
Il-komunità teżamina lilha nfisha 
 

Mistoqsijiet 
għall-Eżami tal-Kuxjenza 

fil-gruppi 
 

— Servizz — 

1 
 

DAK LI JĦEĠĠIĠNA 
 

Il-grupp tagħna 
hu msejjaħ ikun 

għall-ġid tal-parroċċa. 

 

X’inhu dak li jixprunana fil-ħidma tagħna? 
 Kemm nixtiequ li nkunu ta’ ġid għall-parroċċa kollha 

kemm hi? X’inhu dak li jtellifna milli nilħqu l-veru skop 

tal-grupp tagħna? 

 Ġieli ntlifna wara skopijiet oħra? Ġieli, per eżempju, 

indunajna li qed nistinkaw iktar biex naqilgħu “l-

prosit” milli biex inkunu ta’ servizz? 
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AĦNA BEJNIETNA 
 

Il-karità, jiġifieri l-imħabba, 
qabel kollox, 

għandha turi ruħha 
bejnietna stess, 

il-membri ta’ dan il-grupp. 

 

Kif nisimgħu u nistmaw lil xulxin fil-grupp 

tagħna? 
 Kif inġibu ruħna meta ma naqblux ma’ xulxin? Kif 

nistgħu naċċettaw u naħdmu aktar ma’ xulxin? 

 Id-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom, kif jgħinuna 

nikbru bħala grupp u bħala persuni? Għandna xi 

esperjenzi x’nirrakkuntaw dwar dan? 

3 
 

IL-GRUPP TAGĦNA 
U L-GRUPPI L-OĦRA TAL-KNISJA 

 
L-imħabba tagħna 
tgħaqqadna wkoll 

mal-gruppi l-oħra tal-Knisja. 

 

Bħala grupp, x’aħna noffru lill-parroċċa 

tagħna? U x’qed nirċievu mingħand il-

parroċċa u l-gruppi l-oħra? 
 X’nixtiequ mis-saċerdoti u r-reliġjużi? X’nixtiequ 

naraw fil-gruppi l-oħra tal-parroċċa tagħna? 

 Min-naħa tagħna hemm spirtu ta’ kollaborazzjoni mal-

gruppi l-oħra? Jew spiss nidħlu f’kompetizzjoni jew 

f’kunflitt magħhom? Għaliex? 



4 
 

IL-GRUPP TAGĦNA 
U ĠESÙ KRISTU 

 

Aħna membri ta’ grupp fi ħdan il-

parroċċa, u għalhekk 

fi ħdan il-Knisja ta’ Ġesù Kristu. 

 

Min hu Ġesù Kristu għalina? 
 Fl-attivitajiet tagħna, kif niftakru f’Ġesù Kristu u f’dak 

li jgħid? 

 Qed jirnexxielna nitolbu meta nwettqu l-ħidma 

tagħna? 

5 
 

IL-KELMA TA’ ALLA 
U L-QUDDIESA 

 
Il-Kelma ta’ Alla, 

l-Ewkaristija u l-karità 
huma fil-qalba tal-ħajja tal-Knisja,  

u allura fil-qalba tal-ħajja 
tal-grupp tagħna. 

 

Il-Kelma ta’ Alla u l-Quddiesa, kemm huma 

importanti għall-grupp tagħna? 
 Bħala grupp, il-Kelma ta’ Alla kif qegħda tgħinna 

nagħmlu l-għażliet tagħna? 

 Kif qed ngħinu lil xulxin biex nieħdu sehem aħjar fil-

Quddiesa tal-Ħadd? 
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IL-GRUPP TAGĦNA 
QUDDIEM ID-DINJA 

 
Jekk aħna parti mill-Knisja, 

aħna parti wkoll 
mill-missjoni tagħha. 

 

Fil-grupp tagħna, kif qegħdin ngħinu biex 

Ġesù jasal għand l-oħrajn? 
 Bil-ħidma tal-grupp tagħna qed jirnexxielna nuru u 

nwasslu l-fidi nisranija tagħna lill-oħrajn? Kif? 

 Quddiem in-nies ta’ barra, naħsbu li jidher ċar li l-

grupp tagħna hu grupp nisrani u mhux bħal ħafna 

NGOs oħra li m’għandhomx x’jaqsmu mal-Knisja? 

 X’naħsbu li n-nies ta’ barra qed jistennew li jaraw fina 

bħala grupp tal-Knisja? 
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IL-GRUPP TAGĦNA U L-ĠDID 
 

Sikwit, l-Ispirtu s-Santu 
jmexxi lill-Knisja ’l quddiem, 

u jistedinha 
għal esperjenzi ġodda.  

 

Kemm inħossu li aħna miftuħin għal ideat 

ġodda, għal membri ġodda, għal kritika 

kostruttiva u għat-tagħlim tal-Papa u l-

Isqfijiet?  
 Aħna bħala grupp, nemmnu li Alla jista’ jgħinna 

nindunaw bl-iżbalji tagħna u bil-modi kif nirranġaw 

ċertu mġieba tagħna? Nemmnu li Alla jista’ jgħina 

niskopru triqat isbaħ u aħjar ta’ kif nistgħu naħdmu 

flimkien? 


