
Il-Pjan Pastorali tal-Arċidjoċesi ta’ Toronto

Lill-Fidili tal-Arċidjoċesi ta’ Toronto:

Dan is-sommarju tal-Pjan Pastorali tal-Arċidjoċesi ta’ Toronto joffrilna l-opporunità li
nirrifleu fit-talb dwar kif Ġesù jitlobna ngħixu bħala d-dixxiplini Tiegħu.

Il-Pjan Pastorali tagħna huwa mibni fuq it-talb, il-pedament tal-isforzi tagħna.

Il-missjoni tagħna għandha żewġ għanijiet. Il-missjoni pastorali tagħna  (ġewwiena)
hija li niżviluppaw u nsaħħu l-esperjenza tal-fidi tal-Kaoliċi kommessi, billi nimxuhija li niżviluppaw u nsaħħu l-esperjenza tal-fidi tal-Kaoliċi kommessi, billi nimxu
fuq il-mudell ta' San Pietru, li lilu Ġesù qal:  “Itma' lin-nagħaġ egħi.” Il-missjoni
appostolika tagħna (lejn ħaddieħor) hija li nħabbru l-Evanġelu, kemm lill-fidili kif
ukoll lil dawk barra mill-Knisja. Il-mudell għal din il-ħidma huwa San Pawl, li iltaqa’ 
l-ewwel darba ma’ Ġesù permezz tal-konverżjoni u imbagħad ipproklamaH madwar
id-dinja.

Il-Pjan Pastorali tagħna jiseden lil kull Kaoliku fl-arċidjoċesi biex jirrifle  dwar l-irwol tagħna li nieħdu ħsiebu Il-Pjan Pastorali tagħna jiseden lil kull Kaoliku fl-arċidjoċesi biex jirrifle  dwar l-irwol tagħna li nieħdu ħsiebu 
l-ħafna doni ta’ Alla, billi jsejħilna għall-konverżjoni profonda interna li twassalna lejn spirtu ta' ġenerożità, li hija 
murija l-aktar fil-qsim taż-żmien u t-talen ma' ħaddieħor. Aħna ngħixu kull mument fi spirtu ta' gratudni, billi 
nsibu toroq li għandna nużaw b'mod li jħalli l-fro, dak kollu li ngħatalna, fis-servizz ta' Alla u tal-ġar.

Aħna nafu bit-trufijiet li jridu jinsġu matul il-pjan pastorali. Biex ix-xogħol tagħna ikun effe v irridu nassiguraw li Aħna nafu bit-trufijiet li jridu jinsġu matul il-pjan pastorali. Biex ix-xogħol tagħna ikun effe v irridu nassiguraw li 
aħna: ninvolvu lill-familja, speċjalment liż-żgħażagħ; li niċċelebraw id-diversità kulturali tagħna; li nużaw ir-riżorsi 
bil-għaqal; u li nikkkomunikaw b’mod effe v.

Dan is-sommarju huwa bbażat fuq l-immaġini biblika tad-dielja (Ġesù) u l-friegħi (il-poplu egħu). Ħames prijorita-
jiet ewlenin jiggwidawna fil-vjaġġ tagħna.

Nistedinkom li issiru tafu aktar dwar “il-pjan” tagħna għall-vjaġġ tagħna billi żżuru l-ispazju speċjali fuq l-internet Nistedinkom li issiru tafu aktar dwar “il-pjan” tagħna għall-vjaġġ tagħna billi żżuru l-ispazju speċjali fuq l-internet 
www.archtoronto.org/pastoral biex taċċessjaw il-pjan pastorali komplet flimkien ma’ riżorsi u għodod oħra għal 
riflessjoni.

Jien grat ħafna għall-irwol li intom għandkom fit-sħiħ tal-komunità tagħna. Nassigurakom mit-talb egħi hekk kif 
naħdmu flimkien fil-għalqa tal-Mulej.

Tagħkom fi Kristu,

Thomas Cardinal Collins
Arċisqof ta’ TorontoArċisqof ta’ Toronto
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Il-friegħi ewlenin tal-pjan pastorali tagħna ser jippromwovu l-għanijiet tagħna ta' ħarsien u servizz lill-komunità. 
Hekk kif aħna nirrifleu fuq dawn l-għanijiet, it-talba tagħna huwa li dan il-pjan ikun ta' benefiċju tal-ħajja ta' kull 
Kaoliku u Kaolika fl-arċidjoesi tagħna.



Involviment tal-familja, speċjalment liż-żgħażagħ

Ċelebrazzjoni tad-diversità kulturali tagħna

L-użu tar-riżorsi bil-għaqal

Komunikazzjoni effe va

Il-Ħajja Parrokjali Il-Vokazzjonijiet
Servizz Kaolliku 
għall-ġuszzja u 
fl-imħabba

L-Evanġelizzazzjoni 
tas-soċjetà

Il-Kadral bħala 
sinjal tal-missjoni 

tagħna
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