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Rapport Finali:

Viżta Pastorali Parroċċa Sant’Anna - MARSASKALA

It-territorju tal-Parroċċa Sant’Anna, Marsaskala huwa wieħed estiż fejn hemm madwar 10,000
persuna li joqgħodu ġo 3,500 dar. In-nies li huma residenti ġejjin minn partijiet oħra ta’ Malta u
minħabba f’hekk tinħass in-nuqqas ta’ appartenza għal-lokal. Interessanti l-fatt li aktar minn
7,000 persuna f’dan il-lokal huma taħt l-età tal-penzjoni.
Skont l-aħħar ċensiment tal-quddies li sar fis-sena 2005, huma 39.4 fil-mija dawk li jattendu lquddies, li bħala medja huwa wieħed baxx. Minn dawn, żewġ terzi (2205) jattendu fil-parroċċa,
waqt li terz (1059) jattendu għall-quddies fi knejjes oħra barra l-parroċċa fosthom f’Ħaż Żabbar
(123), Żejtun (101), Paola Kristu Re (91), Bormla (85), Birgu (74), Fgura (56), Santa Luċija (49)
u M’Xlokk (43). Diffikultà li hawn hija li l-knisja parrokkjali tinsab ’il bogħod minn fejn hemm
il-maġġoranza tar-residenti. Diffikultà oħra, li tajjeb tiġi studjata kif ser jintlaħqu l-familji u lpersuni f’din il-parroċċa, huwa l-fatt li fit-tberik tad-djar jintlaħqu inqas minn 50 fil-mija għax loħrajn ma jkunux hemm.
Jieħdu ħsieb pastoralment il-parroċċa hemm il-kappillan u żewġ saċerdoti oħra, waqt li hemm
saċerdot ieħor residenti li jgħin, u xi saċerdoti oħra li jagħtu servizz meta jkun hemm bżonn. Filparroċċa m’hemm l-ebda komunità ta’ ħajja kkonsagrata.
Bħala għaqdiet ta’ appostolat hemm ħamsa li jagħtu servizz skont il-kariżma tagħhom, waqt li
hemm diversi gruppi oħra li joffru mixja ta’ spiritwalità u servizz ta’ ministeri f’ħidmiet
partikulari. Il-membri ta’ dawn l-għaqdiet/gruppi jħossu li m’għandhomx post adekwat fejn
jiltaqgħu, u dan wisq altar fiż-żoni fejn hemm ir-residenti, għalkemm dan l-aħħar instabet sala
fin-naħa tal-Munxar li qed taqdi xi bżonnijiet pastorali, fosthom dak tal-katekiżmu.
Fil-knisja parrokkjali isiru 7 quddisiet fil-weekend fejn, skont iċ-Ċensiment tal-2005, ikun hemm
bejn 185 u 541 persuna f’kull quddiesa. Huwa mportanti li jkun hemm impenn fl-animazzjoni
tal-quddies. Ikun tajjeb li l-animaturi tal-liturġija ikollhom l-opportunità ta’ formazzjoni
kontinwa, u ta’ mixja fil-fidi. Kien pass pożittiv il-fatt li ingħatat lis-sarċerdoti evalwazzjoni ta’
diversi persuni dwar il-mod taċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa għax żgur jista’ jgħin biex jintlaħqu lbżonnijiet tal-persuni li jieħdu sehem fil-quddiesa. Hija ħaġa sabiħa li s-saċerdoti joffru b’mod
assidwu is-sehem tagħhom waqt il-quddies anki b’servizz tal-qrar. Hawnhekk ta’ min jgħid li
huwa fid-direzzjoni t-tajba li qed jinħaseb kif ser ikun hemm post aktar dinjituż għal dan isSagrament tar-Rikonċijazzjoni. Hija ħaġa tajba li f’żewġ quddisiet qed issir il-liturġija tal-Kelma
għat-tfal, u tajjeb li nħeġġuhom aktar biex jipparteċipaw fil-quddiesa bis-sehem tagħhom anki
bħala abbatini jew b’xi kor tat-tfal. Pass pożittiv kien ukoll il-ftuħ tal-kappella ta’ adorazzjoni li

tista’ tgħin għat-tisħiħ tal-fidi. Huwa mportanti li l-ħinijiet tal-quddies tal-Ħadd ikunu aktar
adattati għall-bżonnijiet tan-nies. Filgħodu għandu jinħoloq aktar spazju bejn quddiesa u oħra
waqt li l-quddiesa bl-ingliż tibda ssir bil-Malti. Il-ħinijiet tal-quddies ta’ filgħodu jistgħu jkunu
hekk: fis-7.00, fit-8.30, fl-10.00 u fil-11.30. Filgħaxija tajjeb li jinħaseb jekk għandux jinbidel ilħin tal-quddiesa għal aktar tard jew tiżdied quddiesa oħra.
Aspett importanti fil-ħidma ta’ kull komunità nisranija huwa l-aspett kateketiku, aktar u aktar
f’parroċċa fejn hemm madwar elf (1,000) tifel u tifla li l-parroċċa trid twasslilhom il-formazzjoni
nisranija. Fil-fatt hemm erba’ ċentri fejn jingħata dan il-katekiżmu li għalih hemm 28 katekist
impenjat. Għad hemm il-bżonn ta’ aktar katekisti biex dawk li hemm ma jkollhomx numru kbir
ta’ tfal f’kull klassi, waqt li tajjeb jinstab post temporanju fejn isir il-katekiżmu fin-naħa talMunxar. Tajjeb li jiġi studjat jekk għandux ikun hemm is-servizz ta’ katekeżi bil-lingwa ingliża
minħabba li qed jiżdied in-numru ta’ tfal li jitkellmu bl-ingliż u jifhmu biss b’din il-lingwa.
Waqt li l-Kummissjoni Kateketika għandha tieħu ħsieb il-mixja tal-fidi tat-tfal, tajjeb li titwaqqaf
Kummissjoni Evanġelizzazzjoni fejn tieħu ħsieb il-mixja tal-fidi taż-żgħażagħ u l-adulti.
Fost ir-residenti, fit-territorju tal-parroċċa inħass ċar li hemm diversi aspetti soċjali li ta’ min
jieħu ħsiebhom pastoralment. Il-fatt li 377 familja qed jingħataw għajnuna ta’ ikel mill-Unjoni
Ewropea u qed jinżamm kuntatt regolari magħhom huwa inizjattiva tajba. Anki l-fatt li qed
jingħata servizz ta’ counselling professjonali qiegħed żgur ikun ta’ għajnuna, għalkemm għad
irid jinstab post adekwat minn fejn dan is-servizz jista’ jingħata. Peress li jidher ċar li hemm
numru konsiderevoli ta’ persuni separati u anki single parents, ikun tajjeb li jsaħħu l-għajnunuet
għalihom. Għalhekk il-grupp ta’ separati huwa fid-direzzjoni t-tajba u tajjeb li jkompli
jissaħħaħ, waqt li wieħed jara kif ser jingħata wkoll servizz lis-single parents.
Ta’ min jinnota li skont ċensiment ċivili hemm mal-256 dar b’anzjan wieħed li jgħix fiha. waqt li
hemm madwar 426 dar b’żewġ anzjani jgħixu fihom. Tajjeb li l-parroċċa tara li dawn qed iħossu
s-sapport tal-komunità nisranija. Tajjeb li hemm grupp ta’ sapport għalihom.
Matul il-Viżta Pastorali ħareġ il-fatt li għandhom jissaħħu u jkunu motivati aħjar il-persuni li
huma inkarigati mit-tqassim tal-fuljett fit-toroq ħalli f’isem il-parroċċa jkunu viċin dawn ilpersuni li għadna kemm semmejna. L-Arċisqof irrikomanda wkoll li jkun hemm aktar
involviment taż-żgħażagħ f’volontarjat favur il-persuni fil-bżonn.
Fejn tidħol il-ħidma pastorali tal-familja, ikun tajjeb li titwaqqaf il-Kummissjoni Familja ħalli
jkun jista’ jsir ippjanar aħjar ta’ din il-ħidma, aktar u aktar meta hemm diversi gruppi qed
jaħdmu f’dan il-qasam, fejn jinħass li hemm bżonn aktar koordinament. Tajjeb li beda grupp ta’
sapport għall-miżżewġin f’età żgħira.

Tajjeb ukoll li jinħaseb kif ser jintlaħqu l-familji fil-periferiji tal-parroċċa, u kif ser titkompla lħidma pastorali fiż-żmien tas-sajf meta r-residenti jiżdiedu, bħal fil-każ ta’ dawk li jkunu fil-bajja
ta’ San Tumas.
Rigward l-adolexxenti u ż-żgħażagħ kien pass importanti li jitwaqqaf grupp għalihom u qed
jinħadem pjan ta’ pastorali fosthom. Ikun tajjeb li l-persuni li qed joffru s-servizz li jieħdu
ħsiebhom, jattendu kors ta’ formazzjoni fil-ħidma ministerjali taż-żgħażagħ li qed jiġu mtella’
mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali flimkien mal-KDŻ.
Huwa tajjeb li qed jinħaseb li jkun hemm fil-parroċċa quddiesa animata miż-żgħażagħ,
naturalment wara li grupp ta’ żgħażagħ ikun ippreparat għaliha b’mixja ta’ fidi bejniethom ħalli
jkunu jistgħu joffru imbagħad din l-esperjenza liż-żgħażagħ li jibdew jattendu, bħalma sar
f’postijiet u parroċċi oħra.
Tajjeb li fil-ħidma pastorali tal-parroċċa qed jinħaseb biex jitwaqqfu grupp għall-professjonisti u
grupp ieħor ta’ sapport għall-persuni b’diżabilità.
Biex tinħadem aħjar il-ħidma pastorali huwa pass tajjeb li qed jiġi aġġornat l-istatus animarum.
Ikun tajjeb li jsir l-inventarju tal-parroċċa.
Ta’ min jinkoraġixxi l-kontribut li l-komunità qed tagħti fi proġetti li jiġu ppjanati fuq livell ta’
unità pastorali.
Barra l-punti prinċipali li hawn imsemmija f’dan ir-rapport, hemm punti oħrajn li ġew innutati
mid-Delegati u għalhekk tajjeb li dawn jiġu segwiti mill-istess Delegati mal-kappillan, il-kunsilli
u l-kummissjonijiet relattivi.
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