
‘Fi żmienna l-kmand ta’ Ġesù: “morru u agħmlu dixxipli” 
jidwi f’xenarji li qed jinbidlu u sfidi dejjem ġodda għall-
missjoni ta’ evanġelizzazzjoni tal-Knisja, u lkoll imsejħin 
biex nieħdu sehem f’dan il-proċess missjunarju ġdid “li 
jimxi ’l quddiem”. Kull Nisrani u kull komunità għandu 
jagħraf it-triq li l-Mulej jindika ... biex noħorġu miż-
żona ta’ kumdità tagħna stess sabiex nilħqu l-“periferji” 
kollha li għandhom bżonn id-dawl tal-Vanġelu.’   
PAPA FRANĠISKU, EVANGELII GAUDIUM §20

INTRODUZZJONI
Dan id-dokument jipprovdi introduzzjoni qasira  
f’dan il-proċess u xi tfisser din l-istedina għalik u 
għall-parroċċa tiegħek.

Lejn xiex qed jistedinna ‘Ħu t-Triq  
tal-Vanġelu’?

Aħna msejħa - lajċi u kleru flimkien - għal sens 
imġedded tal-iskop missjunarju tagħna. L-esplorazzjoni 
u l-ħolm ta’ triq missjunarja ’l quddiem tinsab  
fil-qalba tas-sejħa tal-magħmudija tagħna biex 
ngħixu l-Evanġelju. Hija xi ħaġa li jitkellem dwarha 
l-Papa Franġisku fl-Ittra Appostolika tiegħu, Evangelii 
Gaudium (2013): ‘Noħlom “b’għażla missjunarja”, jiġifieri, 
impuls missjunarju li kapaċi jittrasforma kollox, sabiex  
id-drawwiet tal-Knisja, il-modi ta’ kif jagħmlu l-affarijiet, 
il-ħinijiet u l-iskedi, il-lingwa u l-istrutturi jkunu jistgħu 
jiġu diretti b’mod xieraq għall-evanġelizzazzjoni  
tad-dinja tal-lum pjuttost milli għall-preservazzjoni 
tagħha nnifisha. It-tiġdid tal-istrutturi mitluba mill-
konverżjoni pastorali jista’ jinftiehem biss f’dan id-dawl: 
bħala parti minn sforz biex ikunu aktar orjentati lejn 
il-missjoni, biex l-attività pastorali ordinarja fuq kull livell 
issir aktar inklussiva u miftuħa.

Imma għaliex issa?

Matul bosta snin, il-lajċi u l-kleru tagħna identifikaw 
il-ħtieġa li nsibu modi ġodda u friski biex inħabbru 
l-Evanġelju fil-komunitajiet lokali tagħna. Aspett 
wieħed ta’ dan il-qawmien mill-ġdid huwa li wieħed 
iqis il-mod li bih dawn il-komunitajiet lokali ta’ grazzja 
- kemm jekk huma parroċċi, komunitajiet lingwistiċi 
jew movimenti tal-Arċidjoċesi tagħna - huma rranġati 
u jiffunzjonaw sabiex iġibu ħajja mġedda u kontinwa 
għall-poplu ta’ Alla. Fil-kuntest tar-realtà tal-COVID 
attwali tagħna kiber ukoll is-sens ta’ urġenza għal din 
l-immaġinazzjoni mill-ġdid.

Kif irrifletta l-Arċisqof Peter A Comensoli,

 ‘It-Triq tal-Vanġelu - it-triq tad-dixxiplu missjunarju - 
dejjem ġiet adattata minn kull ġenerazzjoni biex taqbel 
maċ-ċirkostanzi lokali. Kif dan huwa rranġat ivarja skont 
il-ħin u l-post. Issa wasal iż-żmien tagħna; hawn postna 
... Il-parroċċi tagħna se jibqgħu fil-qalba tal-ġemgħa 
tal-poplu ta’ Alla lokalment, iżda rridu naddattaw il-mod 
kif nagħtu riżorsi lill-komunitajiet lokali tagħna, inkluż 
it-tqegħid ta’ kleru, katekisti u mexxejja lajċi oħra, biex 
niffurmaw Missjonijiet li jinkludu familja ta’ komunitajiet 
ta’ fidi.’

Allura xi jfisser li tkun iktar ‘orjentat lejn  
il-missjoni’?

Il-Papa Franġisku joffri xi prinċipji gwida fl-Evangelii 
Gaudium (§28) għal kif tista’ parroċċa issir aktar 
missjunarja. Ta’ min jirrifletti fuqhom fil-kuntest  
tal-parroċċi tagħna stess hawn f’Melbourne:

• Il-parroċċa tagħna hija “f’kuntatt mad-djar u l-ħajjiet 
tan-nies tagħha?”

• Il-parroċċa tagħna hija “ambjent għas-smigħ 
tal-kelma ta’ Alla, għat-tkabbir fil-ħajja Nisranija, 
għad-djalogu, ix-xandir, il-karità, il-qima u 
ċ-ċelebrazzjoni?”

• Il-parroċċa tagħna “tħeġġeġ u tħarreġ lill-membri 
tagħha biex ikunu evanġelizzaturi?”

• Il-parroċċa tagħna hija “santwarju fejn dawk li huma 
bil-għatx jiġu jixorbu f’nofs il-vjaġġ tagħhom, u 
ċentru ta’ sensibilizzazzjoni missjunarja kostanti?”

‘Morru fid-dinja kollha,  
xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu.’  

Mark 16:15

Ħu
t-Triq 

tal-Vanġelu



X’inhi eżattament “Missjoni”?

Missjoni hija lokalità distintiva tal-fidi li 
tingħex f’arranġamenti bħal tal-familja 
fis-servizz tat-tħabbira tal-Vanġelu.

 MISSJONI HIJA: 

• Żona lokali, b’aspetti komuni fl-istorja, 
demografija, ġeografija

• Fokus kollaborattiv fuq l-evanġelizzazzjoni,  
il-qima, il-formazzjoni u s-sensibilizzazzjoni

• Familja ta’ komunitajiet, li jaħdmu flimkien għal 
vijabilità u vitalità

• Ordni mill-ġdid tar-riżorsi ministerjali u materjali
• Tmexxija ta’ mill-inqas żewġ saċerdoti, li jaħdmu 

bħala tim
• Teħid ta’ deċiżjonijiet strateġiċi u operattivi bi 

tmexxija lajka
• Ko-responsabbiltà intenzjonata tal-poplu kollu ta’ 

Alla
• Ġabra u qsim ta’ riżorsi u funzjonijiet 

amministrattivi
• Pass lejn arranġamenti kondiviżi madwar 

komunitajiet li jaħdmu b’solidarjetà.

 MISSJONI MHIX: 

• Immirata biex jagħlqu l-parroċċi
• Iffokata purament fuq id-dejta
• Imħeġġa min-nuqqas ta’ kleru jew min-numru 

dejjem inqas ta’ parruċċani
• Immirata biex jeqred id-diversità u l-kultura  

tal-komunità lokali
• Ħolqien ta’ tmexxija klerikali ċentralizzata
• Pjan biex tieħu f’idejha l-assi u l-finanzi  

tal-parroċċa.

Il-Missjonijiet kif se jgħinuna nsiru aktar 
missjunarji? X’inhuma l-għanijiet tagħhom?

Bla dubju, hemm ħafna parroċċi li diġà qegħdin 
jesploraw modi ġodda u eċċitanti biex isiru aktar iffokati 
fuq il-missjoni. Iżda jista’ jingħad ukoll li l-istruttura  
tal-ħajja parrokkjali - il-mod primarju tagħna biex 
inkunu nafu l-Mulej permezz tal-Kelma, Sagramenti u 
Servizz – għandha bżonn ta’ tiġdid mimli Spirtu.  
In-nies tagħna u l-modi tagħna ta’ kif “nagħmlu” 
l-affarijiet huma għajjenin u għandhom bżonn tiġdid.

Li wieħed jibda l-mixja tal-Missjoni mhix dwar it-tibdil 
tal-missjoni ewlenija tagħna li naqsmu l-Aħbar it-Tajba 
ta’ Ġesù Kristu, iżda dwar il-modi li bihom nagħmlu 
dan li huma rilevanti għall-post u ż-żmien tagħna, u bi 
ppjanar tajjeb għall-futur. Aħna m’aħniex il-parroċċi ta’ 
40 sena ilu - u għandna nkunu kuraġġużi u kreattivi  
fil-ħsieb tagħna dwar kif nilqgħu l-isfidi u 
opportunitajiet li jippreżentalna l-pajsaġġ tal-lum. 
Kemm minna, fis-skiet ta’ qalbna, ħarsu lejn il-voluntiera 
tal-parroċċa ħabrieka tagħna u staqsew min se jiżdied 
u jieħu f’idejh it-tmexxija fil-futur? Kemm minna ħarisna 
madwar il-Quddiesa u staqsew għaliex ma hemmx aktar 
mill-familji lokali tagħna preżenti? Jew kemm-il darba 
staqsejna jekk it-tfal jew in-neputijiet tagħna stess 
jistgħux jesperjenzaw l-istess ferħ u passjoni għall-fidi 
Kattolika li għandna aħna?

Il-formazzjoni tal-Missjonijiet tipprovdilna proċess biex 
naħdmu flimkien biex insiru aktar missjunarji. Għandha 
tliet għanijiet partikolari:

 GĦAN # 1: EFFETTIVITÀ AKBAR FIL-QSIM  
 TAL-EVANĠELJU 

Li niltaqgħu flimkien bħala komunitajiet ta’ fidi lokali 
jippermetti kollaborazzjoni akbar u sens iktar qawwi 
ta’ missjoni kondiviża. Dan imbagħad jippermetti 
lill-komunitajiet parrokkjali lokali tagħna jsiru ħajjin 
bid-dixxipli missjunarji ta’ Ġesù Kristu jgħixu bis-sħiħ 
is-sejħa tal-magħmudija tagħhom.

 GĦAN # 2: VIBRANZA, VITALITÀ, VIJABILITÀ  

Komunitajiet vibranti huma mimlija b’segwaċi mħeġġa 
ta’ Ġesù Kristu li jaqsmu:

• viżjoni biex tkabbar is-Saltna ta’ Alla. Għandhom 
direzzjoni u skop ċar.

• missjoni fejn kull persuna hija meqjusa bħala msejħa 
u mogħtija b’mod uniku biex taqsam l-Evanġelju u 
hija mgħammra u mibgħuta mill-parroċċa biex tgħix 
is-sejħa tagħha.

Parroċċi vibranti għandhom numru dejjem jikber ta’ 
membri involuti fl-evanġelizzazzjoni, sħubija, qima, 
formazzjoni ta’ dixxipolat u sensibilizzazzjoni.

Komunitajiet vitali jifhmu:

• il-viċinat u l-kultura tal-madwar tagħhom;
• li n-nies qed ifittxu konnessjoni spiritwali aktar 

profonda f’ħajjithom fejn it-tamiet, il-ferħ u 
l-ansjetajiet tagħhom jistgħu jiġu espressi;

Fil-qalba ta’ dak  
li aħna m’hemmx 
il-bini imma 
l-persuna ta’ Ġesù Kristu, 
li jidħol f’ħajjitna u li 
mbagħad naqsmu ma’ 
oħrajn. 
L-ARĊISQOF PETER A COMENSOLI



• li dak li ġara fil-passat jista’ ma jibqax joqgħod għal 
dak li l-parroċċa qed tissejjaħ illum. Huma jilqgħu 
nies ġodda u ideat ġodda li huma differenti minn 
dak li dejjem sar;

• li se joħorġu possibbiltajiet ġodda għall-
ministeru u s-servizz u jistgħu jadattaw għal dawn 
l-opportunitajiet ġodda b’modi li huma flessibbli.

• l-importanza li jirrispettaw il-passat tagħhom waqt li 
jkunu mimlija tama għall-futur tagħhom.

Komunitajiet vijabbli għandhom ir-riżorsi, u huma 
kapaċi jimmobilizzaw dawk ir-riżorsi, għall-viżjoni u 
l-missjoni komuni tagħhom.

• Huma għandhom flussi ta’ dħul suffiċjenti biex 
jiffinanzjaw u jkabbru l-missjoni tagħhom;

• Il-bini tagħhom jappoġġja l-ħtiġijiet tal-missjoni u 
l-ministeri tagħhom aktar milli jdgħajjef ir-riżorsi 
tagħhom;

• Jistgħu jaqdu l-komunitajiet tagħhom b’mod 
sostenibbli u l-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-
parruċċani huma rispettati u użati b’mod prudenti.

 GĦAN # 3: QSIM EKWITABBLI TAR-RIŻORSI 

Il-formazzjoni tal-Missjonijiet tgħin biex tiżgura 
li r-riżorsi spiritwali, ministerjali u materjali huma 
mqassma b’mod aktar ekwu madwar l-Arċidjoċesi, 
ibbażati fuq il-ħtiġijiet attwali aktar milli fuq il-ħtiġijiet 
tal-ġenerazzjonijiet tal-passat.

Dan ifisser li nirrikonoxxu l-ħtiġijiet li qed jinbidlu 
komunitajiet parrokkjali partikolari, ikkawżati minn 
tkabbir jew tnaqqis fin-numru ta’ nies li jattendu 
l-Quddiesa bħala riżultat ta’ bidla demografika. Tiżgura 
wkoll li l-ħiliet, id-doni u r-riżorsi tal-parruċċani kollha 
tagħna (żgħar u kbar) huma t-tnejn rikonoxxuti u 
utilizzati għall-aqwa kapaċità tagħhom, u jipprovdi għal 
aktar ministeru sostenibbli.

Aqra iktar dwar Ħu t-Triq tal-Vanġelu: 
www.melbournecatholic.org/mission

Allura issa xi jmiss?

Dan huwa l-bidu ta’ vjaġġ fit-tul għall-Knisja lokali 
tagħna f’Melbourne. F’dan l-istadju bikri, qed nistiednu 
lill-parroċċi biex jibdew konverżazzjoni ma’ membri  
tal-komunità lokali tagħhom.

Il-Kappillan tiegħek u rappreżentant tal-parroċċa 
attendew sessjoni ta’ informazzjoni reġjonali f’Awwissu 
/ Settembru u ġew ippreżentati bi gruppi illustrattivi 
tal-Missjoni. Dawn il-gruppi illustrattivi ġew żviluppati 
bl-użu ta’ dejta miġbura mill-ABS, l-għadd ta’ nies 
fil-Quddies, il-projezzjonijiet tal-popolazzjoni u 
d-demografija lokali. Huma jinkludu wkoll parametri 
referenzjarji speċifiċi biex jgħinu jiżguraw il-vibranza, 
il-vitalità u l-vijabilità għall-missjoni tal-Vanġelu ta’ dik 
iż-żona.

Gruppi ta’ Missjoni Illustrattivi huma punt tat-tluq 
għad-dixxerniment u l-konversazzjoni; mhumiex 
imwaħħlin fil-ġebla. Kull parroċċa eventwalment 
tipparteċipa f’Missjoni u qed tintalab tikkonsulta, 
tiddixxerni u tippjana dan ma’ parroċċi oħra fl-inħawi 
tagħhom.

Il-konsultazzjoni u d-dixxerniment jistgħu jirriżultaw 
fi gruppi ta’ parroċċi li jipproponu gruppi ta’ Missjoni 
pjuttost differenti minn dawk inizjalment suġġeriti. 
Gruppi ta’ parroċċi huma mħeġġa jiżviluppaw ideat 
innovattivi u kreattivi waqt li jagħrfu u jaħdmu flimkien 
biex jippjanaw kif huma jistgħu jaqsmu d-doni u 
r-riżorsi tagħhom għall-missjoni.

Il-parroċċi tagħna se jibqgħu  
fil-qalba tal-ġemgħa tal-poplu ta’ Alla 
lokalment, iżda rridu naddattaw il-mod 
kif nagħtu riżorsi lill-komunitajiet lokali 
tagħna, inkluż it-tqegħid ta’ kleru, 
katekisti u mexxejja lajċi oħra, biex  
jiffurmaw Missjonijiet li jinkludu familja 
tal-komunitajiet tal-fidi.
L-ARĊISQOF PETER A COMENSOLI


