STATUT
KUMMISSJONI DJOĊESANA ĠUSTIZZJA U PAĊI
Il-Kummissjoni Djoċesana Ġustizzja u Paċi hija mwaqqfa fl-Arċidjoċesi ta’ Malta
skont l-indikazzjonijiet tas-Sinodu Djoċesan (ara dokument Djakonija u Ġustizzja
(Kap VII).
Skopijiet u ħidmiet
2.1

Il-Kummissjoni tistudja, fi spirtu ta’ servizz lejn il-Knisja, lejn il-membri u listituzzjoni tagħha u s-soċjeta’ inġenerali, l-aspetti evanġeliċi tal-ġustizzja u l-paċi,
u tfittex li tqanqal il-poplu ta’ Alla biex jasal għal għarfien aktar sħiħ tad-dmirijiet
tiegħu fil-qasam tal- ġustizzja, tad-drittijiet tal-bniedem, tal-iżvilupp tal-poplu, talpromozzjoni umana u tal-paċi. Tagħraf ukoll b’mod konkret x’sehem tista’ tagħti
l-Knisja għas-soluzzjoni ta’ problemi fil-qasam tal-ġustizzja u paċi.

2.2

Għal dan il-għan il-Kummissjoni għandha:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Taħdem biex jikber l-għarfien tat-tagħlim soċjali tal-Knisja fuq diversi livelli
fil-knisja u fis-soċjetà, permezz ta’ kitba, seminars, media, korsijiet u
ħwejjeġ oħra;
Tistudja l-impatt u l-implikazzjonijiet ta’ żviluppi ekonomiċi, soċjali,
leġislattivi, u oqsma oħra;
Tagħmel proposti ta’ mpenn konkret fil-livelli kollha tas-soċjetà, bħala parti
sħiħa mill-ħidma ta’ evanġelizazzjoni;
Tidħol fi djalogu strutturat ma’ l-awtoritajiet, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà
ċivili;
Tagħti pariri lill-Arċisqof u, skont il-ħtieġa, lil setturi nvoluti;
Taħdem biex jittejbu qagħdiet ta’ inġustizzja u ta’ ċaħda tad-drittijiet talbniedem;
Iżżomm kuntatt mad-dikasteru għal-żvilupp sħiħ tal-persuna (decastery for
integral human development) u ma’ kummissjonijiet nazzjonali ta’ pajjiżi
oħra, b’mod specjali dawk Ewropej permezz tal-affiljazzjoni ma ‘J&P
Europa’;

viii.

ix.

Tistabilixxi kuntatti mal-organi kollha tal-Knisja u ma’ entitajiet oħra,
speċjalment ma’ dawk ta’ ispirazzjoni nisranija li jaħdmu f’dan il-qasam,
tgħin il-koordinament bejniethom kemm fuq livell ta’ studju, kemm ta’
sensibilizzazzjoni, kif ukoll ta’ ħidma;
Toħloq kuntatt regolari ma’ segretarjati u kummissjonijiet djoċesani oħra
ħalli magħhom tara kif toħloq inizjattivi ta’ għajnuna reċiproka, u taħdem
b'kollaborazzjoni mal-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali fuq korsijiet u oqsma
oħra ta' formazzjoni.

Uffiċjali u membri
3.1

Il-President u l-membri tal-Kummissjoni jinħatru mill-Arċisqof għal perjodu ta’
tliet snin.

3.2

Dawn għandhom ikunu persuni kompetenti f’materji soċjali u minn diversi oqsma
tas-soċjetà.

3.3

Il-membri m’għandhomx ikunu aktar minn disgħa u mhux inqas minn ħamsa.

3.4

L-Uffiċjali tal-Kummissjoni huma:
i. President
ii. Segretarju u Teżorier li għandhom jiġu magħżula minn fost il-membri biex
jaqdu dawn id-dmirijiet.

3.5

Il-President jirrapreżenta uffiċċjalment il-Kummissjoni, iġib ’il quddiem l-għanijiet
u l-ħidma tagħha, u jippresiedi l-laqgħat tagħha.

3.6

Is-Segretarju jibgħat l-Aġenda tal-laqgħat, stabbilita mill-President, iżomm ilminuti tal-laqgħat, jieħu ħsieb il-korrispondenza, u dak li jkun hemm bżonn għalħidma tal-Kummissjoni.

3.7

It-Teżorier jieħu ħsieb il-fondi tal-Kummissjoni, il-kontijiet li jkollha l-Kummissjoni,
it-tħejjija u r-rapport tal-budget.

Laqgħat u proċedura
4.1

Il-Kummissjoni tiltaqa’ mill-inqas darba fix-xahar.

4.2

Il-kworum għal-laqgħa jiġi kostitwit mill-President flimkien ma’ erba’ membri
oħra, jekk in-numru ta’ membri jkun disa’. F’kaz li n-numru jkun inqas il-kworum
jiġi aġġustat b’mod proporzzjonali.

4.3

Membru li ma jattendix għal tliet laqgħat tal-kummissjoni wara xulxin mingħajr
ġustifikazzjoni jispiċċa ipso facto minn membru.

4.4

Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni jittieħdu kemm jista’ jkun b’consensus jew bilmaġġoranza tal-voti tal-membri preżenti waqt laqgħa msejħa b’avviż lill-membri
kollha.

4.5

Waqt li jibqa’ mħares l-Istatut, il-Kummissjoni tirregola hi stess il-proċedura tallaqgħat u attivitajiet tagħha u tista’ tagħmel regolamenti għal dan il-għan.

Amministrazzjoni
5.1

Is-Segretarju u t-Teżorier jippreparaw Rapport Amministrattiv u Rapport
Finanzjarju darba kull sena. Wara li jiġu approvati mill-Kummissjoni dawn irRapporti jiġu preżentati lil-Vigarju Ġenerali.

5.2

It-Teżorier iħejji wkoll budget kull sena u jippreżentah lill-Kummissjoni għallapprovazzjoni, u wara jgħaddih lis-Segretarju Amministrativ għall-approvazzjoni
tal-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni.

5.3

Talbiet għal-kontribuzzjonijiet finanzjarji minn fondi tal-Arċidjoċesi għall-ħtiġijiet
tal-Kummissjoni għandhom jitressqu lis-Segretarju Amministrativ.

Emendi
6.1

Tibdil ta’ dan l-Istatut u r-revoka tiegħu jistgħu jsiru biss mill-Arċisqof ta’ Malta
pro tempore b’inizjattiva tiegħu jew wara talba tal-maġġoranza tal-membri
preżenti għal laqgħa msejħa għal dan il-għan.

