1 L-Isqof tad-djoëesi
2 Il-Kappillani bħala l-kollaboraturi tal-Isqof
3 Il-kappillani f’rabta sħiħa mal-Isqof
4 Min hu l-Isqof?
o Is-Suëëessur ta’ l-Appostli
o Li jgħallmu l-fidili ................magisterium
o Li jqaddsuhom......................ministerium
o U li jiggvernawhom................imperium
o L-Isqof hu maħtur mill-Ispirtu s-Santu
o Jagħmel liāijiet
o Jikkonsagra l-Isqfijiet āodda
o Isejjaħ il-korp ministerjali tiegħu
o U minbarra l-Isqfijiet, jagħŜel il-ministri minuri talKnisja

5 L-ewwel Isqfijiet
o Sa mill-bidu nett tal-Knisja insibu Isqfijiet magħŜula
bil-għajnuna ta’ l-Ispirtu s-Santu
o San Pawl jgħid lil Timotju, “Min jixtieq ix-xogħol ta’
Isqof, jixtieq biëëa xogħol sabiħa.”
6 IKUN
o Bniedem li ma ssibx xi tgħid fih
o Meqjus

o Prudenti
o Serju
o Jilqa’ l-barranin
o Jaf jgħallem
7 MA JKUNX:
o Mogħti għax-xorb
o

vjolenti imma āwejjed

o āellied
o

rgħib għall-flus

8 L-Isqof għandu l-milja tas-Saëerdozju
o “l-isqfijiet, permezz tal-Ispirtu s-Santu li ngħatalhom,
huma veri għalliema awtentici tal-fidi, qassisin il-kbar
u ragħajja.” Konë. Vatikan II Christus Dominus 2
o Kull isqof bħala vigarju ta’ Kristu, għandu l-kura
pastorali tal-Knisja partikolari fdata lilu.....
o “Kull isqof u hu wkoll responsabbli, flimkien ma’ lisqfijiet l-oħra kollha, tal-missjoni appostolika talKnisja” (Konë Vat II, Lumen Gentiium,23)

9 Id-Dmir tal-Isqfijiet li jgħallmu
o Huma għalliema veri ......
o Biex din il-fidi tagħti l-frott
o Meta l-Isqfijiet jgħallmu f’għaqda ma’ l-Isqfijiet ta’
Ruma huma għandhom ikunu mismugħa
o Il-fidili għandhom jaëëettaw il-āudizzju tal-Isqof

tagħhom ... (Konë. Vat II , Lumen Gentium, 25)

10 ..Id-Dmir tal-Isqfijiet li jqaddsu lill-oħrajn
o L-Isqof, għax huwa mogħni bil-milja tas-sagrament ta’
l-ordni:o Bit-talb u bil-ħidma tiegħu għall-poplu .....
o Bil-ministeru tal-kelma huwa jwassal lil dawk li
jemmnu, l-qawwa ta’ Alla għas-salvazzjoni tagħhom
o Huwa jqaddes lill-fidili permezz tas-sagramenti


Huwa jirregola l-amministrazzjoni tal-Magħmudija



Jamministra l-GriŜma



Iqassam l-Ordni sagri



Jirregola d-dixxiplina tal-penitenza



Bi ħrara iħeāāeā u jgħallem l-poplu ......



Bl-eŜempju tal-ħajja tiegħu għandu jgħin lissudditi ....... .......Konë. Vatikan II , Lumen
Gentium

11 Id-dmir tal-Isqfifijiet li jiggvernaw
o Dan jagħmlu .... “l-akbar fostkom għandu jāib ruħu ta’
l-iŜgħar wieħed, u min hu fuq l-oħrajn iāib ruħu ta’
qaddej” Luqa 22, 26
o Huwa għandu jedd sagru u dmir quddiem il-Mulej
o L-Isqof , meħud minn fost il-bnedmin u hu stess
imdawwar mid-djufija.

12 Liema huma d-dmirijiet tagħna lejn l-Isqof?

o nħobbuh bħala wlied u nitolbu għalih.
o Għandna nobduh
o jkollna fiduëja sħiħa
o nuruh āieħ u rispett

13 “L-Isqof hu ë-ëentru li minnu tiddependi d-Djoëesi
........” (E.T. Mon Isqof Em.Galea , 1960 )
o Għandna nuru rikonoxxenza lejh


huwa l-akbar benefattur tagħna ....



huwa l-aqwa difensur tal-ħaddiema u tal-fqar.
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