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Il-KNISJA F’MALTA

Messaġġ mill-Isqof Charles J. Scicluna
Għeżież,
Il-paċi magħkom!
Aħna għandna nkunu qaddejja tajba tal-ġid li intom, b’tant ġenerożità,
fdajtu f’idejn l-Arċidjoċesi tagħna. Għalhekk qiegħed jiġi ppreżentat dan
ir-rapport pastorali u finanzjarju għaliex il-finanzi għandhom skop pastorali.
Grazzi ħafna lilkom, li bħala qaddejja tal-ġid tagħkom, qegħdin taqsmuh
mal-parroċċi, Djar, mad-Djoċesi u mal-Knisja kollha. Il-Mulej jaf iħallas huwa
stess!
Aħna qegħdin nagħmlu ħilitna biex naqdukom b’ħafna ħidmiet u inizjattivi
li jolqtu lil kull kategorija ta’ nies u kull qasam tal-ħajja filwaqt li nieħdu ħsieb
il-patrimonju li ħallew f’idejna missirijietna.
Aħna għandna fiduċja sħiħa fil-Mulej u li l-għajnuna tagħkom qatt ma tiġi
nieqsa!
B’barkiet mis-sema,
 Charles J. Scicluna
Amministratur Appostoliku sede vacante
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Rapport Finanzjarju / Pastorali 2013
Fl-Arċidjoċesi ta’ Malta, is-Segreterija Pastorali għandha l-iskop li tmexxi
’l quddiem, tikkoordina u tinkoraġġixxi l-ħidma pastorali li titwettaq fostna
minn tant entitajiet tal-Knisja.
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Segretarjati

Kummissjoni Kultura

Kummissjonijiet

Kummissjoni Sport
Kummissjoni Ekumenika
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L-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni għandu r-responsabbiltà li l-ġid materjali
tal-Knisja jitmexxa sew kull fejn hemm entitajiet tal-Knisja li għandhom dan
il-ġid.

Audit Committee

Segretarju
Amministrattiv

Investment Committee
Financial Controller

Qegħdin nitkellmu fuq mijiet ta’ entitajiet li kollha għandhom l-identità,
il-kariżma, in-nies u l-mezzi tagħhom.
Aħna tal-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni nibqgħu
dejjem impressjonati bl-offerti li n-nies
jogħġobhom jagħtu minn jeddhom għallbżonnijiet li jkollha l-Knisja, l-Arċidjoċesi u
l-komunitajiet parrokkjali u oħrajn.
Wara l-ġbir u d-donazzjonijiet, it-tieni
l-akbar sors ta’ dħul tal-Arċidjoċesi ġej millinvestimenti. Din is-sena dan id-dħul reġa’
naqas u allura naqset l-għajnuna li setgħet
tingħata lil entitajiet li jkollhom bżonn ilflus biex ikomplu l-ħidmiet tagħhom, bħallħidma mal-familji permezz ta’ counsellors
fil-parroċċi.
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It-tweġiba tal-poplu għall-bżonnijiet tal-Knisja kienet tajba ħafna għallMissjoni, għall-bżonnijiet tal-Papa u l-ġabriet l-oħra għall-Insara fl-Iraq.
Fil-parroċċi wkoll naraw li l-bżonnijiet tagħhom u t-talbiet li jagħmlu jiġu
mismugħa mill-parruċċani. Entitatjiet oħra bħall-Monasteri, is-Seminarju
u l-Caritas, ingħataw għajnuna b’modi differenti minn xulxin, per eżempju
grants mill-Gvern, il-ġabra tar-Randan u dħul minn investimenti.
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Dħul u Spejjeż
Id-dħul mill-investimenti għas-sena 2013 kien ta’ €5.197m, imma dak
mill-ġbir u mill-għotjiet kien ta’ €7.543m. Id-dħul mill-miżati, millpublikazzjonijiet, mill-fundraising, mir-reklami u minn dħul ieħor kien ta’
€13.366m. Qliegħ kapitali mill-investimenti ammonta għal €1.09m.
L-infiq kien l-aktar f’pagi ta’ lajċi li jaħdmu mal-Knisja (€12.099m) u tal-qassisin
(€2.650m). Biex il-bini tagħna (l-aktar knejjes u l-opri li fihom) jiġi mħares
sewwa, intefqu €3.132m. Ingħataw €301,000 f’għotjiet ta’ karità u tħallsu
€586,000 f’taxxi lill-Gvern. Spejjeż tal-operat tal-entitajiet tal-Knisja u spejjeż
oħra ammontaw għal €8.830m.
Dan irriżulta f’defiċit ta’ €402,000 għas-sena finanzjarja 2013.
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Tajjeb li niftakru li fl-2013 il-Knisja ħarġet minn ġewwa biex tat dawn
is-sussidji:
• Djar tat-Tfal - €158,000
• Djar tal-Anzjani - €108,000
• RTK u Media Centre - €362,000
• Tribunal - €387,000
• KDŻ - €117,000
• Ħidmiet pastorali - €195,000
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L-Arċidjoċesi ta’ Malta
Tiġbor fiha:
70 parroċċa
16 minnhom immexxija mill-patrijiet

Tmexxi:
12-il dar tat-tfal, b’150 tfal
4 djar għall-persuni b’diżabilità, b’103 residenti
14-il dar tal-anzjani, b’726 anzjan/a,
fosthom id-Dar tal-Kleru
14-il dar residenzjali għall-immigranti,
fejn jgħixu 400 persuna
45 skola primarja u kindergarten
20 skola sekondarja
Radju RTK
Dar tal-Produzzjoni għall-media
L-Istitut Kattoliku - ċentru ta’ kultura u formazzjoni
Day Centres għall-ommijiet bi tfal żgħar
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Għandha:
290 qassis jaħdmu Malta u 92 fil-missjoni
’il fuq minn 100 kunvent b’402 patrijiet u 813 sorijiet
12-il dar tal-irtiri, 356 knejjes u kappelli
Seminarju tal-kbar: hemm jistudjaw fih 30 seminarista
6 Movimenti tal-Lajċi b’ħidma ta’ gruppi f’bosta parroċċi
Għaqdiet u gruppi oħra li jaħdmu ma’ diversi kategoriji
ta’ persuni fuq livell djoċesan

Fil-Parroċċi toffri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ċentri tal-katekiżmu għat-tfal
ċentri ta’ formazzjoni għall-adolexxenti u ż-żgħażagħ
ċentri ta’ laqgħat soċjali għall-anzjani
korsijiet ta’ preparazzjoni għaż-żwieġ
laqgħat ta’ formazzjoni
servizz kontinwu taċ-ċelebrazzjoni tal-quddies
ċelebrazzjoni tas-sagramenti bħal magħmudijiet, żwiġijiet u
ċelebrazzjoni tal-funerali
servizz regolari ta’ qrar
assistenza regolari lill-morda
żjarat regolari fil-familji
għajnuna lil dawk fil-bżonn
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L-Arċidjoċesi tieħu ħsieb ukoll:
• ċentri ta’ akkoljenza u ta’ rijabilitazzjoni ta’ persuni bilproblema tad-droga
• counsellors disponibbli għall-persuni fil-bżonn ta’ parir
professjonali
• childcare centres għat-tfal ta’ single mothers
• clubs ta’ mother & baby
• support groups - għar-romol, separati, single mothers,
persuni waħedhom, koppji bla tfal, koppji li jmutulhom ittrabi
• inizjattivi ta’ prevenzjoni mid-droga fost it-tfal, iż-żgħażagħ u
l-familji
• djar residenzjali għall-immigranti
• djar ta’ akkoljenza għan-nisa u wliedhom li jsibu ruħhom
f’diffikultà
• servizz pastorali għall-baħħara, għall-ħaddiema talavjazzjoni ċivili, għall-ħaddiema fl-uffiċini, fil-fabbriki u
fl-azjendi
• ħidma pastorali fl-iskejjel statali, primarji u sekondarji,
skejjel indipendenti u tal-Knisja, istituzzjonijiet terzjarji
(Università, MCAST, Junior College, 6th Forms, Higher
Secondary)
• ħidma pastorali fl-isptarijiet, fosthom Mater Dei, fid-djar
residenzjali tal-anzjani tal-Gvern, Privati u tal-Knisja,
fosthom San Vincenz De Paul
• ħidma pastorali mal-membri tal-Korp tal-Pulizija, malmembri tal-Forzi Armati, fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin
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Għandna żewġ Istituti li jagħtu servizz lill-Arċidjoċesi:
• id-Discern, li joffri servizzi ta’ riċerka
• l-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali, li joffri korsijiet ta’
formazzjoni pastorali

Hija l-ġenerożità tal-Maltin u l-ħidma ta’ tant saċerdoti u reliġjużi
li żżomm lill-Knisja qawwija fil-qadi lill-poplu Malti kollu u flgħajnuna lill-popli u knejjes barranin. Grazzi mill-qalb.
Il-Knisja f’Malta hi msebbħa b’mijiet ta’ lajċi Nsara dedikati li b’mod
volontarju u mill-qalb qed joffru ħinhom u t-talenti tagħhom, u
ħafna drabi anki joħorġu flus minn buthom. Dan qed jagħmluh
għax iħossu li bħala Nsara għandhom missjoni xi jwettqu. Kieku
m’hemmx dawn il-volountiera lajċi, kieku l-ispiża tal-Arċidjoċesi
tkun wisq akbar.

Mons. Charles Cordina
Segretarju Pastorali

Mons. Anton Portelli
Segretarju Amministrattiv

Mr Robert Agius
Kontrollur Finanzjarju
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