Viżta Pastorali – Parroċċa Sant’Anna, Wied il-Għajn
Għeżież Kappillan, saċerdoti u Komunità Parrokkjali,
L-Ewwelnett nixtieq nirringrazzjakom għal-laqgħa li biha lqajtu lili, u lid-Delegati li ġew
f’ismi fil-Viżta Pastorali tiegħi. L-entużjażmu kien ifisser ix-xewqa li tiltaqgħu malArċisqof iżda wkoll l-imħabba tagħkom lejn il-Parroċċa li l-Mulej fdalkom f’idejkom: ixxewqa li tikbru fl-imħabba ta’ Alla u fil-qadi tal-persuni li joqogħdu fit-territorju talParroċċa Sant’Anna, Wied il-Għajn.
F’dawn il-jiem kelli l-okkażjoni niltaqa’ mal-komunità parrokkjali fil-Quddiesa tal-Ftuħ talViżta Pastorali u fl-Assemblea Parrokkjali li temmet l-istess Viżta Pastorali.
F’dawn il-ġranet li kont fostkom kelli l-opportunità niltaqa’ mal-kappillan, is-saċerdoti li
qed jgħinuh, mal-membri tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, mal-Kunsill Ekonomiku
Parrokkjali, mal-Kummissjoni Implimentazzjoni Sinodu, u mal-kummissjonijiet li
jikkordinaw il-ħidma pastorali li ssir fil-parroċċa: il-Kummissjoni Familja, il-Kummissjoni
Djakonija, il-Kummissjoni Liturġija u l-Kummissjoni Kateketika.
Kelli wkoll iċ-ċans niltaqa’ mas-Soċjetà Ċivili, fosthom is-Sindku u l-kunsilliera, mat-tfal
fl-iskola primarja u fiċ-ċentri tal-katekiżmu, mal-għalliema u l-katekisti tagħhom, maladolexxenti u maż-żgħażagħ, mar-residenti ta’ Dar Charian u Dar Vajrita, mal-ommijiet
u t-trabi tagħhom, u ma’ diversi persuni li xtaqu jkellmuni.
Nixtieq nirringrazzja lill-kappillan, saċerdoti u operaturi pastorali għas-sehem tagħkom
biex tibnu l-Komunità Parrokkjali skont il-qalb ta’ Alla l-Imbierek. B’din il-Viżta Pastorali
nixtieq nikkonferma dak it-tajjeb kollu li qiegħed isir, nindika dak li jrid jiġġedded u
nħeġġiġkom biex, flimkien ma’ oħrajn li jisimgħu s-sejħa li jagħtu s-sehem tagħhom filparroċċa, tagħmlu l-aħjar għażliet biex il-parroċċa taqdi l-missjoni tagħha.
Minn kulħadd tgħallimt ħafna biex stajt nara aħjar il-ħtiġijiet tal-Parroċċa u nara kif
nistgħu ngħinu ħalli dejjem timxi ’l quddiem fis-servizzi tagħha. F’dan kollu jiena kont
megħjun mit-tħejjija għal-laqgħa li għamlu membri mill-Kurja u d-Delegati tiegħi, li ħejjew
anki rapport fuq id-diversi ħidmiet u aspetti oħra tal-Parroċċa. Huma ltaqgħu magħkom
u se jkomplu jiltaqgħu magħkom biex jgħinukom twettqu s-suġġerimenti li huma ħasbu
li huma l-iktar utli llum. Jiena nirrkkmandalkom li taraw u twettqu dak kollu li huma
ssuġġerew.

Huwa apprezzat ħafna l-fatt li l-komunità nisranija għaddejja b’ħidma pastorali utli,
imma tajjeb li nżommu quddiemna l-fatt li l-għan tal-komunità huwa li nlaqqgħu l-persuni
li joqogħdu fit-territorju tal-parroċċa, mhux biss mal-Knisja imma mal-persuna ta’ Ġesù.
Huwa għalhekk f’dan id-dawl li qed ninkoraġġikom fuq dawn l-erba’ suġġerimenti
pastorali biex tagħtuhom aktar kunsiderazzjoni:
1. Li l-membri tal-għaqdiet jorjentaw ruħhom għall-missjoni tal-evanġelizzazzjoni
fost il-familji tal-parroċċa;
2. Li tinħoloq mixja ta’ fidi miftuħa għal kulħadd li tgħin fil-formazzjoni nisranija ta’
min jipparteċipa;
3. Li tissaħħaħ il-ħidma pastorali fost it-tfal u ż-żgħażagħ;
4. Li jitmexxa ’l quddiem il-bini taċ-Ċentru Pastorali fiż-żona tal-Munxar, waqt li jibda
jinħaseb pjan pastorali għal dawn l-inħawi.
Jiena nibgħat fuqkom il-Barka u nsellmilkom bil-kliem ta’ Missierna San Pawl lill-Filippin:
“U jien dan nitlob: li l-imħabba tagħkom tikber u toktor dejjem iżjed bl-għerf u b’kull
dehen, biex tistgħu tagħrfu tagħżlu l-aħjar” (1,9).
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