1 Il-Kappillani bħala l-kollaboraturi tal-Isqof
2 Min huma l-Kappillani?
o Kollaboraturi ta’ l-Isqof għal raāuni
speëjali (Christus Dominus , 30)
3 Kif jintgħaŜel Kappillan?
4 Liema huma d-dmirijiet tal-kappillan li jrid
jaqdi sewwa l-missjoni tiegħu - dak tal-ħsieb
ta’ l-erwieħ?
o Li jgħallem
o Li jqaddes
o Li jmexxi
5 X’jitolbu dawn id-dmirijiet?
o Spirtu missjunarju
o Isaħħaħ r-rabta tal-parruëëani ma’ lIsqof. (Liturāija, 42)
6 Il-Kappillan kif jaqdi l-ministeru tat-tagħlim?
o Jippriedka l-Kelma ta’ Alla lill-fidili kollha
......
o “Minn dan jagħraf kulħadd li intom
dixxipli tiegħi, jiāifieri, jekk ikollkom l-

imħabba bejnitkom.”.....Āw.13:35
o Jgħin lill-fidili jagħarfu l-Misteru tasSalvazzjoni .... Dan jagħmlu bil-ħidma
tar-reliājuŜi iŜda wkoll bil-kollaborazzjoni
tal-lajëi.
7 Il-Kappillan kif jaqdi l-ministeru tat-tqaddis?
o Iħabbrek sabiex il-fidili jmantnu l-ħajja
spiritwali tagħhom
o Billi jkunu dejjem lesti li jisimgħu l-Qrar
ta’ l-Insara
8 Il-Kappillan kif jaqdi d-dmir tiegħu ta’ ragħaj?
o Għalhekk għandu:
 IŜur d-djar u l-iskejjel
 Jieħu ħsieb l-adoloxxenti u liŜŜgħaŜagħ
 Jinteressa ruħu mill-fqar u millmorda
 Jieħu ħsieb partikulari tal-ħaddiem u
 Jħeāāeā lill-insara biex jgħinu
b’ħidmiet varji fil-paroëëa (Christus

Dominus, 30)
9 X’responsabbilta’ għandu l-Kappillan fejn
tidħol l-omelija waqt ië-ëelebrazzjoni talQuddiesa?
10 X’għandu jagħmel aktar il-Kappillan firrigward tax-xandir tal-Kelma?
o Għandu jara ukoll li l-Kelma tasal ukoll
għand dawk li, mhux bi ħtija tagħhom,
ma jistgħux jiāu jisimgħuha. .... Liāi
Kanonika 771
o ... tinagħta katekeŜi tajba għaëëelebrazzjoni tas-sagramenti.
o It-tfal ikunu ippreparati sewwa għallEwwel Qrara u għall-Ewwel Tqarbina
o Li l-fidi taŜ-ŜgħaŜagħ u tal-adulti qiegħda
tissaħħaħ u .....Liāi Kanonika ,777
11 X’inhu l-Kappillan fil-Parroëëa?
o Ragħaj /Mexxej Spiritwali
o Amministratur
o Organizzatur

o Qaddej
12 X’inhu l-obbligu tal-parruëani lejn ilKappillan tagħhom ?
o Li jitolbu għalih
o Li jgħinuh
o Li joffru lilhom infushom u s-servizzi
tagħhom ......
o Li jagħti widen għat-tagħlim u t-twissijiet
......
13 X’inhuwa l-KPP?
o Il-Kunsill Pastorali Parrokkjali jagħti ftit
dawl lill-kappillan biex jagħraf imexxi
aħjar il-paroëëa.
14 X’inhuwa l-KIS?
o Il-KIS hija l-Kummissjoni għall
implimentazzjoni tas-Sinodu (1999 –
2003)
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