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Familja Dejjem Tikber 

Id-Djoċesi tagħna ta’ Parramatta qegħda dejjem tikber 
b’diversi modi! Xi wħud mill-knejjes tagħna qed ikunu mimlijin 
daqs bajda u xi wħud mill-iskejjel tagħna huma mimlijin. 
Għandna parroċċi ġodda, knejjes u skejjel li għad irridu nibnu 
waqt li subborgi ġodda qegħdin jinbtu madwarna. Aħna 
għandna l-ogħla medja ta’ eta` żagħżugħa fost id-djoċesijiet 
kollha tal-Awstralja. Possibilment għandna wkoll l-akbar 
diversita` etnika, multikulturali fid-dinja. Teżisti enerġija 
qawwija hawn u anke ħafna tipi ta’ possibiltajiet għall-ġejjieni! 
 
Dażgur li mhux kollox imqassam kif imiss. F’ċerti nħawi tad-djoċesi tagħna x’aktarx li 
hemm knejjes u quddies żejda waqt li bnadi oħra għandhom ftit wisq. M’għandniex kleru 
u reliġjużi kemm nixtiequ, jew lajċi biżżejjed fil-ministeri. Għal xi wħud, attivitajiet oħra 
saru aktar importanti mill-knisja, anzi aktar importanti minn Alla. Hemm xi nies li nixtiequ 
naraw il-knisja aktar sikwit. 
 
L-Evanġelizzazzjoni, li nwasslu l-Evanġelju lil nies li qatt ma għarfu lil Alla u nwassluh 
ukoll mill-ġdid lil dawk li jmisshom jafuH aħjar, hija l-qofol tal-ġejjieni għad-djoċesi 
tagħna. Għandna bżonn qawmien ġdid ta’ żelu missjunarju! Qalb l-opportunitajiet u l-
isfidi rridu nkunu kif l-aħjar nistgħu nkunu bħala l-Knisja fis-servizz tal-Punent ta’ 
Sydney. Irridu nkunu attenti għas-sejħa t’Alla għalina fi żmienna, biex inwettqu l-kmand 
tiegħU li nwasslu l-Evanġelju ta’ Ġesu` Kristu fil-ħajja, lid-dinja. 

 
Il-Grazzja u l-Fidi 

Fl-2011 id-Djoċesi ta’ Parramatta ċċelebrat il-25 anniversarju minn meta l-Beatu Ġwann 
Pawlu t-Tieni waqqafha fit-8 t’April 1986. Fl-2012 il-Knisja Universali timmarka 
anniversarju ieħor tal-ftuħ tat-Tieni Konċilju tal-Vatikan. Il-Beatu Ġwanni XXlll laqqa’ l-
isqfijiet tad-dinja flimkien biex jikkunsidraw kif il-Knisja setgħet iġġedded lilha nfisha bl-
aħjar mod u twieġeb għall-isfidi fil-qadi t’Alla u tal-umanita`. 
 
Biex tenfasizza dan il-Knisja fl-Awstralja sejra tiċċelebra ‘Sena ta’ Grazzja’ li tibda mill-
Pentekoste li ġej (27 ta’ Mejju 2012 sad-19 ta’ Mejju 2013) u l-Knisja madwar id-dinja 
sejra tiċċelebra ‘Sena ta’ Fidi’ minn aktar tard dis-sena (11 t’Ottubru 2012 sal-24 ta’ 
Novembru 2013). Iż-żewġ ċelebrazzjonijiet tagħna li jlaqqgħu l-grazzja u l-fidi sejrin, kif 
qal il-Papa Benedittu XVl, ikunu t’opportunita` “għal konverżazzjoni aktar mimlija m’Alla, 
biex isaħħaħ il-fidi tagħna fiH u aħna nistqarruH bil-ferħ ma’ niesna fi żmienna”. 



Il-Fidi fil-Ġejjieni tagħna 

Dan iż-żmien ta’ grazzja u fidi jipprovdi lid-Djoċesi tagħna ta’ 
Parramatta, li għandha 25 sena, opportunita` mill-aqwa biex 
tirrifletti fuq il-ħajja u l-missjoni tagħha. 
 
Kif nistgħu ngħixu l-fidi tagħna fil-ġejjieni, b’entużjażmu ġdid 
u ħeġġa, b’impenn u ferħ, hawn, fil-Punent ta’ Sydney? Kif 
sejrin nerġgħu nirrelataw ma’ dawk li rari narawhom il-knisja 
u nilqgħuhom lura d-dar? Kif sejrin niġbdu lura lil dawk li għad ma jafux li d-dar spiritwali 
tagħhom hija magħna? Kif nistgħu ngħinu aħjar lill-familji tagħna, lill-parroċċi, lill-iskejjel, 
lill-Aboriġni u komunitajiet ta’ immigranti, fil-ħajja u l-qsim flimkien tal-Aħbar it-Tajba ta’ 
Ġesu` Kristu? 
 
Huwa b’din il-mistoqsija fi ħsiebi, u b’fidi kbira f’Alla u fin-nies tal-Punent ta’ Sydney, li 
jiena bdejt il-proċess ta’ ppjanar pastorali fid-Djoċesi. Issa wasal iż-żmien li nippjanaw 
skont it-tmexxija tal-Ispirtu Santu. Issa huwa ż-żmien li naqsmu bejnietna l-ħsibijiet, 
nagħmlu preparamenti u nimxu ’l quddiem bil-Fidi fil- Ġejjieni Tagħna.  

 
Ippjanar Pastorali 

Dażgur, l-ippjanar flimkien bil-fidi mhux xi ħaġa ġdida fil-Knisja tagħna. Sa mill-bidu 
ppruvajna nwieġbu għas-sejħa t’Alla u għall-ħtiġijiet ta’ kull żmien. Għandna naħsbu 
sewwa flimkien bħala djoċesi ħalli l-missjoni fdata f’idejna tkun tista’ titmexxa ’l quddiem. 
 
L-ippjanar pastorali mhux faċli. Ma jidhirx attraenti daqs ħafna aspetti oħra tal-ħajja tal-
Knisja. Iżda huwa importanti. Huwa l-ħidma fil-qasam t’Alla, mhux sempliċiment li 
nitkellmu dwaru. Huwa t-tiswir tad-djoċesi tagħna u tal-attivitajiet tagħha tal-ġejjieni. Dan 
jaffettwa fil-fond lin-nies tagħna u lin-nies li għad ikunu l-Knisja tagħna fil-futur. 
 
Biex nagħtu xi eżempji: ħafna mill-parroċċi tagħna ġew stabbiliti 50 jew anke 100 sena 
ilu. Wara snin sħaħ ta’ tibdil mgħaġġel, il-limiti tal-parroċċi tagħna, il-binjiet tal-knisja, 
saċerdoti, djakni, ħaddiema pastorali lajċi, skejjel u servizzi soċjali qegħdin f’posthom 
sewwa? Xi parroċċi tagħna għandhom jiġu bbinati, amalgamati, maqsuma, jew b’xi mod 
irranġati mod ieħor? Il-modi kif nevanġelizzaw, inqimu u naqdu qegħdin jaħdmu għall-
poplu ta’ żmienna? Kif nistgħu nikkollaboraw aħjar fil-parroċċi tagħna, u bejn il-parroċċi 
tagħna, u bejn il-parroċċi u aġenziji u komunitajiet oħra? Xi bżonnijiet hemm li għad 
m’aħniex naqdu biżżejjed? Fuq kollox, kif qegħdin inseddqu l-fidi u l-entużjażmu tan-nies 
tagħna, nibnu sens veru ta’ familjarita` bejnietna u narmawhom lesti għall-missjoni għas-
Seklu 21? 

 
Il-Proċess 

Fix-xhur li ġejjin intom se tkunu mistiedna tieħdu parti f’serje ta’ konversazzjonijiet li se 
jsiru madwar id-djoċesi tagħna. Dawn il-konsultazzjonijiet se jipprovdu opportunita` li 
nisimgħu lil xulxin, nibdlu bejnietna ideat u nissuġġerixxu direzzjonijiet. Għandna fuq 
kollox norbtu fuq l-għajnuna tal-Mulej Alla. Iżda biex nifhem kemm jista’ jkun sewwa dan 
kollu għandi bżonn il-parir għaqli tagħkom. 
 
Flimkien ma’ din l-Ittra Pastorali għandek issib Gwida ta’ Informazzjoni Djoċesana, illi 
tipprovdi daqqa t’għajn lejn min aħna bħala l-poplu Kattoliku ta’ Parramatta u x’nagħmlu. 



Jekk jogħġbok studja din il-Gwida u ddiskutijha mal-familja, ħbieb u parruċċani oħrajn 
tiegħek. Imbagħad, ħu sehem f’xi waħda mil-laqgħat ta’ konsultazzjoni f’xi waħda mill-
parroċċi jew forsi tiddiskuti l-ħsibijiet u l-ideat tiegħek dwar id-Djoċesi tagħna mal-
kappillan djoċesan tiegħek. Huwa importanti li nisimgħu dwar it-tamiet tiegħek għall-Fidi 
fil-Ġejjieni Tagħna. 

 
Prijoritajiet Pastorali 

B’mod partikulari nilqa’ l-ħsibijiet tiegħek dwar dawn il-ħames punti importanti li ġejjin: 
 

 Familja: Kif nistgħu nieħdu ħsieb il-familji tagħna aħjar bħala l-pediment tal-
Knisja tagħna u tas-soċjeta`, insaħħuhom fl-imħabba tagħhom u ngħinuhom 
jgħixu l-Evangelju? 

 

 Iż-Żgħażagħ: Kif nistgħu nokkupaw liż-żgħażagħ tagħna aħjar fil-ħajja u l-
missjoni tal-Knisja, ngħinuhom jikbru bħala dixxipli ta’ Kristu fi żmien ta’ bidla u 
ta’ sfida għall-fidi? 

 

 Kif nilħquhom: Kif nistgħu nilħqu aħjar fi spirtu ta’ ‘evanġelizzazzjoni ġdida’ lil 
dawk li m’humiex marbutin wisq mal-parroċċa tagħhom jew li abbandunaw lill-
Knisja? 

 

 Diversita` etnika: Kif nistgħu niċċelebraw u narmonizzaw aħjar id-diversita` 
etnika fid-djoċesi tagħna, waqt li nibnu fuq is-saħħiet spiritwali u nissodisfaw il-
ħtigijiet spiritwali li jeżistu fil-Punent ta’ Sydney? 

 

 Vokazzjonijiet: Kif se nsejħu fil-beraħ vokazzjonijiet għas-saċerdozju u għall-
ħajja reliġjuża, u anke għall-ministeri, u nsostnu dan l-impenn għas-servizz tal-
Knisja kollha? 

 
It-tim tal-ippjanar pastorali tagħna se jużaw l-informazzjoni 
li nirċievu minn għandkom u minn għand oħrajn bħala l-
bażi għar-rokkomandazzjonijiet għall-Pjan Pastorali 
Djoċesan biex imexxina ’l quddiem mill-2013. Waqt li 
deħlin għal dan il-proċess flimkien, qiegħed nistedinkom 
biex timpenjaw ruħkom, biex iġġibu magħkom il-viżjoni u l-
passjoni tagħkom fil-ġejjieni tal-fidi li qiegħed jistenniena. 
Jiena nwiegħed li huwa ta’ fejda li tipparteċipaw: kultant 
vuċi waħda tista’ tagħmel differenza enormi. 
 
Itolbu għall-għerf u l-kuraġġ għad-djoċesi tagħna waqt li nfittxu li nwieġbu għall-grazzja 
bħala komunita` djoċesana ta’ fidi waqt li qegħdin nippjanaw għall-missjoni tagħna għal 
matul il-ġenerazzjoni li ġejja. Karta ta’ talb ġiet imqassma madwar id-djoċesi għal dan il-
għan. 
 
Waqt li nirrakkomandaw dawn l-isforzi lill-interċessjoni tal-patruna tad-djoċesi tagħna, 
Santa Marija tas-Salib MacKillop, aħna nadottaw il-kliem tagħħa bħala tagħna stess: 
 



Itlob li għaqda qawwija tirbaħ, li l-karita` tibbrilla, u għerf imqaddes 
jinfluwenza kull kelma u kull għemil. Aħna min aħna u ninsabu fejn 
ninsabu  ...  jalla l-glorja t’Alla, ir-rieda t’Alla u t-tjieba komuni 
weħidhom jassorbu l-ħsibijiet tagħna, id-deliberazzjonijiet u 
għemejjel. – Ittra ta’ Mary MacKillop lis-Sorijiet tagħha bi 
preparazzjoni għall-Kapitlu Ġenerali tal-1904.  

 
Alla jbierek lilkom u lill-maħbubin tagħkom f’din is-sena ġdida ta’ grazzja, ta’ fidi, u ta’ 
tħabrik. Bil-għajnuna tagħkom nistgħu nagħmlu din id-djoċesi mill-aqwa anke aħjar, 
waqt li nippjanaw bil-fidi fil-ġejjieni tagħna. 
 
Biex tikkontribwixxu lill-Proċess tal-Pjan Pastorali billi tattendu xi laqgħa konsultattiva ta’ 
xi parroċċa, jekk jogħġobkom iċċekkjaw il-bullettin tal-parroċċa tagħkom, l-avviżi, jew 
ċemplu lill-parroċċa tagħkom biex tkunu tafu fejn u meta tkun se ssir xi konsultazzjoni fil-
qrib tagħkom. Tistgħu ssibu din l-informazzjoni wkoll fuq il-website tal-Ippjanar Pastorali 
jew tagħtu l-opinjoni tagħkom on line fuq: www.faithinourfuture.org.au  

 
 

Gwida ta’ informazzjoni tad-Djoċesi Kattolika ta’ Parramatta 

 
Min Aħna 

 Id-Djoċesi Kattolika ta’ Parramatta ġiet imwaqqfa mill-Beatu Ġwann Pawlu t-Tieni 
fit-8 t’April 1986. Id-Djoċesi tagħna tinkludi wħud mill-aktar parroċċi qodma fl-
Awstralja, fosthom Parramatta (1827), Windsor (1832) u Penrith (1839), kif ukoll 
xi oħrajn fost l-aktar riċenti, bħal Glenmore Park (2004) u Rouse Hill (2007). Xi 
parroċċi għandhom għadd ta’ knejjes. S’issa għandna 49 parroċċa. 

 

 Aħna Djoċesi ta’ madwar 330,000 Kattoliċi bħala parti minn popolazzjoni ġenerali 
ta’ 1.1 miljun. Dan ifisser li kważi waħda minn kull tliet persuni li jgħixu fl-inħawi 
tagħna huma Kattoliċi – wisq aktar mill-medja nazzjonali ta’ 25.8%. 

 

 Mill-inqas kwart tal-Kattoliċi fid-Djoċesi twieldu f’pajjiżi oħra fejn l-ewwel lingwa 
mhix l-Ingliż u kważi terz, id-dar jitkellmu b’lingwa li mhix l-Ingliż. 

 

 L-erba’ pajjiżi ewlenin fejn twieldu l-Kattoliċi kollha tad-Djoċesi mweldin barra 
huma l-Filippini, il-Lebanu, Malta u l-Italja. L-erba’ pajjiżi ewlenin mnejn ġew l-
immigranti riċenti huma l-Lvant Nofsani/l-Afrika ta’ Fuq, l-Amerika ta’ Fuq, l-Iraq 
u l-Indja. Popolazzjoni sinifikanti ta’ refuġjati mis-Sudan u minn bnadi oħra 
ssetiljaw fid-Djoċesi wkoll. 

 

 Hawn madwar 5,000 Kattoliċi Aboriġini fid-Djoċesi, l-akbar konċentrazzjoni 
urbana ta’ Kattoliċi Indiġeni fl-Awstralja. 

 

 Il-familji tagħna huma kruċjali għat-tixrid ta’ ħajja, fidi, valuri u vokazzjonijiet. Fiċ-
Ċensiment tal-2006 kellna 111,079 familji b’żewġ ġenituri (li kellhhom mill-inqas 
ġenitur wieħed jew waħda Kattoliċi) u 14,267 b’ġenitur wieħed (fejn il-missier jew 
l-omm huma Kattoliċi). 

 



 Iż-żwieġ u l-ħajja tal-familja huma f’saħħithom f’uħud mill-komunitajiet etniċi, iżda 
hemm ukoll tnaqqis kontinwu fis-solidarjeta` tal-familja u fost il-ġirien fl-Awstralja. 
Ħafna familji jinsabu taħt pressjoni finanzjarja. 

 

 Skont l-istandard Awstraljan id-Djoċesi hija x’aktarx żagħżugħa. Madwar kwart 
tal-Kattoliċi ta’ Parramatta huma ta’ eta` taħt l-14-il sena, waqt li għaxra fil-mija 
għandhom ’il fuq minn 65. Bħala medja l-eta` hija ta’ 33 sena. 

 
 In-naħa ġenerali fejn qed tiżdied l-aktar il-popolazzjoni tagħna tħaddan lil 

Riverstone, Schofields, Rouse Hill u Box Hill. 

 
Kif namministraw is-sagramenti  

    Xejriet Sagramentali (2000-2010)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L-Ewwel Sagramenti: waqt li ma kienx hemm tnaqqis serju fil-għadd ta’ magħmudijiet, 
griżma tal-Isqof u l-ewwlel tqarbina f’dawn l-aħħar għaxar snin, il-popolazzjoni tal-
Kattoliċi tagħna kibret matul l-istess żmien u għalhekk suppost li rajna żjieda. Dan 
jissuġġerxxi li fil-fatt ġeneralment kien hemm tnaqqis fil-parteċipazzjoni ta’ dawn is-
sagramenti. 
 
Kien hemm ukoll ‘telf’ ta’ madwar kwart bejn il-magħmudija u l-ewwel tqarbina. Dan 
jissuġġerixxi li wara l-magħmudija, għadd sinifikanti min-nies tagħna ma jidhrux iżjed, 
jew rari narawhom. 
 

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Magħmudija 4,594 3,586 4,474 4,658 4,390 4,275 

Griżma tal-Isqof 3,700 3,033 3,580 3,391 3,468 3,382 

L-Ewwel Tqarbina 3,628 3,210 3,677 3,622 3,340 3,608 

Żwieġ 831 576 618 597 552 512 



Attendenza għall-quddies: l-għadd li sar waqt il-quddies fl-2011 juri li madwar 1 minn kull 
7 Kattoliċi fid-Djoċesi jattendu għall-quddies f’kull tmiem tal-ġimgħa. Dan huwa aħjar 
mir-rata ta’ ħafna nħawi oħra madwar il-pajjiż u aħjar ukoll min xi pajjiżi oħra. Iżda xorta 
jfisser li 6 minn kull 7 Kattoliċi m’humiex jattendu għall-quddiesa f’kull Ħadd partikulari, u 
ħafna minnhom jattendu biss darba jew darbtejn fis-sena, jew xejn. 
 
Ir-rata tal-attendenza għall-quddies tvarja b’mod kosiderevoli madwar id-Djoċesi u fost il-
gruppi etniċi. F’ċerti parroċċi kwart jew aktar jattendu kull nhar ta’ Ħadd, waqt li f’parroċċi 
oħra jattendu inqas minn 1 minn kull 10. 
 
Vokazzjonijiet: Aktar drammatiku kien it-tnaqqis fl-għadd ta’ żwiġijiet iċċelebrati fi ħdan il-
Knisja matul dawn l-aħħar għaxar snin. Filwaqt li qabel, kważi l-koppji Kattoliċi kollha 
kienu jiżżewġu bil-Knisja, illum ħafna koppji jew ma jiżżewġu xejn, jew jiżżewġu barra 
mill-Knisja. 
 
Hemm madwar 75 saċerdot djoċesan fid-Djoċesi ta’ Parramatta, li minnhom 47 huma 
ministri attivi l-ħin kollu. Xi parroċċi għandhom saċerdoti assistenti u xi saċerdoti 
djoċesani m’għandhomx ministeru fil-parroċċi. Jekk ninkludu l-ordinazzjonijiet ġodda, l-
irtirar ta’ saċerdoti, saċerdoti assenti minħabba studju jew mard, fl-2015 jista’ jkollna biss 
42 saċerdot u fl-2020 jista’ jkollna biss 36 saċerdoti djoċesani. 
 
Hemm 7 djakni permanenti fid-Djoċesi, u xi ftit oħra qegħdin fil-proċess ta’ formazzjoni. 
Fil-mument hemm 11-il seminarista fid-Djoċesi tagħna.      
 
Hemm 56 kongregazzjonijiet reliġjużi fid-Djoċesi, uħud minnhom qegħdin jikbru waqt li 
oħrajn qegħdin jixjieħu u jonqsu. L-għadd ta’ kleru u reliġjużi mwielda barra mill-pajjiż 
qiegħed jikber. 

 
Xejriet Oħra 

 Tkabbir fil-popolazzjoni u mobbilta`: Hu maħsub li l-Punent ta’ Sydney għad 
jirdoppja qabel il-Ġublew tagħna li jmiss (2036) waqt li l-popolazzjoni tersaq lejn 
il-Punent f’subborgi ġodda li qegħdin jinbtu. Proporzjon sinifikanti ta’ dawk f’kull 
parroċċa partikulari jġorru (u għalhekk soltu jmorru f’parroċċa oħra) kull 5 snin. 

 

 Immigrazzjoni: Il-Punent ta’ Sydney huwa ċ-ċentru tal-immigrazzjoni fl-
Awstralja, u dan jgħodd ukoll għar-refuġjati. 

 

 Xejriet Soċjali: faqar, dejn, kriminalita`, problemi ta’ logħob tal-azzard u l-
marġinalizzazzjoni huma realtajiet serji fir-reġjun tagħna waqt li ‘l-isport u x-xemx’ 
u l-kultura tal-konsumatur jeżistu b’ċerta qawwa; ir-rivoluzzjoni tal-midja u tal-IT 
dejjem għaddejja. 

 

 Reliġjon u sekularizzazzjoni: fl-Awstralja, u b’mod speċjali fil-Punent ta’ 
Sydney, il-kultura għadha reliġjuża b’ħafna modi: il-biċċa l-kbira jemmnu f’Alla, 
jidentifikaw ruħhom bħala Nsara, kultant għadhom jitolbu, u għadhom bil-ġuħ 
għal dak li hu sagru. Wieħed minn kull seba’ Kattoliċi jattendu għall-quddiesa 
regolarment u bosta huma devoti ħafna. B’dankollu, fiċ-ċensiment tal-2006, 
115,000 persuna li jgħixu fid-Djoċesi stqarru espressivament li ‘m’għandhom 
ebda reliġjon’. Hemm gwerra kontra l-fidi f’ċerti kwartieri u qegħdin isiru sforzi 
biex jitħassar il-wirt Nisrani sa mill-istess liġi, istituzzjonijiet u kultura. 



Kif ngħixu, Ngħallmu u Nkabbru l-Fidi tagħna 
 

 Il-parroċċi tagħna: Barra mis-sagramenti fil-parroċċi tagħna, hemm forom oħra 
ta’ talb, ippritkar u modi ta’ qima, preparazzjoni għas-sagramenti, RCIA, liturġija 
tat-tfal, gruppi tat-talb, programmi tal-Avvent u tar-Randan, gruppi tal-istudju tal-
Bibbja, katekisti, kura tal-morda, gruppi taż-żgħażagħ, li dawn kollha jfittxu li 
jgħinu u jgħallmu l-fidi tagħna. 

 

 L-iskejjel Kattoliċi tagħna: Is-57 skejjel primarji u 33 sekondarji jgħallmu 
madwar 47,700 studenti u jħaddmu 4,700 impjegati. 

 
             

Reġistrar fl-Iskejjel Sistematiċi Kattoliċi 2000-2010 
 

 
 

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Primarja 21,932 22,812 22,807 22,796 22,524 22,320 

Sekondarja 17,589 18,598 18,711 18,491 18,526 19,123 

TOTAL 39,521 41,410 41,518 41,287 41,050 41,443 

 
 

 Fl-iskejjel tal-Istat: Għandna madwar 20,000 tfal li jirċievu Edukazzjoni 
Reliġjuża speċjali (SRE) fi skejjel li m’humiex Kattoliċi permezz ta’ ħidma minn 
1020 katekisti ffurmati u kkordinati mill-Konfraternita` tad-Dutrina Kristjana 
(CCD). 

 

 Servizzi Djoċesani: Il-fidi tagħna għandha l-għajnuna wkoll minn għadd ta’ 
strutturi  u aġenziji, li jinkludu ċ-Chancery, il-Kummissjoni għall-Ekumeniżmu u 
Djalogu fost ir-Reliġjonijiet, l-Istitut tal-Missjonijiet, l-Uffiċċju tal-Qima, l-Uffiċċju 
tal-Vokazzjonijiet, il-Programm għall-formazzjoni tad-Djakunat Permanenti, il-
Catholic Outlook, it-Tribunal taż-Żwieġ, Kordinatur għas-Saħħa tal-Kleru u 
Maniġer għall-Istandards Professjonali. 

 



 Il-Kappillani tagħna: Dawn jinkludu 16-il kappillan tal-emigranti, kif ukoll 
kappillani għas-Servizzi tal-Aboriġni Kattoliċi, kura tal-anzjani, il-Forma 
Straordinarja/il-komunita` tal-Quddiesa bil-Latin, sptarijiet, servizzi mal-pulizija u 
fil-ħabsijiet, kulleġġ u universita`. 

 

 Gruppi taż-żgħażagħ u movimenti: Iż-żgħażagħ Kattoliċi fid-Djoċesi għandhom 
l-għajnuna miż-Żgħażagħ Kattoliċi ta’ Parramatta u madwar 80 grupp u ministeri 
taż-żgħażagħ, inklużi gruppi fi ħdan il-parroċċi, komunitajiet ekleżjastiċi, u fora u 
avvenimenti għall-adulti żgħażagħ. 

 

 Gruppi tal-fidi u l-ħajja: Fost dawn hemm is-Soċjeta` ta’ San Vinċenz ta’ Pawla, 
il-Leġjun ta’ Marija u l-Koppji għall-Kristu u movimenti assoċjati magħhom. 
Hemm ukoll 8 ċentri għall-irtiri u konferenzi fid-Djoċesi li jipprovdu opportunitajiet 
għal talb u tiġdid tal-fidi. 

 
Kif inwettqu l-Fidi tagħna bil-ġustizzja u bl-imħabba 

 Bħala individwi: bil-kura tal-familji u tal-maħbubin tagħna u billi nipprovdulhom 
għall-ħtiġijiet materjali, emozzjonali u spiritwali tagħhom, aħna nkunu qegħdin 
ngħixu l-fidi tagħna b’ġustizzja u mħabba.  

 

 Bħala komunitajiet: Parroċċi u komunitajiet fid-Djoċesi jaġixxu b’ġustizzja 
permezz ta’ gruppi ta’ kura, fi sptarijiet u djar tal-anzjani, permezz ta’ ministeri 
għal min tilef lil xiħadd u għal min qiegħed f’vistu, gruppi tat-talb, gruppi tal-
anzjani u ta’ ħarġiet rikreattivi, u billi jipparteċipaw f’appelli ta’ karita` fi żmien il-
Milied u appelli oħra. 

 

 Is-Servizzi Soċjali ta’ CatholicCare: Jipprovdi diversi servizzi soċjali biex jgħin 
nies u persuni f’diffikultajiet f’xi relazzjoni, fl-ispirtu ta’ Kristu. Dawn jipprovdu 
sevizzi dwar Diżabbilita`, Saħħa Mentali u għall-Anzjani u fil-Bini tal-Aboriġni u 
tal-komunita` u Edukazzjoni, Għajnuna għall-Komunita` u l-Familja. 

 

 Is-Soċjeta’ ta’ San Vinċenz Ta’ Pawla: ‘Vinnies’ taqdi bil-ġustiżżja u bil-
mogħdrija permezz ta’ madwar 530 membri konferenziera, 2500 voluntieri u 65 
impjegati fid-Djoċesi, li jipprovdu servizzi ta’ għajnuna waqt diżastri u f’xi kriżi u 
tipprovdi għall-bżonnijiet tal-foqra, żvantaġġati u għal dawk li m’għandhomx fejn 
joqogħdu. 

 

 Djoċesan: Id-Djoċesi tisponsorja għadd ta’ appelli annwali biex tgħin f’assistenza 
ta’ emerġenza u programmi mifruxa fuq żmien itwal f’pajjiżi foqra. 

  

 Missjonijiet: Il-Missjoni Kattolika tgħin lill-missjonijiet f’pajjiżi oħra. 

 
Kif niffinanzjaw il-Missjoni tagħna 

 Is-saċerdoti tagħna: Huma ffinanzjati bl-ewwel ġabra li ssir fil-Quddies tal-
Ħadd, bl-appell li jsir f’Jum il-Missier, bil-Fondazzjoni għall-Għajnuna tal-Kleru u 
bil-Fond ta’ Rimunirazzjoni u Irtirar tal-Kleru. 

 



 Il-parroċċi tagħna: Huma ffinanzjati bit-tieni ġabra li ssir fil-Quddies tal-Ħadd, 
kampanji ta’ għotjiet ippjanati, avvenimenti ta’ qligħ, qligħ minn riklamar fil-
bullettin tal-parroċċa, bejgħ ta’ oġġetti reliġjużi, donazzjonijiet, qligħ minn 
interessi, u kultant fondi mħollija permezz ta’ xi testment. 

 

 L-Uffiċċju taċ-Chancery tagħna: Huwa ffinanzjat b’għotjiet annwali mill-Fond 
għall-Iżvilupp Djoċesan, fondi għas-servizzi tal-kappillani tal-isptar u tal-ħabs, 
kera u xi qligħ ieħor. 

 

 L-Uffiċċju tal-Edukazzjoni Kattolika u l-iskejjel: Huma ffinanzjati minn Fondi 
tal-Gvernijiet Federali u Statali (85%), b’miżati minn ġenituri u kerers (12%), 
avvenimenti ta’ qligħ, investimenti u qligħ ieħor. 
 

 Servizzi Soċjali tal-CatholicCare: Huma ffinanzjati mill-Gvern Federali (9%) u 
Statali (49%), għotjiet mill-Gvern, mill-Fondi għall-Ħidma Djoċesana (30%), 
għotjiet mill-gvern lokali, pagamenti minn klijenti u donazzjonijiet. 

 

 Aġenziji oħra Djoċesani: Huma ffinanzjati mill-Fondi għall-Ħidma Djoċesana u 
fondi oħra Djoċesani. 

 
 

Direttorju ta’ parroċċi, aġenziji djoċesani, ministeri u servizzi jinstabu fuq: 
www.parra.catholic.org.au 

 
 
        It-Talba Tagħna għall-Pjan Pastorali 
 
      O Alla li tista’ kollox u ta’ mħabba dejjiema, 
        mexxi lil qlubna u lil moħħna 
          waqt li nitolbu u nirriflettu fuq il-fidi fil-ġejjieni tagħna 
          bħala d-Djoċesi Kattolika ta’ Parramatta. 
           Flimkien bħala ġisem wieħed fi Kristu, 
             jalla nwieġbu għall-Kelma tiegħek, 
        inkunu attenti għas-sinjali ta’ kull żmien, 
         u nħaddnu u nirrispettaw il-poplu kollu 
             fid-diversi kulturi, talenti u vokazzjonijiet tiegħu. 
      Berikna bl-Ispirtu tiegħek, 
           ħalli b’dak li nagħmlu u bi kliemna 
      aħna naqduk flimkien fil-qdusija u l-verita`. 
          Dan nitolbuh f’isem 
               il-Mulej tagħna Ġesu` Kristu, 
     fil-għaqda tal-Ispirtu Santu, 
          Alla wieħed, għal dejjem ta’ dejjem. 
         Ammen. 
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