija : 2018).
27. Naħdmu biex nippromwovu aħjar l-importanza tal-quddies fost il-ġenituri tat-tfal
fiċ-Ċentri tal-Katekiżmu (Katekisti : 2018-20).
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IT-TIELET TAQSIMA
IMĦABBA ĠENERUŻA: DJAKONIJA
“Il-komunità li tevanġelizza, b’għemejjel u ġesti, tidħol fil-ħajja ta’ kuljum tal-oħrajn,
tqassar id-distanzi, titbaxxa sal-punt tal-umiljazzjoni jekk hemm bżonn, u tħaddan
il-ħajja umana, tmiss il-ġisem ta’ Kristu li jbati fil-poplu tiegħu”.
(Evangelii Gaudium 24)
28. Isir ristrutturar tal-Kummissjoni Djakonija (Kummissjoni Djakonija : 2018).
29. Jiġu organizzati aħjar iż-żjajjar fil-ħabs (Kummissjoni Djakonija).
30. Jiġu organizzati aħjar iż-żjajjar lill-anzjani f’darhom u jingħata taħriġ lillvoluntiera li jidħlu għal dan il-ministeru (Kummissjoni Djakonija, Grupp
Kariżmatiku : 2018-19).
31. Aktar sensittività u kordinament aħjar tal-ħidma ma’ persuni bi bżonnijiet speċjali
u l-familjari tagħhom (Kummissjoni Djakonija).
32. Isir kuntatt, soċjalizzazzjoni u qsim ta’ esperjenzi (anke fuq livell kulturali) ma’
persuni/familji barranin li jgħixu fit-territorju parrokkjali tagħna (Kummissjoni
Familja, Kummissjoni Ħidma Soċjali : 2019).
33. Issir ħidma biex l-għajnuna u s-sapport li tingħata minn diversi gruppi u għaqdiet
lill-persuni u familji fil-bżonn tkun kordinata aħjar (Kummissjonijiet, Għaqdiet,
Gruppi).
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