Ilkoll ngħixu f’xi waħda mis-sebgħin parroëëa li
hawn fi gŜiritna.
Il-mixja tagħna bħala nsara bdiet fil-parroëëa fejn irëevejna ssagrament tal-magħmudija …
U llum din għadha sejra fil-parroëëa fejn qed ngħixu bħalissa.
Il-kura pastorali ta’ kull parroëëa hi fdata lill-Kappillan li hu rrapreŜentant tal-Isqof Djoëesan.
Il-parroëëa mhix prinëipalment organiŜŜizzjoni, biëëa art jew bini,
l-anqas ma hi belt jew raħal…
Imma hija komunita’ ta’ nsara skont il-KatekiŜmu tal-Knisja
Kattolika.
Ix-Xirka tal-Knisja l-aktar li tidher u turi ruħha hu fil-parroëëa.
Hi l-ewwel post fejn tinsab il-knisja, anzi hi l-knisja fejn tgħammar
fost id-djar ta’ wliedha.

Il-Parroëëa hija komunita’ ta’ nsara.
Biex tkun tassew komunita’ jeħtieā li jkun hemm mil-komunjoni
wieħed mill-valuri li s-Sinodu Djoëesan saħaq fuqhom.

L-Ispiritwalita’ ta’ Komunjoni :
Li mkunu nafu nħarsu lejn ħutna fil-fidi fl-għaqda kbira tal-Gisem
Mistiku u għalhekk inqisuhom bħala biëëa minna.
Li nkunu nafu naraw dak li hu posittiv fl-oħrajn, nilqgħuh u
ngħoŜŜuh bħala rigal mingħand Alla.
Li nsibu wisa’ għal ħutna billi nerfgħu t-tbatijiet ta’ xulxin.

Il-Komunita’ Parrokkjali u l-Kelma ta’ Alla
Il-parroëëa hi komunita’ ta’ fidi .
Il-komunita’ tifforma ruħha qabel xejn madwar il-kelma.
Il-kelma ta’ Alla hija l-ewwel strument li l-Ispirtu s-Santu juŜa biex
jibni l-komunita’ parrokkjali.
L-għixien tal-kelma ta’ Alla jħalli effetti straordinarju, iāib bidla
fil-mentalita’, jagħtina qalb ādida. Inissel fina l-bniedem il-ādid, u
jāib miegħu d-doni ta’ l-Ispirtu s-Santu.
Il-Kelma ta’ Alla mhux biss tifforma l-komunita’ imam āāeddidha
u timliha b’dak l-għerf meħtieā biex tidjaloga mal-kultura ta’
Ŝmienna.
“Jien āejt għandkom dgħajjef , imbeŜŜa u mriehed. Il-kelma u laħbar tiegħi ma kienux imlibbsa bil-kliem qawwi ta’ l-għerf imma
bil-wiri ta’ l-ispirtu u l-qawwa sabiex il-fidi tagħkom tinbena mhux
fuq l-għerf tal-bniedem imma fuq il-qawwa ta’ Alla. Aħna ngħallmu
l-għerf imma mhux l-għerf ta’ din id-dinja. Ngħallmu l-għerf ta’
Alla.” (San Pawl)

Ngħixu il-Kelma ta’ Alla u nxandruha
Jekk ngħixu l-kelma u nxandruha b’ħajjitna allura nkunu nistgħu
nagħtu s-sehem tagħna biex niābdu lill-oħrajn lejH.
Il-kelma ta’ Alla rridu nifhmuha aktar. Insiru aktar midħla tagħha.
Ikollna formazzjoni kontinwa u nidħlu aktar fil-fond tal-messaāā li
trid twasslilna.

L-Imħabba tgħaqqad il-komunita’ parrokkjali
L-imħabba – il-forza li tgħaqqad, li kapaëi ŜŜomm flimkien ilparroëëa kollħa.

“L-imħabba hija rigal li āie mingħand Alla. Hija l-liāi l-kbira li
fuqha hija mwaqqfa l-Knisja. “ (Papa Pawlu VI)
L-imħabba hija rigal mingħand Alla. Biex tinbena parroëëa ħajja
irridu nħaddmu dan ir-rigal, jiāifieri rridu ngħixu l-kliem ta’ Gesu “
“Ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien.”
Il-Parroëa hija komunita’ li tiëëelebra – ië-ëelebrazzjoni ta’ lEwkaristija.
L-Ewkaristija hija l-qalba u l-qofol tal-ħajja tal-Knisja. LEwkaristija tagħmel lill-Knisja. L-Ewkaristija tkabbar l-għaqda
tagħna ma’ Kristu u tħares, tkabbar u āāedded fina l-grazzja li
rëevejna fil-Magħmudija.

X’inhi l-Liturgija?
Il-Liturgija hija l-quëëata li lejha timxi l-ħidma tal-Knisja; allura
anke tal-parroëëa. U fl-istess ħin l-għajn li minnha āejja kull
qawwa tagħha.
Il-parroëëa hija l-post fejn isseħ il-ħidma tal-poplu ta’ Alla.

Il-Hidma fil-Parroëëa
F’kull parroëëa hemm numru sabiħ ta’ lajëi li f’għaqda malKappillan jagħtu s-sehem tagħom b’diversi iniŜjattivi bħalma
huma :
L-evanāeliŜŜazzjoni
Il-formazzjoni reliājuŜa
Il-pastorali tal-familja u Ŝ-ŜgħaŜagħ
Bit-tqarbin tal-morda.
U hemm lajëi oħrajn li jagħtu sehem fl-istrutturi tal-parroëëa

bħalma huma :
Il-Kunsill Pastorali Djoëesan
U Kummissjonijiet oħra.
Fil-parroëëa hemm ukoll għaqdiet, movimenti u gruppi li bilkariŜmi differenti tagħom huma wkoll għajn ta’ enerāija għallparroëëa.

X’inhi l-parroëëa?
Il-parroëëa hija fejn hi tidher oħt u qaddejja għaliex isir ħafna
xogħol ta’ qadi b’mod organiŜŜat, spontanju u nformali.
Il-parroëëa tagħti eŜempju ëar ta’ appostolat ta’ komunita’
għaliex tgħaqqad flimkien id-differenzi umani u ddaħħalhom fluniversalita’ tal-Knisja.
Fil-parroëëa jeħtieā li nrawmu fina s-sens ta’ djoëesi li tagħha lparroëëa hija bħal ëellula.
Inkunu dejjem lesti li nilqgħu l-istedina tar-Ragħaj tagħna.
Il-Papa Gwanni Pawlu II fisser il-parroëëa b’dan il-mod:
“Il-parroëa hija b’mod mill-aqwa komunita’ ta’ appostolat għax
irëeviet l-missjoni li tħabbar u twaqqaf is-saltna ta’ Kristu. Gesu
jitlob minna imħabba li kapaëi ssir djalogu.”
Il-komunita’ parrokkjali jeħtieā li tagħraf sew l-identita’ tagħha.

“Meta nintrefa’ ‘il fuq mill-art jien niābed
lill-bnedmin kollha lejja.” Gw. 12:32

Gesu msallab li qam mill-mewt hemm mħawla t-tama tagħna u lqawwa li neħtieāu biex inwettqu b’imħabba l-inizjattivi pastorali li
kollha għandhom jimmiraw lejn il-qdusija tal-poplu ta’ Alla.
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