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User Area: Login

1 Idħol f’parrocci.knisja.mt

2 Agħfas Login



User Area: Login

3 Daħħal l-email u l-password
tiegħek jew tal-parroċċa

4 Agħfas Sign In



User Area: Menu

5 Wara l-login jitla’ mill-ġdid il-menu ta’ parrocci.knisja.mt imma bl-
istampa tal-User Area fl-aħħar. Agħfas User Area.



Formoli online

1 Agħfas Formoli online



Formoli: Talbiet u Notifiki
online
1. Itlob ċertifikat lil parroċċa oħra
2. Notifika li saret griżma fil-parroċċa

tiegħek

3. Notifika ta’ booking ta’ żwieġ li ħa jsir fil-
parroċċa tiegħek

4. Notifika li sar żwieġ fil-parroċċa tiegħek
5. Notifika li se jsir/sar funeral fil-parroċċa

tiegħek

6. Tqarbin – Mater Dei
7. Sponsorja kors mal-PFI



Notifika ta’ booking ta’ żwieġ li ħa jsir fil-
parroċċa tiegħek



• Malli tagħfas Ibgħat tintbagħat notifika bl-
email:

1. Lill-email address tal-knisja/parroċċa
tiegħek

2. Lill-parroċċa li fiha se jsir iż-żwieġ
3. Lill-parroċċa fejn ser jgħixu l-koppja
4. Lill-parroċċa fejn jgħix l-għarus
5. Lill-parroċċa fejn tgħix l-għarusa



Email tan-notifika

L-email li se tintbagħat, u li 
inti se tirċievi kopja tagħha, 
se jkollha mehmuż magħha
PDF important.



Proċedura
1 Imla l-formula

2 Agħfas Ibgħat

3 Malli tirċievi l-email tan-notifika, niżżel il-PDF (download)

4 Ipprintja 2 kopji tal-PDF

5 Itlob lill-għarajjes sabiex jiffirmawhom

6 Agħti kopja lill-għarajjes u iffajlja il-kopja l-oħra



Notifika li saret griżma fil-parroċċa tiegħek



• Ma tgħoddx għall-knejjes
• Il-ligi kanonika tobbligana li meta ssir griżma

tal-isqof, għandha bżonn tkun infurmata il-
parroċċa ta’ fejn tgħammed il-kandidat/a. Dan 
irid isir permezz ta’ din il-formola sabiex
jitnaqqas l-użu tal-karti u tiżdied is-sigurtà.

• Malli tagħfas Ibgħat tintbagħat notifika bl-
email:

1. Lill-parroċċa li għażilt fejn tgħammed
il-kandidat/a

2. Lill-email address tal-parroċċa tiegħek



• It-talbiet kollha li inti tkun
bgħatt tista’ tarahom billi
tagħfas Griżma fis-sezzjoni Ara 
l-formuli mibgħuta/riċevuti

• Min din il-paġna se tara wkoll
in-notifiki li inti tkun irċevejt
minn parroċċi oħra, bħalma se 
tagħmel ukoll il-parroċċa li inti 
bgħattilha in-notifika tal-
griżma.



Notifika li sar żwieġ fil-parroċċa tiegħek



• Malli tagħfas Ibgħat tintbagħat notifika bl-
email:

1. Lill-parroċċi li għażilt fejn tgħammdu l-
għarus u l-għarusa

2. Lill-parroċċi li għażilt fejn għamlu il-
griżma l-għarus u l-għarusa

3. Fil-każ li magħmudija saret barra minn
Malta: lill-parroċċi li għażilt fejn
tgħammdu l-għarus u/jew tgħammdet l-
għarusa

4. Lill-parroċċa li għażilt fejn sejjra tgħix il-
koppja

5. Lill-email address tal-parroċċa tiegħek



• In-notifiki kollha li inti tkun
bgħatt tista’ tarahom billi
tagħfas Żwiġijiet li saru fis-
sezzjoni Ara l-formuli
mibgħuta/riċevuti

• Min din il-paġna se tara wkoll
in-notifiki li inti tkun irċevejt
minn parroċċi oħra, bħalma se 
jagħmlu wkoll il-parroċċi
(Maltin) li inti bgħattilhom in-
notifiki.



Notifika li se jsir/sar funeral fil-parroċċa
tiegħek



• Meta l-funeral ma jsirx fil-parroċċa tar-
residenza tal-mejjet, dik il-parrocca xorta trid
tiġi nfurmata billi timla’ din il-formola

• Malli tagħfas Ibgħat tintbagħat notifika bl-
email:

1. Lill-parroċċi li għażilt tar-residenza tal-
mejjet/mejta

2. Liċ-ċimiterju fejn se ssir id-difna
3. Lill-parroċċa tal-knisja tiegħek (għar-

retturi biss)
4. Lill-email address tal-parroċċa/knisja

tiegħek



• In-notifiki kollha li inti tkun
bgħatt tista’ tarahom billi
tagħfas Funerali fis-sezzjoni
Ara l-formuli
mibgħuta/riċevuti

• Min din il-paġna se tara wkoll
in-notifiki li inti tkun irċevejt
minn parroċċi oħra, bħalma se 
jagħmlu wkoll il-parroċċi li inti 
bgħattilhom in-notifiki.



Tqarbin – Mater Dei



• Il-prattika hija li s-saċerdot imur idur biss lil
dawk il-pazjenti li jkunu talbu sabiex jitqarbnu

• Ġieli, għal raġunijiet varji, il-pazjenti ma 
jistaqsuhomx jekk iridux jitqarbnu

• Għalhekk il-kappillani tal-isptar ma jkunux
infurmati

• Malli tagħfas Ibgħat tintbagħat notifika bl-
email:

1. Lill-kappillani tal-isptar Mater Dei



• In-notifiki kollha li inti tkun
bgħatt tista’ tarahom billi
tagħfas Tqarbin – Mater Dei 
fis-sezzjoni Ara l-formuli
mibgħuta/riċevuti



Sponsorja kors mal-PFI



• Il-Formazzjoni, għalina lkoll li naħdmu fil-
pastorali, hija mportanti ħafna

• Nafu li ċerti parroċċi jisponsorjaw korsijiet
għall-operaturi pastorali tagħhom

• Jekk inti tixtieq tagħti formazzjoni imla din 
il-formola

• Malli tagħfas Ibgħat tintbagħat notifika bl-
email:

1. Lill-PFI (Pastoral Formation Institute)
2. Lill-email tal-persuna li se ssegwi l-

kors
3. Lill-email tal-parroċċa tiegħek



• L-applikazzjonijiet kollha li inti 
tkun bgħatt tista’ tarahom billi
tagħfas Korsijiet PFI fis-
sezzjoni Ara l-formuli
mibgħuta/riċevuti

• Minn hawn għandek il-
possibilità li tniżżel il-lista ta’ 
applikazzjonijiet bħala CSV (li 
jinqara’ bl-Excel) kif ukoll li 
tipprintja il-lista



Kalendarju



Kalendarju
• L-appuntamenti importanti

tal-kappillani, kleru u retturi
• L-appuntamenti li se tattendi

tista żżidhom direttament fil-
Google calendar tiegħek
kemm fuq laptop, tablet u 
mobile

• Possibli li tarah ukoll minn fuq
il-mobile



Database tal-operaturi pastorali



Database tal-operaturi pastorali: punti importanti

• L-operaturi iridu jkunu reġistrati:
• Sabiex l-operator ikun uffiċċjalment approvat mill-Kappillan
• Sabiex jinżammu d-dettalji ta’ kuntatt għal kull bżonn waqt il-ħidma pastorali
• Sabiex ikunu jafu u jiffirmaw għal-kunsensi, t-termini u l-kundizzjoniet, b’mod speċjali

tal-GDPR (data protection)
• Sabiex isiru ir-rikorsi tal-Protection Of Minors Act (POMA) meħtieġa
• Sabiex tkun tista’ tinħareġ ID card tal-Arċidjoċesi fejn meħtieġ

• Huwa meħtieġ li l-kappillan ikollu id-dettalji tal-operaturi tiegħu minħabba
raġunijiet legali, awditjar u saħħa w sigurtà.

• Il-kappillan se jkollu aċċess għad-dettalji tal-operaturi reġistrati mal-
parroċċa tiegħu biss, mingħajr aċċess għall-operaturi ta’ parroċċi oħra.



Database tal-operaturi pastorali

Buttuna tar-
reġistrazzjoni

1

Search
2

Download 
button

3
Il-lista ta’ 
operaturi
reġistrati

4



• Metodu:

• Preżenti
Simili bħal ma kien qed isir sa issa, il-kappillan jew l-uffiċċju parrokkjali idaħħlu
id-dettalji fid-database il-ġdida fil-paġna parrocci.knisja.mt/registrazzjoni.

• Ġdid
Issa tista’ tintbagħat email lill-operatur direttament sabiex jimla’ il-formola mil-
link parrocci.knisja.mt/registrazzjoni għall-kumdità tagħha jew tiegħu u wara
jgħaddi kopja iffirmata lill-kappillan jew l-uffiċċju parrokkjali.

Database tal-operaturi pastorali: reġistrazzjoni



Database tal-operaturi
pastorali: reġistrazzjoni

• Malli tagħfas Ibgħat
tintbagħat notifika bl-email 
b’kopja (PDF) tal-formola
bħala attachment:

1. Lill-email address tal-
parroċċa / knisja
tiegħek

2. Lill-operator li ġie
rreġistrat / rreġistra



Database tal-operaturi pastorali: approvazzjoni tal-kappillan

Tick box  tal-
approvazzjoni

1

Upload tal-formola
iffirmata mill-operatur

2

Tick box  tat-talba
għall-ID card

4 Id-dati tal-mandat

3



parrocci.knisja.mt
segretarjat.parrocci@maltadiocese.org

Grazzi
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