Każin tal-Banda San Lawrenz
Snack Bar • Cafeteria • Take Away

Propretarji Charles u Uliana Boxall
• Bar miftuħ kuljum • Atmosfera ta’ ħbieb
• Apetizers ta’ kull kwalità
Jaċċetta Bookings għal Coffee Mornings u Afternoon Teas

Tel: 2180 7526

Fava Woodworks Co. Ltd.
KW 17B, Corradino Industrial Estate, Paola
Tel: 2182 7650

Manufacturers of all types of Wooden Mouldings
Showrooms at the Factory and
80, St. Joseph High Road, Ħamrun

Special prices for furnished flats owners
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Il-Kelma tal-President

Lawrence V. Farrugia

Alleluja! Alleluja! Grazzi lill-Arċipriet
il-Kan. Joe Cilia għax bil-għajnuna tiegħu
t-talba tal-Każin biex il-ħruġ tal-Vara ta’ San
Lawrenz issir b’ċelebrazzjoni paraliturġika
ġiet aċċettata. B’hekk id-devoti ta’ San
Lawrenz se jkunu jistgħu jagħtu bidu
għaċ-ċelebrazzjonijiet li jsiru f’ġieħ San
Lawrenz b’mod reliġjuż bħal ma jsir filmaġġoranza tal-Festi Maltin. Il-Każin
ilu jikteb u jitkellem dwar dan għal dawn
l-aħħar 22 sena u jiddispjaċina ngħidu li
ftit li xejn sab sapport. Din iċ-ċelebrazzjoni
hija konformi mad-dokument tal-Knisja
‘Nirrestawraw il-Festi Flimkien’. Il-Każin
ta’ San Lawenz qatt ma beża’ jitkellem tant
li kien il-Każin tal-Banda San Lawrenz li
għamel laqgħat mal-Arċisqof Mikiel Gonzi
meta l-isem ta’ San Lawrenz tħalla barra
mil-litanija tal-Qaddisin, kif ukoll meta
l-Kanonku Dun Lawrenz Bonnici kien se
jingħata l-pussess mingħajr salib, u meta
kellna Arċipriet li kien se jieħu pussess
mingħajr dak ta’ Kanonku. Il-Każin talBanda San Lawrenz kellu sehem importanti
biex il-Festa ġewwa l-Knisja baqgħet tiġi
ċċelebrata fl-10 t’ Awwissu kif ukoll biex
iddawret il-proċessjoni ta’ San Lawrenz
u ma beżgħax isemma’ leħnu meta l-vara
l-Kbira fi żmien il-Ġimgħa l-Kbira ma
baqgħetx titpoġġa f’posta li kienet ilpreludju biex San Lawrenz jitpoġġa taħt
nava u mhux fin-nofs tal-kursija tal-knisja.
Din is-sena għall-Festa ta’ San Lawrenz
għandna okkażjoni unika għaliex fostna
sejjer ikollna iben dehen ta’ din il-Belt
Rebbieħa, l-Kardinal Prosperu Grech li
sejjer imexxi Konċelebrazzjoni Pontifikali
tal-Festa. Il-Kardinal twieled u trabba
fil-Birgu u għamel ġieħ lil Beltna bħal
ma’ għamlu ħafna Vittoriosani f’oqsma
differenti tal-ħajja. Il-Każin tal-Banda bħal
ma dejjem jagħmel, sejjer jagħti s-sehem
tiegħu. Wara li tispiċċa l-Quddiesa tal-Festa
huwa se jitla’ l-Każin flimkien mal-ogħla
awtoritajiet tal-Pajjiż fejn sejjer jikxef
lapida kommemorattiva, jingħata tifkira u
jsir riċeviment.
Kif għidnilkom fil-ħarġa ta’ qabel kien
hemm progress fid-diskussjonijiet bejn
l-entitajiet li jorganizzaw iż-żewġ festi
ġewwa l-Birgu. Bi pjaċir ngħid li fillaqgħa li nżammet nhar il-Ġimgħa 29 ta’
Ġunju temmejna d-diskussjonijiet u fadal
li jiġi ffirmat il-ftehim biex imur għallapprovazzjoni tal-Awtorità tal-Knisja.
Iż-żewġ naħat fehmu li waqt il-marċi talbriju l-aktar meta l-Baned jgħaddu minn

LULJU - AWwissu

quddiem il-Każin oppost kien hemm
x’jiġi rranġat, imma s-soluzzjoni ma
kinitx li nbiddlu r-rotot kif darba ġie
ssuġġerit. Qegħdin ngħixu fil-21 seklu
u hemm bżonn li dawk li għandhom
responsabbiltà fl-organizzazzjoni talfesta, sew jekk Kumitati tal-festa kif ukoll
Każini tal-banda jedukaw u jiggwidaw
huma lill-partitarji mingħajr biża’ li
jistgħu jidhru koroh.
Fuq kollox fiż-żewġ festi hemm biss ftit
nies li jippretendu li fil-ġranet tal-festa
jagħmlu li jridu għaliex il-maġġoranza
jridu li jieħdu pjaċir u jifirħu mingħajr
ebda problemi. Nappella biex kulhadd
jimxi ma’ dan il-ftehim biex inkomplu
ngawdu it-tradizzjonijiet tant sbieħ li
għandna ġewwa Beltna.
Nerġa’ nfakkar lil dawk li għadhom
ma tawx il-kontribuzzjoni tagħhom
biex jgħinu lill-Każin fl-ispejjeż kbar li
jagħmel fil-ġranet tal-Festa. Minbarra
l-ispiża normali tal-festa din is-sena
għandna l-festi speċjali tal-25 Sena talPresident kif ukoll il-viżta tal-Kardinal.
F’kull okkażjoni tal-Parroċċa li kien
hawn, il-Każin tal-Banda kien minn ta’
quddiem li ta s-sehem tiegħu bħal ma’
għamel fil-Festi Ċentinarji tal-Parroċċa,
meta ġiet ir-Ras Qaddisa ta’ San Lawenz,
fl-okkażjoni tal-1750 sena mill-Martirju
ta’ San Lawrenz u hekk sejjer jagħmel
għal din l-okkażjoni ghalkemm din
l-attività ma kienetx fil-budget tagħna.
Wasalna qrib il-festa u l-membri talKumitat għaddejjin bla waqfien biex
jorganizzaw il-ħafna attivitajiet kif
ukoll jippreparaw il-Każin għall-ġranet
tal-Festa. Dan isir mingħajr storbju
u kulhadd jaħdem minn qalbu. IlVittoriosani għandhom għalfejn ikunu
kburin bil-Festa kbira li ta’ kull sena
nagħmlu u għalhekk ejjew napprezzaw
is-sehem ta’ kull wieħed u waħda minnha
għaliex il-festa tagħna laħqet dimensjoni
kbira meta nqisu ċ-ċokon ta’ Beltna.
Ħadd ma’ jagħmel il-festa waħdu, imma
ssir bis-saħħa ta’ kulħadd, min huwa
tajjeb għal ħaġa u min għal oħra, imma
kollox huwa importanti. Għalhekk
ejjew ningħaqdu u nifirħu flimkien biex
inkomplu nkabbru ċ-ċelebrazzjonijiet li
ta’ kull sena nagħmlu bil-għan li nagħtu
ġieħ lil Alla permezz tal-Missier tagħna
San Lawrenz.
Il-Festa t-tajba
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Mill-Birgu tal-Imgħoddi

Il-Pussess tal-Granmastri fil-Birgu

minn Anton Attard

W

ara li l-Ordni ta San Ġwann kien ħalla ‘l - Birgu biex imur fil-Belt il-Ġdida, din il-belt żammet l-importanza li
kellha snin qabel għall-ħafna żmien li ġie wara. Dan jidher mill-fatt li l-Granmastri, wara l-elezzjoni tagħhom, xorta
waħda, flimkien mal-Imdina, baqgħu jieħdu l-pusses solenni ta’ dawn iż- żewġt’ ibliet, li fihom seħħew l-aqwa episodji
fl-istorja ta’ Gżiritna.
Jum il-pussess kien ikun jum ta’ festa u ċ-ċerimonja kienet issir bis-solennitajiet li l-Ordni kien tant magħruf għalihom.
Filwaqt li fl-Imdina l-Granmastru u dawk ta’ madwaru kienu jitilgħu bil-karrozzelli u ż-żwiemel, fil-Birgu kien jasal fuq
il-gondla tiegħu msieħeb min-nobbilta’ ta’ madwaru fuq dgħajjes, kollha mżejnin għall-okkażżjoni.
Hu mpossibbli li tingħata deskrizzjoni dettaljata ta’ kulma kien isir dakinhar, għax inkella tieħu fit-tul wisq. Iżda ħarsa
ħafifa tiswa biex tittieħed ideja ta’ dak li kien isir f ’dak il-jum solenni tant mistenni mill-Vittoriosani.
It-tluq kien isir mix-Xatt tal-Belt fejn hemm il-Knisja tal-Liesse. Tul il-qadfa sal- Birgu, is-salut permezz tal-kanuni ta’
Kastell Sant’ Anġlu, il-Forti San Mikiel fl-Isla u mill-kanuni tax-xwieni li kienu jinzertaw fil-port ma kien jaqta xejn. Xtut
l-Isla u l-Birgu sa Bormla kienu jiżżejnu bil-bandieri, bandalori u trofej.
Il-Granmastru kien jinżel ix-Xatt ta’ Santa Tereża u jibqa sejjer dritt lejn il-knisja minn fuq pont dekorat bid-damask li kien
jintrama fuq il-blat. Fil-bieb tal-knisja kien jintlaqa’ mill-pirjol u l-patrijiet tal-Kunvent ta’ Santa Tereża. Wara li jagħmel
vista quddiem is-Sagrament, kien jattendi għal riċeviment f ’waħda mis-swali tal-kunvent.
Ftit ħin wara, kien jibda l-korteo lejn il-Birgu. Il-Granmastru kien jimxi taħt baldakkin merfugħ, fil-biċċa l-kbira, millġurati tal-Universitajiet tal-Belt Valletta, tal-Birgu u tal-Isla. Fuq kull naħa tat-triq, biex jikkontrollaw il-folla, kien ikun
hemm żewġ fillieri ta’ suldati, ġeneralment mill-Milizja ta’ Bormla.
Kif il-korteo jasal quddiem Bieb il-Birgu, li kien jinżamm magħluq, kien ikun hemm jistenna l-Isqof tad-Djoċesi bis-salib
li fuqu, aktar tard, il-Granmastru kellu jaħlef li lest iħares il-kundizzjonijiet imposti fuq l-Ordni mir-Re Karlu, meta dan
għaddielha l-Gżejjer Maltin.
Hawn kien jasal il-ġest simboliku tal-għoti tal-imfietaħ ta’ bieb il-belt lill-Granmastru.. Wara li dan jinfetaħ, il-korteo kien
jibda miexi lejn il-pjazza tul-it-triq prinċipali tal-Birgu, fejn aktar tard inbniet dik li llum insibuha bħala t-triq tal-Lunzjata.
Fil-Pjazza kien jintrama Ark Trijonfali u wara li jgħaddi minn taħtu, il-Granmastru jitla fuq sedja mħejjija għalih fuq
palk imżejjen b’damask aħmar, biex minn fuqu jisma Indirizz ta’ Merħba li kien jinqara minn żagħżugħ, iben wieħed
min-nobbli ta’ din il-belt. Ma’ tmiem l-indirizz, il-Granmastru kien jimxi sal-Knisja ta’ San Lawrenz, fejn quddiem l-artal
maġġur kien jintrama ġinokkjatur biex minn fuqu l-Granmastru jagħmel ftit ħin jitlob quddiem is-Sagrament. Kif jispiċċa,
wara li jitla fuq it-tron li kien jintrama fuq il-presbiterju, kien jingħata l-ġurament mill-Inwiżitur u wara, jitkanta l-Innu
ta’ Ringrazzjament, bil-parte`ipazzjonik tal-Isqof, l-Inwkiżitur u mill-miġemgħa distinta komposta mill-Gran Cruci,
Kavallieri u nobbli oħra mistiedna. Is-salib li fuqu kien jingħata l-ġurament għadu fost l-oġġetti storiċi li baqgħu f San
Lawrenz sal-lum.
Iċ-ċerimonja kienet tintemm billi l-kappillan u l-kleru tal-parroċċa jitilgħu jbusu id il-Granmastru u wara jwassluh salbieb tal-knisja. Fi żjarat minnhom, xi Granmastri żaru l-Monasteru ta’ Santa Skolastika u minn hemm, drabi oħra, żaru
wkoll fil- Knisja ta’ San Filippu.
Iż-żjara tal- pussess kienet tintemm billi l-Granmastru jinżel lejn ix-xatt biex jirkeb il-gondla li twasslu lura lejn il-Belt,
imsieħeb mill-entużjażmu tan-nies li kienu jimxu warajh fuq id-dgħajjes tagħhom, imżejnin għall-okkażżjoni bil-bnadar
u friegħi tal-palm.
Din iż-żjara tal-pussess kienet titqies okkażjoni speċjali tant li l-inawgurazzjoni tal-Knisja ta’ San Lawrenz preżenti tħalliet
għaż-żjara tal-pussess, li kien għamel il-Granmastru Perellos, sitt xhur wara li ġie elett. Din kienet saret nhar il-festa ta’
San Lawrenz iċċelebrata fl-1697.
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Niċċelebraw ilkoll flimkien
G

ħal darb’ oħra wasalna fix-xhur ta’ Lulju u Awwissu,
ix-xhur li jfissru il-Festa ta’ Missierna San Lawrenz.
Għal darb’oħra qed niċċelebraw anniversarju speċjali,
u għaldaqstant, kif wieħed jista’ jistenna, ser ikollna
festa itwal, b’iktar attività, li ġġib magħha iktar xogħol.
Fuq kollox, ser ikollna magħna lill-Eminenza Tiegħu
l-Kardinal Prospero Grech, iben il-Parroċċa u iben din
il-Belt Glorjuża.
Din is-sena, il-President tas-Soċjetà, is-Sur Lawrence V.
Farrugia, qiegħed jagħlaq il-25 sena tiegħu fil-Presidenza
tal-Każin. Hu bix-xieraq li dan l-anniversarju jiġi mfakkar
kif suppost, l-iktar minħabba l-fatt li s-Sur Farrugia
hu l-bniedem li ta spinta kbira lill-każin, imbuttatura
totali ‘il quddiem, fejn rajna trasformazzjoni sħiħa tista’
tgħid f ’kull settur tal-każin. Insemmgħu bini u tkabbir
tal-palazz, tisbieħ, opri u proġetti fil-każin, il-banda,
il-programmi mużikali, il-Wirja tal-Ġimgħa l-Kbira u
naħseb l-ikbar proġett li qatt sar minn Għaqda Volontarja
fil-Birgu, il-Planċier.
Bil-ħidma u l-viżjoni tiegħu, is-Soċjetà Mużikali San
Lawrenz reġgħet ġiet impoġġija fuq il-mappa Mużikali
Maltija. Ovvjament, dejjem kellu tul iż-żmien nukleju
ta’ persuni li jista’ jorbot fuqhom u jaħdem magħhom,
biex il-każin wasal fejn qiegħed illum. Min kien joħlom
25 sena ilu li jkollna l-Palazz fil-kundizzjoni tal-lum? Min
kien joħlom li l-Banda San Lawrenz għad terġa’ ssiefer?
Min kien jimmaġina li f ’nofs il-Pjazza ser ikollna wieħed
mill-isbaħ Planċieri li hawn f’Malta? U nista’ nibqa’ sejjer
u ma nispiċċa qatt, għax kif diġà semmejt qabel, l-iżvilupp
u t-tibdil ta’ din is-Soċjetà kien wieħed pjuttost radikali.
Il-Kumitat, u l-Kummissjoni li ntlaħqet, ħassew li
għandu jiġi ċċelebrat b’mod xieraq dan l-anniversarju.
U għaldaqstant tħejja Programm Ambizzjuż, denju ta’
din l-okkażjoni, u nazzarda ngħid bil-wisq ikbar milli
qed isir matul din is-sena f ’lokalitajiet oħra fejn qed
jiġu ċċelebrati anniversarji kbar tal-banda! Il-programm
t’attivitajiet ser ivarja minn quddiesa bil-banda, għall-ftuħ
ta’ Wirja, kxif ta’ rħama u Marċ Brijuż, ikliet u attività
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minn Bjorn Callus
soċjali, u fuq kollox Marċ u Programm Mużikali sabiex
titfakkar din l-okkażjoni. Dan ser ikun qed isir il-Ħamis 2
t’Awwissu, u ser ikun differenti minn dak tas-7 t’Awwissu,
għax ser ikollna magħna kor, tenur, sopran u baritonu.
Kif xieraq, dan il-programm ser ikun qed jagħlaq bl-Innu
l-Kbir lil San Lawrenz, kompożizzjoni ta’ Mro Hector
H. Dalli. Barra minn hekk, il-baned Maltin u Għawdxin
ser ikunu mistiedna jieħdu sehem fil-marċ permezz talistandard tagħhom, għax din is-sena taħbat ukoll il-25
sena minn meta s-Sur Farrugia kien inħatar President
tal-Għaqda Każini tal-Banda.
Pero` din is-sena mhux festi speċjali biss. Ser nkunu
qed naraw xi tibdil żgħir fil-Festa tagħna. Dan għaliex
minn din is-sena daħal fis-seħħ id-Dokument tal-Kurja
u maqbul mill-Għaqda Każini tal-Banda, bil-kunsens
tal-każini kollha, Nirrestawraw il-Festi Flimkien. Bdejna
bit-taħdidiet mal-għaqdiet tal-Festa l-oħra minn kmieni,
għax konna nafu li hemm x’jiġi llimat qabel ma naslu
għall-ftehim, speċjalment iċ-ċirkostanza partikolari
tagħna. Rajna u studjajna ftehim bejn baned f ’parroċċi
oħra, dorna l-festi u rajna kif qed jiġi applikat dan iddokument, u nemmen li dak li wasalna għalih hu bilanċ
pożittiv bejn dak li hemm fid-dokument u dak li kulħadd
kien imdorri jagħmel fil-Festa. Rajna fejn sar dan il-bilanċ
f ’festi oħra u għafasna sabiex nimxu lejn dik it-triq. Illum
kulħadd jaf x’fih il-ftehim bejn iż-żewġ festi u ż-żewġ
soċjetajiet, għaldaqstant nappella lil kulħadd sabiex
isegwi dak li hemm f’dan il-ftehim. Ħaġa waħda għandha
tinżamm f ’moħħna, li jekk mmorru kontra l-klawsoli li
hemm fih, ma jfissirx li s-sena d-dieħla ma jkunx jgħodd,
anzi, jien naħseb li s-sena d-dieħla jkollna nissikkaw
biex forsi jiġi segwit. U jekk nissikkaw iktar fil-ftehim
ħa jbati kulħadd, speċjalment il-Festa. Għaldaqstant
ejja nżommu f ’moħħna ir-riperkussjonijiet kollha, u
naġixxu ta’ maturi. Jekk naħdmu flimkien, naslu kif
dejjem wasalna.
Il-Festa t-tajba lil Kulħadd.

5

Messaġġ tal-Arċipriet
Sabiħa l-festa u l-isbaħ meta niċċelebrawha flimkien,
bkoperazzjoni sħiħa u b’entużjażmu wieħed. U hawnhekk
ġewwa l-Birgu nistgħu ngħidu li din hija ħaġa li taraha u
tapprezzaha. Għax il-festa mhux ta’ ġewwa għaliha u ta’
barra għaliha. Iżda hija festa waħda, b’ta barra u ta’ ġewwa
flimkien biex ikollna festa tajba u sabiħa. U dan mertu ta’
kulħadd, li kulħadd jagħti l-aħjar tiegħu, f ’dak li għandu
x’jaqsam ma’ ta’ ġewwa bħala funzjonijiet u f ’dak ta’ barra
bħal baned, armar u nar. B’hekk dejjem ikollna festa tajba
u kif jixraq lill-qaddis patrun tagħna San Lawrenz.
Sena tgħaddi malajr, u mill-ewwel nibdew blpreparazzjonijiet għall-festa. Il-festa ġġib ħafna xogħol,
ta’ ħsieb u ta’ ħidma. U f ’din is-sena okkażjoni speċjali se
tkun il-preżenza tal-Kardinal Mons Prospero Grech, iben
din il-parroċċa, li l-Papa Benedettu XVI, għażlu biex ikun
Kardinal. Jekk Alla jrid se jkun magħna għall-Pontifikal
Solenni, ta’ nhar il-Għid ta’ San Lawrenz.
L-aktar ħaġa li tant tolqotni f ’dan il-qaddis żagħżugħ
hija l-kariżma li jkun qrib ta’ dawk li kienu emarġinati
fis-soċjetà ta żmienu, qrib ta’ dawk li kienu mwarrba u

Mis-Sala tal-Billiard
Għadda xahar ieħor u miegħu
għaddiet kompetizzjoni oħra li ġiet
organizzata fis-sala tal-Billiards talKażin tagħna. Din l-aħħar kompetizzjoni kienet waħda differenti ħafna
għaliex kif diġà għidnilkom fil-ħarġa
li għaddiet, kienet tal-logħba famuża
‘Ingliża’, li għalkemm popolari,
kien inqatgħet għal kollox mis-Sala
tagħna.
Kien fuq dan il-għan li l-Kummissjoni
Billiard laqgħet it-talba ta ċertu membri u wkoll għelbet sfida oħra u wara
‘l fuq minn 20 sena, organizzat din ilkompetizzjoni. It-tir tal-Kummissjoni
ma kienx li jidħlu ħafna parteċipanti,
imma li nerġgħu nqajmu interess
fil-membri tagħna ta’ din il-logħba
hekk sabiħa. Din il-kompetizzjoni
intrebħet mis-Sur Lawrence Gonzi,
li hu membru ta’ din il-Kummissjoni.
Finalist, u b’hekk runner up, kien
hemm is-Sur Philip Zarb. Għal din ilkompetizzjoni, ingħataw sett ta’ bilji
tal-Ingliża, bħala donazzjoni minn
membru ta’ din il-Kummissjoni.
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maħqura. San Lawrenz ħass li Ġesu` Kristu riedu tiegħu u
mhux tad-dinja. Kristu sejjaħlu biex bil-grazzja tiegħu, jsir
għodda magħżula għalih u jitwettaq il-pjan t’Alla.
Ħbieb tiegħi, se nagħmlu din is-sena minn dan
l-avveniment sabiħ u din is-sena aktar sabiħ, tal-festa
tagħna, f ’ġieħ id-djaknu San Lawrenz. Ejjew nagħmlu
festa kbira kif tassew tixraqlu u tkun tassew suċċess jekk
f ’mument bħal dan, nitħeġġu aktar u nersqu għand ilMulej li Tiegħu San Lawrenz kien daqshekk qrib. Nilqgħu
l-kelma li se nisimgħu f ’dawn il-ġranet tal-Festa, fejn anke
bil-preżenza tal-Kardinal tagħna, hawn fostna, se nħossu
lil Ġesu` jkellimna u jistedinna nersqu aktar lejh.
Inħallu l-messaġġ ta’ San Lawrenz isir tagħna li jistedinna
biex nersqu għand Ġesu` li huwa qrib tagħna għax
jistmana u jħobbna.
Nawguralkom u Nirringrazzjakom.
San Lawrenz Iberikna

Arċipriet.

Chris Pisani - Kummissjoni Billiard

Il-Kummissjoni Billiard, kif tagħmel
ta’ kull sena, ser tieħu dik il-waqfa
żgħira tas-Sajf. M’hemmx xi ngħidu,
li f ’dik is-sħana kollha, ma tantx
ikollok aptit tilgħab snooker, wisq
iżjed tipparteċiepa f ’kompetizzjoni
waqt il-ġranet sbieħ, sfrenati u
impenjati tal-festa għażiża tagħna,
il-festa ta’ San Lawrenz.
Inħeġġu lill-membri tagħna biex
bħas-soltu jagħmlu użu tajjeb missala, u navżaw ukoll lil kull min
ikun jixtieq ipejjep waqt li jkun qed
jilgħab, biex juża l-bitħa. Grazzi talkoperazzjoni ta’ kulħadd u l-festa
t-tajba.

LULJU - AwWissu

Ħarġa Nru. 70

Attivita’ Kontinwa
B’ħarsa lejn l-attività fil-każin is-sena li għaddiet
Is-sena 2011-2012 kienet sena oħra t’attività kontinwa għall-każin tagħna. Dan sabiex ikompli jiġi
kkonfermat kemm il-każin tal-Banda Vittoriosana San Lawrenz hu ċ-ċentru Soċjali tal-Birgu.

Lulju 2011

Il-Ġimgħa 1 ta’ Lulju – Il-Banda San Lawrenz ħadet sehem fil-Proċessjoni tal-Qalb ta’ Ġesu` ġewwa l-Birgu.
Il-Ġimgħa 8 ta’ Lulju – Il-Banda San Lawrenz ħadet sehem fil-Proċessjoni tal-Qalb ta’ Ġesu` ġewwa Tal-Ħawli.
It-Tnejn 11 ta’ Lulju – Sehem ta’ bandisti u membri tal-Kumitat f ’Seminar dwar it-Tagħlim tal-Mużika organizzat mill-Għaqda
Każini tal-Banda.
Il-Ħadd 17 ta’ Lulju – Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz akkumpanjat lill-Arċipriet il-ġdid Dun Joe Cilia b’daqq ta’ Marċi
Brijużi minn Triq il-Mina l-Kbira sal-Knisja Kolleġġjata u Konventwali ta’ San Lawrenz, fejn hemmhekk saret il-quddiesa talPussess tiegħu. Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għal din il-Quddiesa u wara ippreżentat ukoll rigal tal-okkażjoni.
Il-Ġimgħa 22 ta’ Lulju – Ġie organizzat BBQ ġewwa l-Mellieħa Holiday Complex.
Il-Ħadd 24 ta’ Lulju – Il-Banda San Lawrenz għamlet Programm Mużikali u daqqet diversi marċijiet f ’Raħal Ġdid fl-okkażjoni
tal-Festa ta’ Kristu Re.
Il-Ħamis 28 ta’ Lulju – Il-Banda San Lawrenz għamlet marċ fit-toroq tal-Balluta, tas-Sliema, fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna
tal-Karmnu.
Il-Ħadd 31 ta’ Lulju – L-E.T. Pierre Clive Agius, l-eks Ambaxxatur Malti fir-Renju tal-Belġju, u llum Ambaxxatur Malti firRepubblika Franċiża, għamel Żjara Uffiċjali fil-Każin tas-Soċjetà.
Filgħaxija l-Banda Vittoriosana San Lawrenz għamlet il-Marċ tal-Mota mat-toroq Prinċipali tal-Birgu.

Awwissu 2011

L-Erbgħa 3 t’Awwissu – Ġiet imnedija CD ġdida ta’ Marċijiet Brijużi tal-Banda San Lawrenz, kif ukoll sar Red Lager Party
fil-bitħa tal-każin.
Il-Ħamis 4 t’Awwissu – Ġiet organizzata ikla Familjari taħt il-Kampnar tal-Knisja mill-entitajiet kollha li jorganizzaw il-Festa
ta’ San Lawrenz.
Il-Ġimgħa 5 t’Awwissu – Riċeviment tal-Festa għall-personalitajiet distinti, Każini tal-Baned, Soċjetajiet u Sostenituri tasSoċjetà.
Il-Ħadd 7 t’Awwissu – Ġie imtella’ ‘Vittoriosa in Festa’, Programm
Vokali u Strumentali bis-sehem tal-Banda Vittoriosana San
Lawrenz. It-Tema tal-Programm kienet ‘The Americas’ fejn indaqqu
siltiet mużikali ġejjin u relatati mal-kontinent Amerikan. Flimkien
mal-Banda, ħadu sehem diversi kantanti, żeffiena, kif ukoll sar
għeluq bi spettaklu pirotekniku mtella’ mill-Għaqda Piroteknika 10
t’Awwissu.
It-Tnejn 8 t’Awwissu – L-Antiviġilja. Il-Banda Vittoriosana San
Lawrenz akkumpanjat lill-istatwa devota ta’ San Lawrenz jagħti
d-Dawl lill-Għomja b’marċi ferrieħa mat-toroq ta’ Beltna sat-tlugħ
fuq il-kolonna.
It-Tlieta 9 t’Awwissu – Lejlet il-Festa. Il-Banda Vittoriosana San
Lawrenz għamlet il-marċ tradizzjonali tat-Te Deum mat-toroq talBirgu.
L-Erbgħa 10 t’Awwissu – Jum il-Festa. Membri tal-Kumitat
attendew għall-pontifikal fil-knisja. u filgħaxija Membri talKumitat akkumpanjaw l-istatwa ta’ Missierna San Lawrenz waqt
il-Purċissjoni.
Il-Ħamis 11 t’Awwissu – Il-Banda San Lawrenz għamlet il-marċ uniku f ’pajjiżna tal-għada tal-Festa, fejn akkumpanjat lillistatwa devota ta’ San Lawrenz Jagħti d-Dawl lill-Għomja mill-inżul tagħha minn fuq il-kolonna sad-dħul tagħha fl-Oratorju
tal-Kurċifiss.
Il-Ħadd 21 t’Awwissu – Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz għamlet is-servizz tal-Marċ ta’ Filgħodu fl-okkażjoni tal-Festa talMadonna ta’ Lourdes f ’Raħal Ġdid.
Il-Ġimgħa 26 t’Awwissu – Ġie organizzat BBQ fil-Mellieħa Holiday Complex.

Settembru 2011
Il-Ġimgħa 2 ta’ Settembru – Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għall-Prima Messa ta’ Fr Stephen Magro.
Il-Ħadd 4 ta’Settembru – Membri tal-Kumitat ħadu sehem fil-Quddiesa ta’ Jum il-Birgu kif ukoll fit-tberik mill-ġdid tan-niċċa
tal-Madonna tal-Karmnu.
It-Tlieta 6 ta’ Settembru – Il-Banda San Lawrenz għamlet marċ fit-toroq prinċipali ta’ Ħaż-Żabbar, fl-okkażjoni tal-Festa talMadonna tal-Grazzja.
L-Erbgħa 7 ta’ Settembru – Membri tal-Kumitat ħadu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum il-Birgu organizzati mill-Kunsill
Lokali. Is-Soċjetà Mużikali San Lawrenz ingħaqdet fil-ferħ ma’ Joseph Scicluna fl-għotja tal-unur lilu Ġieħ il-Birgu.
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Is-Sibt 17 ta’ Settembru – Is-Soċjetà Mużikali San Lawrenz ħadet sehem f ’Wirja mtella’ ġewwa l-Każin tas-Soċjetà Filarmonika
Pinto, Banda San Sebastjan Qormi mill-Kummissjoni Żgħażagħ Bastjaniżi fuq Salvu Bugeja.
Il-Ħamis 22 ta’ Settembru – Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet il-Beland Song Cycle u ppreżentat lill-Banda Beland tifkira
f ’għeluq il-150 sena anniversajru mit-twaqqif tagħha.
Il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru – Ġiet organizzata ikla għall-membri tal-Kumitat, bandisti, helpers u min għin fl-armar u ż-żarmar
tal-Planċier bħala ringrazzjament.
It-Ġimgħa 30 ta’Settembru – Rappreżentanti tal-Kumitat attendew fil-Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Każini tal-Banda.

Ottubru 2011

Il-Ġimgħa, is-Sibt u il-Ħadd 7, 8 u 9 t’Ottubru – Ġie organizzat għal darb’oħra il-Birgu by Candle Light, fejn il-Kumitat tagħna
organizza stands tal-ikel u x-xorb quddiem il-każin. Barra minn hekk, Il-Kumitat ħa ħsieb li jorganizza Book Fair ta’ Kotba
Second Hand fil-każin. Membri tal-Kumitat ħadu ukoll parti attiva waqt il-miġja ta’ eluf ta’ tfal tal-iskejjel billi dawruhom
ma’ postijiet storiċi tal-Birgu. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz għalqet dawn it-tlett ijiem t’attività permezz ta’ marċ u
programm fil-Birgu.
It-Tlieta 18 t’Ottubru – Il-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali organizzat ħarġa kulturali għall-irġiel tal-Birgu fl-Imdina u l-Palazzi
Presidenzjali ta’ San Anton u tal-Buskett.
Mill-Ġimgħa 28 t’Ottubru sal-Ħadd 30 t’Ottubru – Ġiet organizzata Maratona tal-isnooker ta’ madwar 50 siegħa fil-Każin
b’risq il-Proġett tal-Irħam fil-Knisja Kolleġġjata u Konventwali ta’ San Lawrenz.

Novembru 2011

It-Tnejn 7 ta’ Novembru – Laqgħa tal-Membri tal-Kumitat u tal-Kummissjoni Żgħażagħ mal- Onor. Clyde Puli fl-okkażjoni
tas-sena tal-volontarjat.
Il-Ħadd 13 ta’ Novembru – Delegazzjoni tal-Kumitat attendiet għall-Programm Mużikali organizzat mill-Għaqda Każini talBanda li sar fit-Teatru Manoel, fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Ċeċilja.
Is-Sibt 19 ta’ Novembru – Festa Liturgika ta’ Santa Ċeċilja. Membri tal-Kumitat attendew għall-Quddiesa fil-Kon-Katidral ta’
San Ġwann u marċ li sar fil-Belt Valletta organizzati mill-Għaqda Każini tal-Banda.
Il-Ħadd 20 ta’ Novembru – Ħarġa Familjari wara nofsinhar organizzata mill-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali lejn Buġibba.
Mill-Ġimgħa 25 sal-Ħadd 27 ta’ Novembru – Sehem fl-attività mtella’ mill-Għaqda Każini tal-Banda u l-Għaqda Nazzjonali
tal-armar bl-isem ta’ Vetrina tal-Festi Maltin.

Diċembru 2012

Is-Sibt 10 ta’ Diċembru – Il-Barranin li joqogħdu fil-Birgu ġew mistiedna fil-Każin tas-Soċjetà għall-attività soċjali.
Is-Sibt 17 ta’ Diċembru – FIFA 2012 Playstation 3 Tournament organizzat mill-Kummissjoni Żgħażagħ tal-Każin.
Ikla Tradizzjonali tal-Milied fil-Coastline Hotel għall-Membri, Bandisti u Ħbieb.
Is-Sibt 24 ta’ Diċembru – Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz ħadet sehem fil-purċissjoni bil-bambin tal-Milied, organizzata
mis-Soċi tal-MUSEUM b’daqq ta’ diversi Christmas Carols.
L-Erbgħa 28 ta’ Diċembru – Sar il-Party tal-Milied għall-Membri, Bandisti, Familji u l-Ħbieb tagħhom, bis-sehem ta’ diversi
kantanti, żeffiena u Live Band.

Jannar 2012

Il-Ġimgħa 6 ta’ Jannar – Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għar-Riċeviment tal-Milied tal-Għaqda Każini tal-Banda.
It-Tnejn 16 ta’ Jannar – Delegazzjoni mill-Kumitat ħadet sehem fit-Tifkira Annwali ta’ dawk li mietu fil-Birgu matul it-Tieni
Gwerra Dinjija.
L-Erbgħa 18 ta’ Jannar – Saret il-Laqgħa Ġenerali Annwali Mista tas-Soċjetà, fejn ġew ippreżentati ir-Rapporti Amministrattiv
u Finanzjajru.
Il-Ħadd 29 ta’ Jannar – Delegazzjoni tal-Kumitat attendiet għall-Seminar organizzat mill-Għaqda Każini tal-Banda dwar ilBaned.

Frar 2012

It-Tlieta 7 ta’ Frar – Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għal-laqgħa mill-Aġenzija Żgħażagħ dwar il-Proġett ta’ Tagħlim talMużika
Il-Ġimgħa 17 ta’ Frar – Ġiet organizzata ikla tal-Karnival mill-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali ġewwa Sunny Bar & Restaurant,
l-Imġarr.
Il-Ġimgħa 24 ta’ Frar – Delegazzjoni tal-Kumitat attendiet għal-Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Każini tal-Banda.
Il-Ħadd 26 ta’ Frar – Delegazzjoni tal-Kumitat laqgħet ġewwa l-Każin tal-Banda lill-Kumitat tal-Banda San Ġorġ ta’ Bormla,
fejn flimkien iż-żewġ Kumitati xorbu mit-Tazza tal-Ħbiberija organizzata mill-Banda Bormliża, fl-okkażjoni tal-150 Sena
mit-twaqqif tal-Banda San Ġorġ.

Marzu 2012

Is-Sibt 3 ta’ Marzu – Ġie organizzat FIFA 2012 Playstation 3 Tournament ġewwa l-każin mill-Kummissjoni Żgħażagħ.
Il-Ħamis 15 ta’ Marzu – Il-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali organizzat Ħarġa għal Għawdex għall-Membri tas-Soċjetà
u Ħbieb tagħhom.
It-Tnejn 26 ta’ Marzu – Bidu tal-Ġimgħa Banda, fejn numru ta’ bandisti żgħażagħ u l-Assistent Surmast ipparteċipaw
f ’Talk dwar il-mużika u l-istrumenti.
It-Tlieta 27 ta’ Marzu – Il-Każin laqa’ t-tfal tal-Primarja tal-Birgu għall-viżta tal-Każin. Filgħaxija sar Kunċert Ġenerali bi
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preparazzjoni għall-Ftuħ tal-Wirja Ġetsemani.
L-Erbgħa 28 ta’ Marzu – Il-Każin laqa’ it-tieni grupp ta’ tfal mill-Primarja tal-Birgu għall-viżta tal-Każin.
Il-Ħamis 29 ta’ Marzu – Infetħet it-18 il-edizzjoni tal-Wirja ‘Ġetsemani’ mis-Sur Geert Sciot, permezz ta’ Lejla
Mużiko-Letterarja bis-sehem tal-Banda Vittoriosana San Lawrenz.

April 2012
Il-Ħadd 1 t’April sal-Ġimgħa 6 t’April – Ftuħ tal-Wirja Ġetsemani.
Il-Ġimgha 6 t’April – Jum il-Ġimgħa l-Kbira. Il-Banda Vittoriosana San
Lawrenz esegwiet programm ta’ marċi funebri f ’Misraħ ir-Rebħa u wara
akkumpanjat il-purċissjoni sad-dħul tagħha b’iktar daqq ta’ marċi funebri.
Is-Sibt 7 t’April – Wara l-quddiesa ta’ Sibt il-Għid ġie organizzat Cold Buffet
fil-każin f ’atmosfera familjari.
Il-Ħadd 8 t’April – Ħadd il-Għid. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz bdiet
is-Servizz tagħha u akkumpanjat lill-Istatwa ta’ Kristu Rxoxt bid-daqq ta’
Marċi brijjużi u Valzi sa Misraħ ir-Rebħa fejn il-Purċissjoni waqfet ħesrem
minħabba x-xita.
Il-Ħadd 15 t’April – Sar it-Tberik tal-Każin mill-Arċipriet Kan. Joe Cilia.
Is-Sibt 21 t’April – Bidu tal-Viżta Pastorali mill-Arċisqof ta’ Malta Pawlu
Cremona.
Il-Ġimgħa 27 t’April – Kunċert Ġenerali mill-Banda Vittoriosana San
Lawrenz bi tħejjija għall-Programm Mużikali Annwali.
Is-Sibt 28 t’April – Saret l-14 il-edizzjoni tal-Programm Mużikali Annwali, taħt il-patroċinju tal-Prim Ministru Dr Lawrence
Gonzi. Dan il-Programm Mużikali sar għall-ewwel darba fis-Sala Parrokkjali. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz kienet taħt
id-Direzzjoni tas-Surmast Paul Schembri.

Mejju 2012
It-Tlieta 22 ta’ Mejju – Mota tal-Ewwel Erbgħa ta’ San Lawrenz.
L-Erbgħa 23 ta’ Mejju – L-Ewwel Erbgħa ta’ San Lawrenz. Saret Pasta Night ġewwa s-Sala Parrokkjali. Din l-attività kienet
organizzata mill-għaqdiet kollha li jieħdu sehem fil-Festa ta’ San Lawrenz.

Ġunju 2012
Il-Ħadd 3 ta’ Ġunju – Il-Banda San Lawrenz akkumpanjat lit-Tfal tal-Ewwel Taqrbina mill-MUSEUM sal-Knisja bid-daqq ta’
Innijiet.
Is-Sibt 9 ta’ Ġunju – Numru ta’ Bandisti tal-Post sellmu lill-Ġesù Sagramentat fil-Purċissjoni ta’ Corpus b’daqq ta’ Fanfarra
mill-Każin.
Il-Ġimgħa 15 ta’ Ġunju – Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz ħadet sehem fil-proċessjoni tal-Qalb ta’ Ġesu` b’daqq ta’
Innijiet.
Il-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju – Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz ħadet sehem fil-proċessjoni tal-Qalb ta’ Ġesu` li saret fuq talĦawli b’daqq ta’ Innijiet.
Il-Ħamis 28 ta’ Ġunju – Il-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali organizzat ikla ġewwa l-Mellieħa Holiday Complex.

Lulju 2012
Il-Ġimgħa 13 ta’ Lulju – Il-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali organizzat ikla ġewwa l-Każin tal-Banda.
Il-Ħadd 22 ta’ Lulju – Il-Banda San Lawrenz għamlet Programm Mużikali u daqqet diversi marċijiet f ’Raħal Ġdid fl-okkażjoni
tal-Festa ta’ Kristu Re.
Il-Ħamis 26 ta’ Lulju – Il-Banda San Lawrenz għamlet marċ fit-toroq tal-Balluta, tas-Sliema, fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna
tal-Karmnu.
It-Tlieta 31 ta’ Lulju – Fis-6.00 pm saret Quddiesa Konċelebrata mmexxijja mill-Wisq Rev. Arċipriet Joe Cilia flimkien malKappillani Onorarji tas-Soċjetà bħala ringrazzjament tal-25 sena President tas-Soċjetà, bis-sehem tal-Banda San Lawrenz.
Fit-8.30 pm il-Banda Vittoriosana San Lawrenz għamlet il-Marċ tal-Mota mat-toroq Prinċipali tal-Birgu.

Wara li wieħed jaqra dan il-programm vast u varjat t’attivitajiet li l-Banda San Lawrenz
għaddiet minnhom fl-aħħar sena, wieħed indubbjament jirrealizza kemm il-ħajja ġewwa
s-Soċjetà tagħna dejjem hi għaddejja u attiva. Dan minbarra l-proġetti u x-xogħol li jkun
għaddej fil-każin tista’ tgħid kuljum. Żgur li dawn l-attivitajiet ma jkunux suċċess mingħajr
il-parteċipazzjoni ta’ kulħadd, u b’hekk biss nistgħu nkomplu nwettqu l-ħidma tagħna fissnin li ġejjin.
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Għalina n-Nisa

Xogħol u Proġetti

Ta’ kull sena fl-ewwel Laqgħa tal-Kumitat li ssir
immedjatement wara l-Festa ta’ San Lawrenz,
fl-Aġenda jkun hemm l-andament tal-Festa u
programm ta’ xogħol u ħidma għas-sena li ġejja.
Dan il-programm ikun rivedut, kif ukoll intensifikat
skont il-bżonn fl-ewwel laqgħa wara ħatra u
konferma tal-Kumitat.

Xogħol Strutturali

Wara li s-sena l-oħra konna għidna li saret l-installazzjoni taddawl kollu f ’din is-sala, u l-bejt ingħata s-siment meħtieġ, kif
ukoll li kien inbeda x-xogħol tat-taraġ garigor li ser ikun qed
jagħti minn fejn is-Sala tal-Kunċerti sa fuq il-Bejt ta’ din isSala, din is-sena dan il-garigor tlesta u nżebagħ, biex b’hekk
hemm aċċess għall-fuq il-bejt ta’ din is-sala. Barra minn hekk,
saru wkoll aperturi tal-aluminium sabiex din is-sala tingħalaq
u niżguraw li ma jidħolx ilma. Kull min jidħol fil-bitħa, żgur
li jara il-bieb il-kbir tas-sala magħluq bl-aluminium. Flimkien
ma’ dan, is-Sala l-ġdida kien jonqosha li titkaħħal. Fil-fatt,
ħdimna sabiex dan isir, u filwaqt li tkaħħlet il-faċċata kollha,
ġiet irranġata wkoll xi ħsara li nstabet mill-kuntrattur li beda
jagħmel ix-xogħol.

Planċier

minn Bjorn Callus

Rigward ix-xogħol taz-zokklatura u d-dawl ta’ madwar ilplanċier, is-sitwazzjoni għadha kif kienet fis-snin preċedenti,
jiġifieri li nafu li ser jibda x-xogħol ta’ pavimentar ġdid filpjazza, imma ma nafux meta eżatt. Rigward il-Leġiju, wara
li sfortunatament id-disinn mingħand il-mibki surmast
Salvu Bugeja baqa’ ma wasalx, il-Kumitat fittex disinjaturi
oħra, u wara li ma kienx kuntent b’dak li ġie sottomess minn
diversi disinjaturi differenti, jidher li fl-aħħar ser naslu. Dan
għaliex il-Kumitat għoġbu disinn tas-Sur Renzo Gauci, u
qiegħed jistenna t-tieni verżjoni tiegu wara li ġew issuġġeriti
xi emendi.

Wara li fl-aħħar sentejn esperjenzajna xi problemi fil-każin,
bħal pajpijiet tal-ilma ġol-bar, kif ukoll rigward is-soqfa tattojlits, din is-sena nstabet problema oħra tal-ilma. Din ġiet
solvuta wara li ġiet investigat is-sistema tal-ilma kollha u
nstab is-sors tal-problema.

Intrata tal-Każin

L-ewwel ma tolqot l-għajn, u fil-fatt f ’dawn l-aħħar snin sar
investiment massiċċ fl-intrata tal-każin, fejn nistgħu ngħidu
li din ġiet mibdula kompletament permezz ta’ twaħħil ta’
zokklatura tal-irħam, ġiet miżbugħha b’mod adattat, kif ukoll
inbiddlu l-irħamiet tal-Presidenti u s-Surmastrijiet, biex
ġew fuq l-istess livell ta’ dik tal-125 sena Banda. U propju
f ’dan ir-rigward li ser nkomplu ninvestu. Il-Kumitat qabel
li l-irħama tal-100 sena banda trid tinbidel sabiex tiġi fuq
l-istess stil u livell ta’ dawn tal-aħħar. Għalhekk, ħdimna
sabiex jinġieb disinn ġdid mingħand Ronnie Pisani. Barra
minn hekk, din l-irħama, filwaqt li min-naħa ser iżżomm ilkliem ta’ dik oriġinali, ser jiżdidilha wkoll iktar kliem sabiex
nikkommemoraw l-okkażjoni ta’ meta ġiet mikxufa – 25
Sena President tas-Sur Lawrence V. Farrugia. Din l-irħama
ser tkun qed titwaħħal u tinkixef fil-ġranet tal-Festa.

Sala tal-Arkivju

Wara li kien sar il-Bankun il-ġdid, il-kumitat ikkommetta
ruħu li jagħmel minn dan il-bankun kapolavur ieħor fis-Sala
tal-Arkivju. Fil-fatt, wara li fl-aħħar sentejn saru l-pilastri u
l-panewijiet, din is-sena ġiet imwaħħla l-iskultura, u b’hekk
il-bankun issa għandu dehra verament sabiħa. Jonqos li
x-xogħol ikun finalizzat, kif ukoll li ssir iktar skultura fin-nofs
sabiex tiġi taqbel mal-Arkivju Mużikali tas-Soċjetà.
Rigward l-Arkivju, sfortunatament bqajna m’għamilniex
progress minħabba diversi raġunijiet. It-tama hi li nsibu
l-okkażjoni t-tajba sabiex dan jiġi restawrat, però kemm
minħabba l-ispiża neċessarja, kif ukoll minħabba l-fatt li
l-fondi mill-UE waslu lejn l-aħħar tal-Programm, wisq
nahseb li jkollna nistennew naqra oħra qabel ma naraw dan
il-proġett isir. Min-naħa tagħna kommessi li nwettqu wkoll
dan il-proġett.
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Faċċata tal-Każin

Għal dawn l-aħħar sentejn, żammejnikom aġġornati rigward
il-proġett tar-restawr tal-faċċata tal-każin. Kif jaf tajjeb
kulħadd, dan il-proġett, forsi b’nota diżappuntanti, għadu
ma bediex. Peró ma jfissirx li mhux ser isir, anzi. Dan għaliex
propju matul din is-sena ġiet sottomessa l-applikazzjoni lillMEPA ta’ dan l-iżvilupp. It-tama tagħna hi li sal-aħħar ta’ din
is-sena nkunu qed naraw ix-xogħol fuq il-faċċata tagħna.
Għalkemm ftit jirrealizzaw, il-każin għandu faċċata oħra fi
Triq il-Lbiċ, b’diversi Aperturi kif ukoll bieb. Din il-faċċata,
kif ukoll il-bieb u l-aperturi, kellhom bżonn kbir li jieħdu
dawra, kif ngħidu bil-Malti. Fil-fatt, dan li għamel il-kumitat
biex ta l-kulur u l-ħajja lil din il-parti tal-każin.
Nerġgħu lura għall-faċċata prinċipali, l-Aperturi tat-Tielet
Sular u l-Ewwel Sular, li saru ġodda ftit snin ilu, reġgħu
nżebgħu mill-ġdid sabiex ikunu jistgħu jiġu presservati iktar,
kif ukoll ingħatalhom dehra friska u sabiħa.
Fadal biss is-sular tan-nofs. Minħabba l-fatt li nistgħu ngħidu
li l-aperturi ta’ dan is-sular, kif ukoll il-Gallarija tal-injam,
kważi spiċċaw, ħassejna l-bżonn li dawn għandhom jinbidlu
u applikajna għall-grant mal-Fond tal-Kawżi Ġusti. Bi pjaċir
ngħarrafkom li l-Każin ingħata Grant ta’ €5,000 għal dan ilproġett, li jiswa ftit iktar minn €10,000. Għaldaqstant, matul
dawn il-ġranet għandna naraw l-Aperturi l-ġodda jitwaħħlu,
filwaqt li l-Gallarija tal-Injam mistennija titlesta wara l-Festa.

Sala tal-Billiard

Il-Kummissjoni Billiard ħadet ħsieb li wara li sar Pannu
ġdid fuq il-Mejda Prinċipali tas-Snooker, kif ukoll ttranġaw
il-mattunelli, din is-sena nxtara Cover għal din il-mejda, bilgħan li nippreservaw kemm jista’ jkun dan il-pannu. Peress
li l-każin għandu żewġ imwejjed, u wieħed issa jrid iħallas
reġistrazzjoni ta’ €100 kull mejda u €70 liċenzja annwali
għal kull mejda, il-Kummissjoni riedet li tisfruttaha kemm
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jista’ jkun iż-żewġ imwejjed. Għaldaqstant,
tbiddel il-pannu fuq il-mejda tas-Snooker
magħrufa bħala ż-żgħira, biex b’hekk, illogħob jinsab għaddej b’kontinwazzjoni fuq iż-żewġ
imwejjed.

Newsletter

Għat-tnax il-sena konsekuttiva, in-newsletter tas-Soċjetà
baqgħet toħroġ b’mod regolari kull xahrejn, b’edizzjoni
speċjali għall-Festa. Bħala Kumitat nemmnu li l-kuntatt
mal-membri hu ferm importanti, u permezz ta’ dan ilfuljett qegħdin inżommu lill-membri aġġornati b’dak kollu
li qiegħed jiġri fil-każin tagħna, permezz tad-diversi artikli u
kitbiet li jidhru, u anke bl-attivitajiet tal-perjodu. Bla dubju
ta’ xejn din in-newsletter fiha laqta’ minn kollox, artikli dwar
affarijiet kurrenti, tagħrif storiku, riċetti, rokna għat-tfal, u
Intervista ma’ personalità Vittorjożana.

Website

Is-sit tas-Soċjetà www.stlawrencebandclub.com baqa’ jiġi
aġġornat b’mod regolari ħafna, minn mindu ġie inawgurat,
tant li wieħed jista’ jsib b’mod faċli dak kollu li għadda minnu
l-każin tul din l-aħħar sena u iktar. Peró għadna m’aħniex
kuntenti sal-aħħar, u għandna pjanijiet biex is-servizzi ta’
dan is-sit nkomplu nwessgħuhom. Sfortunatament dan kien
ħsieb ta’ proġett li jsir wara l-Festa tas-sena li għaddiet, imma
minħabba nuqqas ta’ ħin sabiex jiġi ddedikat lejn dan ilproġett, s’issa dan l-iżvilupp għadu ma sarx.

Radio

Il-programm tar-Radio fuq 99.4 Fm – La Salle Radio – li hu
r-responsabbiltà tiegħi, din is-sena sfortunatament tkompla
b’mod inkonsistenti ħafna. Ir-raġuni hi li minħabba n-natura
tax-xogħol personali tiegħi, kif ukoll il-ħinijiet ta’ recordings,
kien qed ikun impossibbli li l-programm jibqa’ għaddej fixxitwa wkoll. Għalkemm saru xi ftit programmi, b’dispjaċir
kelli nxejjer bandiera bajda. Madanakollu, fis-sajf dan ilprogramm reġa’ beda għaddej bl-appuntament tiegħu ta’ kull
tmiem il-ġimgħa.

Proġett Tagħlim Mużikali

Matul il-Baġit li għaddha, il-Gvern Ċentrali alloka fondi
sabiex jiġu nvestiti biex iktar żgħażagħ u tfal jersqu biex
jitgħallmu l-mużika. B’dawn il-fondi, l-Aġenzija Żgħażagħ,
wara konsultazzjoni mal-Għaqda Każini tal-Banda,
nehdiet proġett fejn Każini tal-Banda setgħu jissottomettu
applikazzjoni bi proġett li jilħaq l-għan bażiku, li jersqu
iktar żgħażagħ jitgħallmu l-mużika. Dan il-proġett għandu
kofinanzjament ta’ 80% jew 90%. Il-Kummissjoni Banda
ħatfet din l-opportunità, u ġie ppreżentat proġett serju blisem ta’ Interattività fil-Banda, bi spiża ta’ il-fuq minn €2,600,
b’rata ta’ ko-finanzjament ta’ 80%. Il-proġett ġie magħżul
mill-Bord maħtur apposta, u l-investiment neċessarju diġà
sar sabiex jibda jitħaddem mingħajr dewmien żejjed. L-għan
tal-proġett tagħna hu li nibdlu s-sistema ta’ tagħlim talmużika, u nagħmluha moderna u ta’ livell. Fil-fatt inxtraw
Laptop, Projector, Big Screen, Printer, Speakers, hardware
ieħor neċessarju, kif ukoll Programmi ta’ Software li huma
ddisinjati għat-tagħlim tal-mużika għal kull età. Ġewwa
l-każin tagħna, l-allievi llum jistgħu jieħdu lezzjonijiet
individwali, lezzjonijiet fi klassijiet, lezzjonijiet ta’ prattika,
lezzjonijiet ta’ teorija, kif ukoll jistgħu ikunu kreattivi bilmużika li joħolqu, jisimgħuha u jdoqquha. F’kelma waħda,
wieħed jista’ jagħmel dak kollu li ttih l-immaġinazzjoni
tiegħu.

Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira

Konxji mill-kompetizzjoni kbira li hawn fil-qasam tal-wirjiet
tal-Ġimgħa l-Kbira, il-Kummissjoni Ġimgħa Kbira fi ħdan isSoċjetà Mużikali San Lawrenz għamlet l-aħħar sena tħabbel
moħħha fuq kif tista’ tkabbar il-Wirja. Il-problemi dejjem
kienu tnejn – xi stazzjoni ser isir, u iktar minn hekk, fejn ser
isir. Sa fl-aħħar il-Kummissjoni waslet għall-Qbil, u fil-fatt
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matul il-Wirja ta’ din is-sena ġie mżanżan stazzjon ieħor blisem ta’ Ġuda jbiegħ lil Kristu, fejn rajna lil Ġuda jirċievi l-flus
mingħand il-Qassis il-Kbir. Dan l-istazzjon ntrama propju
fil-Gallarija tal-Bitħa, fejn nbniet struttura apposta tal-ħadid,
u li mbagħad fuqha ntlibes cover tal-kanvas sabiex la jidħol
riħ u lanqas ilma. Dan ix-xogħol sar kollu mill-membri talKumitat.

Affarijiet Oħra

Is-siġġijiet tal-injam l-antiki komplew jiġu rranġati sabiex
jintużaw mill-membri tal-każin. Ġiet irranġata u bbanjata ilkruċetta tal-istandard, wara li din ġarrbet xi ħsarat. Sabiex jiġi
kkonservat, kif ukoll jiġi evitat is-sadid, sar xogħol estensiv
fuq il-Crane tal-każin, fejn membri tal-kumitat daru dawra
miegħu u anke tawh żebgħa ġdida. Is-sena l-oħra konna
għidna li hu l-ħsieb tal-Kumitat li jżid in-numru ta’ ritratti
fil-każin li jirriflettu l-istorja tal-każin, speċjalment fis-sulari
ta’ fuq. Peró dawn ma kinux saru immedjatament minħabba
l-ħafna xemx li tidħol mit-twieqi. Fil-fatt il-Kumitat esplora
diversi soluzzjonijiet ta’ Blinds, u wara li saħansitra nġieb
espert fl-interior designing jara, wasalna li jridu jsir sopraporti
u jitwaħħlu purtieri. Fil-fatt, dawn is-sopraporti iddisnjhom
Anthony Farrugia, u x-xogħol qiegħed attwalment isir minn
Manoel Pisani.
Matul din l-aħħar sena, il-Kumitat ordna wkoll il-ħidma
ta’ bandiera Maltija żgħira, wara li dik preċedenti kienet
tista’ tgħid spiċċat. Din il-bandiera nħamdet minn Tessie
Scicluna. Ħaġa oħra li saret kien il-bdil ta’ xi mwejjed filkażin, fosthom dik tal-kumitat, wara li l-każin irnexxielhu
jakkwista xi għamara verament tajba għall-użu tiegħu. Din
kienet tinkludi 6 armarji, 2 Mwejjed Kbar u 3 żgħar, kif ukoll
8 siġġijiet. Parti minn din l-għamara qed tintuża wkoll fisSala tal-Kunċerti, kif ukoll fl-Uffiċċju tas-Soċjetà.
Proġett li beda pjuttost riċenti u jinsab għaddej b’ritmu tajjeb
hu r-restawr tal-bibien tal-bitħa. Dawn, kemm minħabba
l-elementi, kif ukoll minħabba l-użu frekwenti tagħhom
u anke l-età tagħhom waslu sabiex jiġu rranġati, u diversi
membri tal-Kumitat ħadu l-inkarigu li jirrestawrawhom u
anke jiżbgħuhom.

Proġetti Ppjanati

Il-Kumitat ma jieqafx hawn imma dejjem jaħseb u joħlom
x’jista’ jagħmel iktar. Is-sena l-oħra konna għidna li biex
ma jsirx piż finanzjajru żejjed fuq il-fondi tal-każin, ilBandalora tifkira tal-Belġju ma kinitx saret. Nistgħu ngħidu li
s-sitwazzjoni għadha l-istess din is-sena, fejn sfortunatament
kellna nħarsu lejn prijoritajiet oħra. Peró xorta l-Kumitat
jemmen li bix-xieraq wara s-suċċess kbir li ksibna f ’din
is-safra, li ssir bandalora sabiex tinżamm ġewwa l-każin u
tfakkar dan l-avveniment hekk importanti.
Fuq linja simili, hi x-xewqa tal-kumitat li jittrasporta irrakkmu u x-xogħol li fih l-ewwel standard tad-Duka fuq
drapp ġdid, sabiex dan l-istandard ikun jista’ jintrama’ u
jintuża meta jkun meħtieġ. Flimkien ma’ dan, nafu wkoll li
l-Bandalora artistika tad-Duka waslilha ż-żmien ukoll li tiġi
restawrata imma għadna ma wasalniex sabiex ikollna idea
ċara tal-ispejjeż kif ukoll tal-mod kif ser issir.
Peró, żgur li l-ikbar Proġett f ’moħħ il-Kumitat hu l-iżvilupp
u l-immodernizzar tal-Bar tal-każin. Din is-sena nħatret
Kummissjoni Bar, u sar xogħol preliminari u ta’ preparazzjoni
importanti ħafna. Fil-fatt, nġieb espert fil-qasam tal-interior
designing, fejn ippreżentalna xi ideat ta’ kif jista’ jiġi żviluppat
il-Bar. Dawn l-ideat intlaqgħu tajjeb mill-Kumitat. Pass ieħor
li ser inkunu qed naħdmu fuqu hu t-tfittxija ta’ partner f ’dan
l-iżvilupp. Il-każin ma jaffordjax li jidħol għal dan ix-xogħol
waħdu, imma qed nfittxu min hu interessat sabiex dan ixxogħol ikun jista’ jsir flimkien b’kumpens ta’ twillija għall-tul
ta’ żmien. Wieħed għad irid jiddiskuti ħafna, imma l-ideat
hemm qegħdin.
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Programm mis-Soċjeta’ Mużikali B
Festi Speċ
It-Tnejn 30 ta’ Lulju

Fis-6.00pm Quddiesa Konċelebrata mmexxija
mill-Wisq Rev. Arċipriet Joe Cilia flimkien
mal-Kappillani Onorarji tas-Soċjeta’ bħala
ringrazzjament tal-25 Sena tal-President tasSoċjeta’. Tiehu sehem il-Banda Vittoriosana San
Lawrenz flimkien mal-Kor immexxi minn John
Mifsud.

It-Tlieta 31 ta’ Lulju

Fis-7.00pm Quddiesa għall-membri tal-Kumitati
nvoluti fl-organizazzjoni tal-Festa u d-devoti
ta’ San Lawrenz. Wara ssir il-ħruġ tal-vara bi
proċessjoni mal-Knisja fejn titpoġġa fuq ilbankun fil-kursija waqt li jitkanta l-Innu Popolari
ta’ Lorenzo Galea. Wara jsir kant ta’ l-antifona,
barka sagramentali u bews tar-Relikwija.

Bejn id-9.30pm u l-11.30 pm il-Banda
Vittoriosana San Lawrenz tagħmel il-Marċ talMota tan-Novena b’daqq ta’ marci ferrieħa
madwar it-toroq tal-Belt Rebbieħa.

L-Erbgħa 1 t’Awwissu

Fis-7.30pm Ftuh tal-Wirja dwar il-President.
Wara jsir kxif ta’ lapida kommemorattiva u tberik
mill-Wisq Rev. Kan. Arċipriet Joe Cilia
Fit-8.30pm Red Lager Night bis-sehem ta’ DJ
Ron
Fl-10.00pm Marc mill-Banda Vittoriosana San
Lawrenz

Il-Ħamis 2 t’ Awwissu

Fit-8.00pm jibda marċ mill-Banda Vittoriosana
San Lawrenz akkompanjata mill-Għaqdiet talBirgu u Soċjetajiet Mużikali Maltin. Fid-9.00pm
Programm Vokali u Strumentali fuq il-Planċier
Artistiku biex ifakkar il-25 Sena tal-Presidenza
tas-Sur Lawrence V. Farrugia.

Il-Ġimgħa 3 t’ Awwissu

Fit-8.00pm Ikla taħt il-Kampnar organizzata
mill-entitajiet li jorganizzaw il-Festa.

Is-Sibt 4 t’ Awwissu

Fis-6.00pm Nieħdu sehem fil-Quddiesa ta’
ringrazzjament tal-Kanċillier Mons. Salv Brincat,
Kanonku Onorarju tal-Kolleġġjata

Il-Ħadd 5 t’ Awwissu

Fit-8.00pm Riċeviment tal-Festa għall-mistiedna
distinti, membri u benefatturi tas-Soċjeta’.

It-Tlieta 7 t’ Awwissu

Fit-8.00pm Marċ mill-Banda Vittoriosana San
Lawrenz minn Triq il-Mina l-Kbira sa’ Misraħ irRebha fejn wara tesegwixxi l-Kunċert ‘Vittoriosa
in Festa’ bis-sehem ta’ diversi kantanti, żeffiena u
animazzjoni oħra.

Banda Vittoriosana San Lawrenz
ċjali 2012
L-Erbgħa 8 t’ Awwissu

Fit-8.30pm Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz
takkompanja l-istatwa ta’ San Lawrenz jagħti
d-dawl lil Għomja mat-toroq prinċipali tal-Belt
Vittoriosa fejn għall-ħabta ta’ nofs il-lejl isir ittlugħ tal-istatwa fuq il-Kolonna.

Il-Ħamis 9 t’ Awwissu

Fl-10.00a.m Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz
tagħmel il-marċ tradizzjonali ta’ Te Deum fost ilbriju kbir tal-partitarji.

Il-Ġimgħa 10 t’ Awwissu

Festa Liturġika ta’ San Lawrenz
Fit-8.30am. Il-President u membri tas-Soċjetà
Mużikali Banda Vittoriosana San Lawrenz
jilqgħu lill-Eminenza Tiegħu l-Kardinal Prospero
Grech fid-daħla tal-Birgu u jakkompanjawh
sal-Kolleġġjata ta’ San Lawrenz fejn se jieħu
l-Pussess ta’ Kanonku Onorarju u wara jmexxi
Konċelebrazzjoni Pontifikali tal-Festa Liturġika
ta’ San Lawrenz.
Wara l-Quddiesa jingħata ‘ Gieħ il-Birgu’
mis-Sindku s-Sur John Boxal u jitla’ fl-Awla
Kapitulari . Imbagħad il-Kardinal flimkien malmistiedna distinti jitilgħu l-Każin tal-Banda San
Lawrenz għal kxif ta’ lapida kommemorattiva u
jsir Riċeviment.
Fis-1.00pm. Ikla għad Unur il-President fid-Don
Berto Restaurant

Is-Sibt 11 t’ Awwissu

Bejn id-9.00pm u 11.00pm Il-Banda Vittoriosana
San Lawrenz takkompanja l-istatwa ta’ San
Lawrenz jagħti d-dawl lil Għomja minn fuq ilkolonna sa l-Oratorju ta’ San Ġużepp.

Il-Ħadd 12 t’ Awwissu

Ħarġa għal Għawdex biex nattendu għall-Festa
ta’ San Lawrenz fir-raħal ta’ San Lawrenz

METODU

Għalina n-Nisa
riċetta Granita tal-Lumi

1. Ħokk il-qoxra ta’ żewġ lumijiet. Għasar il-kumplament. Poġġi zokkor,
qoxra ta’ lumija u ilma. Ħallih jiftaħ jgħali.
2. Sajjar fuq nar baxx sakemm iż-żokkor idub kollu (madwar 5 minuti). Ħallih
jiksaħ sewwa. Saffi biex tneħħi l-qoxra u xi żerrieħa tal-lumi. Żid is-soda
water u jekk tiggosta żewġ grokkijiet ‘Vodka’.
3. Iffriżaha għal madwar sagħtejn. Wara b’furketta kisser is-silġ u ħawwad
sewwa. Erġa ffriża għal xi siegħa u erġa farrak bil-furketta. Ħawwad sewwa
biex it-taħlita tiġi biċċiet żgħar.

Noti:

1. Tista jekk trid tneħħi ż-żokkor u tuża tip ta’ żokkor tajjeb għal min ma jistax jieħu żokkor.
Importanti li taqra sewwa xi jgħidlek il-pakkett għax ċertu żokkor ma tistax tgħallih. Allura
tkun trid iżżidu wara.
2. Tista tgħati l-granita tgħoma li tiggosta, bħal kafe’, ċikkulata jew frott.

TAJJEB LI TKUN TAF
•
•
•
•

•
•
•
•
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Qabel ma ssaħħan il-ħalib f’kazzola, 		
laħlaħha bl-ilma kiesaħ għax il-ħalib ma
jeħilx mal-qiegħ u mal-ġnub u ssibha
faċli biex tnaddafha.
Imsaħ il-faqqiegħ imma tqaxxrux għax
il-benna tiegħu tkun eżatt taħt il-qoxra.
Il-basal jieħu kulur dehbi malajr, jekk
tferrex ftit zokkor fuqu waqt li jkun 		
qiegħed jinqela.
Qabel ma żżid il-basal ma’ xi mili, 		
dejjem agħtih fawra għax meta jkun 		
imħallat mal-mili, ma tantx isir għax issħana ma tasalx sa ġewwanett sabiex
issajjar il-basal tajjeb.
Lumija jew larinġa jekk ikun fihom ħafna
meraq, meta tagħsarhom issib li larinġa
tagħtik 60ml jew 4 mgħaref meraq u 		
lumija tagħtik 45ml jew 3 imgħaref.
Jekk trid tieħu aktar meraq mil-lumija
meta tagħsarha, saħħanha ftit qabel.
Jekk ikollok bżonn tħokk il-qxur tal-		
larinġa u tal-lumija dejjem ħokkhom 		
qabel ma tagħsarhom.
Erfa’ l-lumi f’borża tal-plastik. Barra
jżomm ġimgħa fit-temperatura tal-kamra
u 6 ġimgħat fil-friġġ.

Dawn fihom
100 kalorija:
5 qastniet

għal dawk li jridu jonqsu mill-piż.

14-il karawetta
għall-enerġija.

17-il pistaċċo

għas-saħħa inġenerali.

13-il cashew nuts

għal dawk li jbatu mill-anemija.

7 lewżiet

għall-għadam f’saħħtu.

4 Brazil nuts
kontra l-kanċer.

15-il ġellewsa

għall-ġilda u għax-xagħar.

2 ġewżiet

għas-saħħa tal-qalb.
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Studju fuq l-Ikona antika
minn George Cilia
ta’ San Lawrenz

l-Kavallier Rafel Bonnici Cali, għalkemm li twieled f ’ Ħal Tarxien fl-1907 minn familja twajba li għandha tradizzjoni
antika ta’ ħidma artistika, miet fl-età ta’ 95 sena fit-2 t’Awwissu tal-2002. Huwa kien pittur u restawratur fix-xogħol
tal-knejjes u djar, kien fuq kollox devot ta’ San Lawrenz għalhekk qiegħed niddedieka din il-kitba lill-memorja tiegħu
fl-għeluq l-10 snin minn mewtu.
Fil-knisja ta’ San Lawrenz ħadem diversi xogħolijiet, fosthom ir-restawr tal-pittura fis-saqaf tal-knisja. Il-prokuratur talknisja kien iħobb jieħu l-pariri mingħandu fuq kull xogħol ta’ restawr li kien jeħtieġ fil-knisja. Wara l-gwerra kien spiss
jiftaħar u jsemmi r-reastawr għal darbtejn fuq l-ikona tal-kwadru l-antik ta’ San Lawrenz. Din l-ikona tinsab fis-sala talKapitolu Lawrenzjan, hekk kif tidħol għajnejk imorru fuqha mill-ewwel.
Il-pittur kemm il-darba kellimni, b’nostalġija fuq ix-xogħol ta’ dan ir-restawr li kien esegwixxa għall-ewwel darba fl-1937.
“Jien kelli wkoll interess li nsalva u nikkonserva din l-ikona minħabba d-devozzjoni li kelli lejn dan il-kbir martri li lejh
il-ġenituri u qraba oħra kellhom imħabba kbira għax kienu ċitaddini u parruċċani ta’ din il-knisja”.
Huwa jirrakkonta kif fl-1936 il-Gvernatur Ingliż Sir Bonham Carter żar il-parroċċa tal-Birgu u ra b’għajnejh stess l-ikona
storika ta’ San Lawrenz fit-Tron li kellha ħsarat kbar, bil-kulur jaqa’ biċċa biċċa u dlonk ħajjar lill-Kapitolu biex isibu
artist ħalli jirrestawraha mill-aktar fis. Huma ma tilfux żmien u nkarigaw lili, billi jien ġa kont għamilt isem tajjeb ta’
pittur u restawratur fl-istudju li għamilt taħt qrabati l-magħruf Giuseppe Cali, kif ukoll taħt esperti Taljani speċjalisti
fir-restawr tal-ikoni medjevali, bil-fond tad-deheb (fondo oro) fi Siena.

Ix-Xogħol Meħtieġ

Wara l-ispezzjoni li għamilt intbaħt li x-xogħol kien diffiċli, il-pittura kienet qed titmermer, it-tilar l-antik kien magħmul
minn twavel magħqudin ma’ xulxin li jagħmlu superfiċji ta’ 196x41 ċentimetri u għalhekk għażilt li nwaħħal il-pittura
fuq tila ħoxna, biċċa waħda u nevita l-fissuri. Dan irnexxieli nagħmlu b’paċenzja kbira biex isir suċċess. Irnexxieli wkoll
innaddaff sewwa l-pittura mill-verniċ u rtokki żgħar taż-żebgħa taż-żejt, kif ukoll ħmieġ ieħor li nġabar fuqu ma’ tul iżżmien u żieda ta’ oġġetti tal-metall li kienu saru bla bżonn, fosthom inċensier f ’idu x-xellugija tal-qaddis u dijadema ma’
rasu li tgħattilu xagħru.
Rafel ikompli jitkellem b’entużjażmu fuq kwistjoni li kellu mal-kapitolu meta ried ineħħi żewġ armi tal-Gran Mastru
L’Isle Adam u l-annu 1532, li minħabba fihom inħolqot fehma falza li din l-ikona ġabuha magħhom il-Kavallieri ta’ San
Ġwann minn Rodi fl-1530. Dawn ma tkissrux biex jibqgħu prova li l-Kavallieri ħadulhom il-knisja biex għamluha Knisja
Konventwali.

San Lawrenz tat-Tron

Bonnici Cali, barra li kien artist famuż, kien ukoll storjografu, f ’kitbietu jdaħħal il-Birgu u l-Knisja meta fi żmien bikri
fil-Kastell Sant’ Anġlu ġa kellna kappella mħaffra fil-blat dedikata lill-Madonna tal-Bambin, iżda wara żmien il-kleru ta’
din il-parroċċa l-aktar antika ħaseb biex jibni knisja ġdida akbar u aħjar barra l-Kastell u sab l-għajnuna ta’ xi Spanjoli.
Il-Knisja ġdida ġiet iddedikata lill-Martri Lorenzo, l-aktar qaddis Spanjol magħruf f ’Ruma u l-bqija tad-dinja. B’hekk
il-kleru rnexxielu jikseb ikona famuża b’San Lawrenz fuq it-Tron ta’ daqs u kwalità tajba biex titpoġġa fuq l-artal maġġur.
Il-qaddis martri fuq it-Tron irjali huwa mimli b’arkitettura klassika, waqt li f ’kull ġenb hemm arkata b’xena ta’ kampanja,
b’muntanji u widien, xmara u ħaxix b’kuluri mill-isbaħ. Fl-arkata tal-lemin tidher siġra kbira bejn żewġ annimali ta’
għonqhom t wil, waqt li l-arkata xellugija naraw torri kbir barokk, turija tal-gosti tal-arti Taljana. Id-djaknu Lorenzo
jidher liebes skont l-użu ta’ Ruma, bl-alba bajda u dalmatika ħamranija, b’sentiment tar-rinaxximent taljan, aktarx li
nħadmet f ’nofs is-seklu 5 skond ma jifhem Rafel Bonnici Cali.
Lill-San Lawrenz narawh bil-qiegħda fuq Tron b’maqgħad kbir tal-irħam imżejjen bi gwarniċa klassika, warajh insibu
sfond t’arzella u bħal niċċa bejn żewġ pilastri fil-parti tan-nofs. Żewġ ċrieki żgħar qrib ras il-qaddis fihom figuri lewn
id-deheb jsebbħu lill-iljun ta’ San Mark, forsi magħmul bi ħsieb li din l-ikona saret minn artist Venezjan, billi Venezja u
l-Birgu huma t-tnejn bliet kummerċjali fuq il-baħar.

L-Ikona Intilfet

Kif kulħadd jaf l-istorja tal-aħħar gwerra, din l-ikona intilfet għal kollox meta s-Sagristija u l-Awla Kapitulari ntlaqtu bilbombi f ’Jannar tal-1941. B’xorti tajba Rafel reġa’ ġie mitlub għat-tieni darba biex jirrestawra l-ikona Lawrenzjana, iżda
din id-darba ix-xogħol kellu jsir kollu ġdid għax xejn ma seta’ jiġi salvat mill-oriġinal. L-iskrizzjoni li tidher fin-naħa ta’
taħt tispjega li l-pittura tal-istess Rafel Bonnici Cali hija replika tal-famuża ikona oriġinali regalata lill-Knisja mill-Gran
Mastru L’Isle Adam.
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O żmien ħelu kif ħallejtna!!
Jikteb Noel Castillo

Iż-żmien jgħaddi u ma jistenna l-ħadd. U hekk ġara wkoll fil-qasam tal-festa tagħna u forsi minħabba ċ-ċokon tallokalita, il-marka taż-żmien ħassejniha ħafna aktar minn ħaddieħor. Ir-ruħ ta’ kull komunita’ jagħmluha r-residenti u
peress li din il-belt grazzjuza tagħna għandha limitazzjonijiet fid-daqs, ġara li ħafna mill-vera dilettanti tal-festa kellhom
jibnu l-futur tagħhom f ’lokalitajiet oħra tant li qajla għadek tarahom matul is-sena il-Każin jew fl-irkejjen tal-pjazza
tagħna.
Dan huwa l-fattur prinċipali li llum m’għadekx issib daqstant għajnuna, issib birda kbira matul is-sena, entużjażjmu
li jirranka biss f ’dawn il-ġranet u attivitajiet b’konkorrenza miżera li kwazi taqtagħlek il-kuraġġ kollu li tkompli
taħdem………….. Għal magħmul ma hemmx kunsill u wieħed jittama biss li ta’ l-anqas forsi jirnexxielna nzommu
dak li għandna fis-snin li ġejjin……
Fil-kuntest ta’ dan kollu, kultant u meta jkolli ċ-ċans, nieħu pjaċir nagħlaq għajnejja u mmur lura 25 sena ilu u anke
aktar, meta l-affarijiet kienu ferm differenti mill-lum….. u nisker fin-nostalġija apparti li nitbissem bid-differenza fiżżminijiet……..

Kif konna nkunu matul is-sena…..
Malli tgħaddi l-festa, kienu jerġu jibdew il-famużi xalati ta’ nhar ta’ Ħadd għal baħar…. Konna nkunu żewġ “privates”
mimlijin u ġieli anke aktar. It-trio sinonimu ta’ l-attivitajiet kien kompost minn Francis Bartolo, Orsla Callus u Censa
Livori u erħilhom kwazi b’mod ġenwin jimpikaw bejniethom minn ser jirnexxielu jiġbor l-aktar nies…….. Il-famużi
xalati kienu jispiċċaw bit-triq lura nkantaw il-marċi tal-festa u sintendi aħna u neżlin il-lunzjata kien ikun qisu l-marċ…
U dan anke xahar wara l-festa!!
Imbagħad jibdew il-Coffee Mornings u l-High Teas, tnejn jew tlieta fix-xahar. Sintendi t-Tombla ta’ nhar ta’ Sibt ma
kienetx tonqos. Min jaf kemm ġibt skuzi lil xi tfajla, għax kien ikun imissni t-Tombla s-Sibt ,għax kont ninbelgħa biex
ngħid li sejjer it-Tombla – guvni ta’ 18 –il sena. Mur ġib iż-żgħażagħ jagħmluha llum?
Il-Milied u l-Karnival iffakruni f ’dawk is-Serati li konna ntellgħu fis-Sala Parrokkjali fil-bidu tas-snin disgħin, b’udjenza
li ġieli qabżet is-600 ruħ. Kien żmien meta dawn konna noħolmu fuqhom fil-pjazza kull filgħaxija fejn konna ninġabru
ta’ kuljum. Andre Avellino u Lawrence Mifsud kienu jqattgħu siegħat twal Tal-Karmnu jaħdmu l-palkijiet għal dawn isSerati u aħna niġru minn naħa għal oħra niġbru r-riklam ta’ Lm2……Dawk il-jumejn ta’ l-attivitajiet konna anke norqdu
s-Sala u ġieli konna nkunu anke 15–il persuna reqdin hemm…. daqs li kieku l-festa….
L-Ewwel Erbgħa kienet purament estensjoni tal-festa, bil-banda u bin-nar fuq jumejn u ġieli anke tlitt ijiem Serati kbar
ġewwa l-Pjazza. Konna naħarqu mijiet ta’ suffarelli ma’ l-ewwel tokk tal-qanpiena l-kbira fl-Ewwel Erbgħa. Kulħadd
idur bil-flokkijiet tal-festa sa minn kmieni filgħodu u filgħaxija dillirju sħiħ għax il-festa tkun qed toqrob….. X’differenza
hux??
Meta jidħol is-Sajf minkejja li jkun beda l-armar, dejjem konna norganizzaw xi Barbeques….. Niftakar meta ġieli tlajna
u sajjarna anke għal mitt ruħ l-Armier…. Immaginaw x’kedda… U aktar riċenti dak il-famuz Barbeque “għad-dell ta’
l-arblu l-kbir”.

L-Armar tat-toroq
Il-festa tagħna kienet u tibqa pijuniera ta’ l-armar tat-toroq.
Għaż-żgħażagħ tal-lum, ta’ min iffakarhom li dan grazzi għal
dawk li gew qabilhom li għarfu jagħmlu pedamenti sodi
għalkemm bi tbatija kbira li llum lanqas biss tinħass nofsha.
Matul is-sena, l-imħazen ta’ San Filippu u tal-Karmnu kienu
qishom Każini – ħajjin għall-aħħar. Sa tard bil-lejl kien ikun
hemm attivita sħiħa, min jaħdem il-liedna, min ixellel u min
jirħama. Sa Bar kellna San Filippu… kien l-għors tagħna.
U xi ngħidu għal d-duo Salvu Attard u Joe Gellel. Kemm
tawna xogħol li ħafna minnu għadna ngawduh sallum. Min
jaf kemm mort bl-ixkora fuq spalti minn San Filippu għal
għand Joe u kienet tiftaħli Carrie Gellel u tagħtini xkora
oħra biex noħodha lura lil Salvu…..

16

LULJU - AwWissu

Ħarġa Nru. 70

Meta jibda joqrob l-Għid kienet tibda l-ġirja sfrenata biex nibdew narmaw il-Birgu tagħna. Fejn hu
dak il-karettun li min jaf kemm ġarr arbli fuqu u dik il-ġirja li konna nieħdu mill-pjazza biex naqbdu
r-rankatura bil-karettun għal fuq il-lunzjata? Fejnu dak it-trakk mimli tfal jiġġieldu bejniethom minn ser
ikun fuqhu l-aktar fil-jum li narmaw il-kolonna l-kbira? Fejnu dak il-kant waqt l-armar fuq it-trakk? Fejnhom dawk
l-istrippi u twavel li konna nġorru biex intellgħu l-istatwi? U dak is-sellum il-kbir ta’ l-injam li kien jaħlilek saħtek qabel
tibda taħdem, biex imbagħad tara lil Hampi jew lil Anton Gellel jitilgħu jigru fuqu daqs li kieku xi taraġ bil-poġġaman?
Iż-żgħażagħ tal-lum żgur ma jiftakrux li t-toqob li fihom kien hemm it-travi ta’l-arbli ta’ fuq l-Iscouts u ta’ l-arblu l-kbir
saru kollha bl-idejn bl-iskarpelina….. Niftakar meta konna qed nagħtu l-konkors tat-toqba ta’ l-arblu l-kbir għal xi
raġuni fl-aħħar bajla konkos, tal-crane telaq u kellna ntellgħu l-konkos barmil barmil bl-ispalla…. Tant li niftakar li jien
personali spiċċajt għodost fil-konkos bl-aħħar barmil u tawni shower San Filippu wara…….. U konna nissalbu biex
naslu għal dak li ridna. Niftakar meta kien ser isir l-arblu l-kbir anke s-Sibt u l-Ħadd filgħaxija konna naħdmu……..
U dak il-planċier li kien jintrama ħdejn Edwin tiftakruħ? Kont tispiċċa b’xeba skald f ’idejk sakemm narmawħ. Niftakar
dik il-ġurnata kont nobgħoda jien…. L-aktar jekk il-Hampi jew Anton jiddeċiedu li dan narmawh f ’xi t-3 ta’ wara
nofsinhar.
U l-liedna bil-lejl? Fratterija sħiħa tista timmaġina….. nitbissem meta niftakar meta Pawlu Micallef darba kien talab
tazza ħalib lil waħda fuq San Filippu fis-sagħtejn ta’ filgħodu għax kien bil-għatx…. X’mistħija hux?? Jew meta konna
nagħmlu xi bomba tal-musketterija lil Leli t-Telli jew lil Johny n-Nuħ u nitilqu niġru f ’nofs ta’ lejl….….Imġienen!!
Imbagħad kulħadd fil-karozza ta’ Pawlu u fil-vann tal-Moħħ għall-pastizzi Ħal Qormi jew ir-Rabat.

Il-Marċijiet fit-toroq
Bla dubju ta’ xejn, il-marċijiet kibru ferm minn dak iż-żmien. Jien niftakar li anke bħala marċi konna ndoqqu kważi ta’
Frendo u Galea biss u wara sar popolari anke l-Letter A. Biż-żmien bdew jindaqqu aktar marċi tal-briju bħal famuż
“Id f ’Id” iżda peress li konna poeti biżżejjed biex nikkomponu xi 4 strofi biz-zalza, kull sena kienu jiżżanżu żewġ marċi
u jispiccaw ma jindaqqux aktar….. Mhux ser noqod nilgħaba tad-dejjaq ta…. Jien ukoll kont wieħed mill-poeti dak iżżmien u jikkumplimentani sieħbi Simon li jien u hu konna noħolmu matul is-sena x’marċi “tal-briju” ser inġibu u x’ser
nivvintaw.
Il-festa kienet tibda fis-7 ta’ Awwissu meta għal snin twal kien ikollna l-Banda Queen Victoria taż-Żurrieq li magħha
kienu jinżlu ħafna Żrieraq….. L-Antiviġilja minn dejjem kienet l-aktar jum mistenni mill-partitarji u anke minnha
li konna niffurmaw parti mill-Kumitat tal-Festa. Miċ-Ċentru sa fuq il-kolonna u lura ġieli kien hemm żmien meta
s-suffarelli ma kienux jifqu. Daħna waħda. Jien kont responsabbli li niġbor l-ordnijiet tas-suffarelli. Eluf qed nitkellmu
ta. Darba niftakar kelli karozza mimlija sfafar u tieqafli x-Xatt tal-Kalkara fl-Antiviġilja fis-6 p.m. Tlajt il-pjazza u nżilna
bil-mixi u tellajna kaxxa kaxxa is-sfafar kollha fuq l-ispalla mit-taraġ tal-foss. Mġienen hux??? Imma hekk kien jaħdem
moħħna dak iż-żmien.
Il-marċ ta’ filgħodu kien jibda aktar kmieni u jispiċċa għal ħabta tas-1 pm. Niftakar li fl-aħħar meta konna ninżlu minn
fuq San Filippu konna nidħlu minn Triq il-Kardinal u nitilgħu mit-triq li llum ħadet l-isem sabiħ ta’ 10 ta’ Awwissu biex
nerġu ninżlu biċċa mit-triq tal-lunzjata. U hawn kien jibda t-trouble għax ikun sar il-ħin u n-nies bilqgħeda ma tridx
timxi. Apparti xita qawwija ta’ bramel ta’ l-ilma li kienu jintefgħu mit-twieqi u aktar ricenti dak il-misħut kulur aħmar li
kienu jġibu in-Nayer u Vassallo u li sa jumejn wara ma kont tneħħiħ b’xejn minn fuqek.
Niftakar għal xi żmien ukoll, wara li tidħol il-purċissjoni konna nniżżlu l-istatwa ta’ San Lawrenz jagħti d-dawl lillgħomja minn fuq il-kolonna. Kien ikun marċ brijuż ħafna, kważi jħabbatha ma’ dak ta’ l-Antiviġilja u t-terremot storbju
li kien ikun hemm fl-Oratorju ta’ San Ġuzepp (illum il-Mużew tal-Parroċċa) kien ikun kbir meta l-istatwa tidħol lura
f ’postha għal sena oħra.

Il-logħob tan-nar
Fuq dan il-qasam huwa mpossibli biex insemmi dak kollu li għandi xi ngħid peress li huwa l-qasam li l-aktar minn
dejjem kont midħla tiegħu. Kulħadd jaf li għal żmien twil konna anke naħdmu n-nar aħna. U dan bl-ebda rispett lejn ilprekawzjonijiet li suppost jittieħdu. Vera Alla għandu idejh kbar u żammna madwaru għax kieku ilna li tlaqna jekk mhux
ukoll ġarrejna xi partita nies oħra magħna. Allaħares kelli nikteb il-praspar kollha li kienu jsiru għax ma jitwemmnux.
Niftakar iż-żmien meta konna nisparaw minn fejn illum hemm il-Casino de Venezia, meta nqalbet il-kaxxa nfernali lejn
l-Isla, meta għamilna kaxxa tal-ħruġ ta’ 3000 bomba fuq Sant Anġlu u meta hriġna bil-kartelluni f ’idejna quddiem ilmedia għax riedu jzommulna l-permessi tan-nar.
Dak iż-żmien mhux bħal lum…. L-ewwel spara imbagħad naraw x’jiġri mall-Awtoritajiet. Min jaf kemm-il darba
spiċċajna l-għassa u jiġi Dun Pawl biex joħroġna minn hemm. U minn fejn ma sparajnix?? Kaxxa ta’ l-inbid b’kanna ta’
l-erba fiha u aħraq…..
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Kienet tkun mistennija ferm il-kaxxa ta’ meta ntellgħu lil San Lawrenz. Niftakar konna ndumu ntellgħu
kanni fuq it-Torri. Tad-daħq meta niftakar meta konna nmorru bit-trakk biex ngħabbu l-ġebel minn fejn
insibu. Nies bħal Hampi, Joe il-Musmara, Navarro u l-Widna kienu jmexxu huma dak iż-żmien u kien ikun biss
fl-aħħar li nkunu nafu kemm għandna nar.
Ma nistax ma nsemmix meta fil-ġimgħa tal-festa konna nmorru Ħal Lija bit-trakk mimli nies fuqu. U mhux hekk biss,
imma konna nieħdu magħna l-birra, l-luminata u tankijiet bis-silġ u nbiegħu lill-pubbliku, biex naqilgħu xi ħaġa oħra
għall-festa. Darba waħda lil Leli t-Telli għal tikka ma bgħatnix d-dinja l-oħra, għax fi triqitna lura lejn il-Birgu, Lawrence
il-Moħħ li kien qed isuq it-trakk, fettilu b’ċajta jgħolli l-kaxxa tat-trakk. Aħna li konna nafu, qagħdna bilqgħeda u
żammejna sew, iżda Leli spiċċa mdendel mall-kaxxa tat-trakk jgħajjat kemm jiflaħ u aħna mifqugħa bid-daħk. Ara veru
ma konniex naħsbuha ta.
Dan it-tip ta’ artiklu ilu żmien iberren f ’rasi li niktbu fil-ktieb tal-festa imma qatt ma rnexxieli nsib il-ħin. U hemm ħafna
u ħafna xi tgħid tant li naħseb li biex tikteb kollox trid ktieb sħiħ. Min jaf kemm hawn min meta qed jaqra dan l-artiklu
tbissem jew ftakar f ’xi kummiedja oħra jew inkella f ’xi ħaġa partikolari tal-festa tagħna.
O żmien ħelu kif ħallejtna….. hekk għamidt l-artiklu u bir-raġun. Ma nistax ngħid li l-festa llum ma fihiex ukoll issabiħ tagħha. Rajna planċier meravilja jieħu post dak il-biċċa mbarazz li kellna, rajna l-marċ ta’ filgħodu isir aktar ċivili,
rajna l-inġenji jieħdu post il-karettun u s-sellum, etc….. Iżda sfortunatament tlifna r-ruħ tal-festa matul is-sena, tlifna
s-sempliċita li kienet tiġġenera tant entużjażmu u tlifna l-kuntatt ta’ kuljum ta’ bejnietna li kien il-mutur prinċipali talmagna tal-festa.
U issa – QUO VADIS? Jista jkun li għoxrin sena oħra minn jibqa ħaj għad jikteb artiklu simili għal dan, fejn anke
dak li għandna jkun fil-periklu li jintilef? Wisq nibża li dan jista jseħħ…… U mhux qed nikteb hekk għax jien illum
ma għadnix Segretarju tal-Kumitat tal-Festa jew għax il-musmar il-ġdid ħa post l-antik. Xejn affattu. Anzi nifraħ liżżgħażagħ li llum qed imexxu l-festa fi żmien diffiċli ħafna kontra kull kurrent. Iżda nibża, għax il-festa ma ssirx fil-jiem
li ġejjin imma l-festa ssir minn Awwissu sa Awwissu u hemm għandna l-problemi u problemi serji. Tgħoddhom fuq
subajk l-individwi li matul is-sena jaħsbu biss fil-festa kif konna aħna. L-apatija, l-istil ta’ ħajja li qed ngħixu u elf ħaġa
oħra huma l-kaġun u għal dawn ma hemmx soluzzjoni.
Huwa għalhekk li nerġa nesiġi bħalma esiġejt ħafna u ħafna drabi fil-messaġġi tiegħi – Hemm bżonn li jinħoloq Kumitat
Amministrattiv tal-Festa li jkun magħmul minn dawn in-nies li fil-passat u fil-preżent huma jew kienu kif ngħidu aħna
“imġienen fuq il-festa”. Dawk li b’tant entużjażmu qed jarmaw it-toroq illum, jaħarqu n-nar illum, jieħdu ħsieb il-banda
llum għandhom jibqu jagħmlu dan bl-entużjażjmu li qed jagħmluħ u jibqu ukoll jidderieġu x-xogħol tagħhom. Imma
hemm bżonn treġija ġenerali għall-FESTA TAGĦNA sew jekk hi banda, armar u nar. Xejn minn dawn ma jista jsir
mingħajr fondi u l-Kumitat Amministrattiv irid ikollu dan l-inkariġu li jara kif fi żmien meta l-facebook ħa post il-kuntatt
personali, jara kif idawwar ir-rota matul is-sena qabel ma jkun tard wisq. Nittama li niftiehem sew dak li qed nipprova
ngħid u ma nkunx interpretat mod ieħor.
Nixtieq nagħlaq għajnejja u niftahom u nerġa ngħix is-sempliċita tas-snin tmenin u disgħin u nerġa nkun imdawwar bilħbieb kollha u ta’ kuljum ngħixu l-festa….. imma naf li mpossibbli. Imma naf ukoll li f ’qalb kull min għix dak iż-żmien u
anke żminijiet oħra ferm qabel hemm l-istess sentiment u minkejja li forsi llum ma għandniex l-istess ħin disponibli daqs
qabel, in-nostalġija tista tkun it-tmun li terġa tgħaqqadna jekk mhux għalxejn biex nagħtu direzzjoni lill-festa tagħna - ilFesta ta’ Lorenzu tagħna li għall-imħabba li għandna lejh, tant ħdimna u stinkajna sa minn ċkunitna.

IKLA NHAR L-10 T’ AWWISSU AD UNUR IL-PRESIDENT FIS-1.00PM F’DON BERTO,
VITTORIOSA WATERFRONT

BUFFET DINNER FID-DANISH VILLAGE NHAR
IL-ĠIMGĦA 24 TA’ AWWISSU
ĦARĠA GĦAL GĦAWDEX GĦALL-FESTA TA’ SAN LAWRENZ
NHAR IL-ĦADD 12 T’ AWWISSU.
TLUQ FIT-3.00PM. Biljetti min għand il-Kaxxier.
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L-GĦAQDA PIROTEKNIKA 10 TA’ AWWISSU
FIL-FESTA TA’ SAN LAWRENZ 2012
IL-ĠIMGĦA 27 TA’ LULJU
ĦMISTAX QABEL L-10 TA’ AWWISSU!!
8.30 p.m
Ikla familjari it-Toqba li tinkludi wkoll spettaklu
bis-sehem ta’ ħafna talenti lokali fosthom Tonio
Vella (il-Majsi), Greenfields, Cristabelle Borg,
Laura Bruno, Noel D’Amato u Chiara.

IT-TNEJN 30 TA’ LULJU
LEJLET IL-FTUĦ TAL-FESTA

12.00 p.m
Ħruq ta’ murtali u murtaletti.
6.30 p.m
Waqt it-Transulazzjoni ħruq ta’ murtali,
murtaletti u kaxxa nfernali.
10.00 p.m
La Notte Di San Lorenzo 2012 - b’kollaborazzjoni
ma’ JAC Steel Ltd. Is-serata piroteknika annwali
ta’ l-Għaqda 10 ta’ AWwissu li tinkludi ħruq ta’
murtali, murtaletti u murtali tal-kulur kif ukoll
spettaklu ta’ nar issinkronizzat mall-mużika,
effetti ta’ dwal, fire juggling, mużika fuq it-tnabar
u kummentarju minn Dorian Cassar u Ruth
Frendo.
11.30 p.m
Nar tal-Art ħdejn il-Knisja.

6.30 p.m
Laurenti Fest 2012 – Lejla Maltija l-Mandraġġ
fejn ikun hemm stands ta’ ikel, logħob għat-tfal,
spot prizes u spettaklu bis-sehem ta’ Ramon
u Anton ta’ Deceduti, Tony Camilleri, Aldo
Busuttil, Klinsmann Coleiro, Mark u Ivan Spiteri
Lucas, Neville Refalo, Amber, Donna Marie
Ellul, Benny & Tonia, Debbie Scerri u J Anvil.

IL-ĠIMGĦA 10 TA’ AWWISSU
JUM SAN LAWRENZ

IT-TLIETA 7 TA’ AWWISSU
VITTORIOSA IN FESTA

7.15 p.m
Mall-ħruġ tal-purċissjoni jinħaraq salut u kaxxa
nfernali bil-murtaletti.

11.15 p.m
Diversi kaxex nfernali minn fuq il-bjut ta’
Misraħ ir-Rebħa fi tmiem il-Kunċert mill-Banda
Vittoriosana San Lawrenz.

Il-purċissjoni tkun akkumpanjata minn murtali
bil-logħob, murtaletti, blalen u murtali tal-kulur.

L-ERBGHA 8 TA’ AWWISSU
L-ANTIVIGILJA
Fit- 8 a.m u fl-12 p.m
Ħruq ta’ bomba u murtaletti.
8.30 p.m
Ħruq ta’ murtali, murtaletti, blalen u kaxxa
nfernali.
12.00 a.m
Ħruq ta’ kaxxa nfernali tal-kulur meta l-istatwa
tittelgħa fuq il-kolonna.

IL-HAMIS 9 TA’ AWWISSU
LEJLIET IL-FESTA
9.30 a.m
Mad-daqq tat-Te Deum ħruq ta’ murtali,
murtaletti u kaxxa nfernali.
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Fit- 8 a.m u fl-12 p.m
Ħruq ta’ murtali, murtaletti u kaxxi nfernali.

Meta l-purċissjoni tasal fi Triq il-Mina l-Kbira
tinħaraq kaxxa nfernali tal-kulur.
11.00 p.m
Il-membri ta’ l-Għaqda Piroteknika 10 ta’ Awissu
jidħlu l-Knisja u joffru fjuri lill-istatwa ta’ San
Lawrenz b’turija ta’ radd il-hajr.

Il-maġġoranza tal-logħob tan-nar din is-sena
nħadem mill-Kumplessi tan-Nar San Ġużepp
ta’ Ħal Għaxaq u 25 ta’ Novembru taż-Żejtun.
Il-Kumpless tan-Nar Our Lady of Consolation
tal-Gudja ha ħsieb in-nar tal-art u l-murtali
bil-logħob ta’ lejliet il-festa. Il-murtali tal-kulur
ta’ lejliet il-festa saru minn Victor Ellul filwaqt
li dawk ta’ nhar il-Festa saru mill-Kumpless
tan-Nar Sant Andrija ta’ Ħal Luqa. Il-murtali
bil-logħob tal-ħruġ tal-purċissjoni saru millKumpless tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba
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Wiċċ Imb’Wiċċ ma’

Lawrence V. Farrugia

minn Paul Micallef

affarijiet, jista’ jkollok argumenti u battibekki, kif
anke kellhu l-istess awtur, pero` żgur li ħadd ma
jista’ jiċħad li kien il-kolonna u l-blata samma u ta’
perseveranza ta’ tant inizzjattivi li ttieħdu f’dawn
l-aħħar snin. Żgur li l-Birgu mingħajr Lorry ma
jkunx il-Birgu li nafu llum, żgur li l-festa u l-każin
tal-Banda ta’ San Lawrenz kienu jkunu ferm
differenti, ifqar, iktar dgħajfa kieku ma kienx hawn
Lorry. Dan hu Lorry.

Lil Lawrence jew aħjar kif nafuh Lorry Farrugia,
li hu l-President tas-Soċjetà tagħna u mingħajr ma
jieħu għalih ħadd il-factotum ta’ din l-għaqda, min
ma jafux?
Lorry nistgħu ngħidu bla tlaqliq il-bniedem li
iddomina x-xena tal-festa Lawrenzjana f’Beltna
sa minn meta kienu għadu żgħir u diġà wera
l-ewwel kwalitajiet ta’ tmexxija li huma magħġuna
fih. Lorry għandu karattru qawwi u sod u forsi
matul is-snin li mexxa u ilu jmexxi fis-snin twal
t’attività pubblika li se taqraw fuqhom iktar tard
kellhu jħabbat wiċċu u anke rasu ma’ diversi
ntoppi, ostakli, konflitti, problemi li forsi tawh
it-timbru ta’ bniedem awtoritattiv, rasu iebsa, ma
tiftehimx miegħu, ma joqgħodx għall-kritika u
tant aġġettivi oħra li sawruh però f’kull fejn kien
hemm il-firma tiegħu, kienet u għadha tispikka
is-serjetà, il-perseveranza, it-trasparenza, il-lealtà,
l-organizzazzjoni, l-impenn, l-ambizzjoni kif ukoll
id-don kbir ta’ leadership li hu iżżejjen bihom. Biex
tkun mexxej ma tistax togħġob lil kulħadd, ma
tistax tinħabb ma’ kull min jitbissimlek, xi drabi
ċerti deċiżjonijiet ma jkunux popolari ma’ kulħadd
pero` dak hu l-mexxej, dak hu l-leader. Pero` bla
dubju, kif se nkomplu naċċennaw f’din l-interviżta
ħadd ma jinnega l-imħabba kbira li għandu lejn
il-patrun San Lawrenz, il-Birgu u dak kollu li
jirrapreżenta.

Fuq Lorry mhux faċli tikteb. Il-lista twila, talinvolviment tiegħu fil-ħajja soċjali hija kważi
infinita. Ħafna drabi hu kien dak li ċaqlaq l-ilma
biex jibdew l-affarijet fosthom l-istess newsletter
li għandkom f’idejkom, hu kien li seddaqhom, hu
kien li għal ħafna snin mexxihom u hekk dan ilmaterjal kollu lili offrieli sfida biex fl-ispazju li ġej
b’kitbieti npinġi lil dan il-bniedem li b’ħidmietu
influwenza anzi nazzarda ngħid ħoloq epoka u ta’
warajna għad jirreferu għalih bħala ‘żmien Lorry’.
Daqshekk kien u għadu importanti Lorry għal dawk
li jgħożżu dak li hu marbut mal-kult Lawrenzjan.
Dan hu Lorry Farrugia li fejn soltu minħabba
l-karigi tiegħu jokkupa s-siġġijiet ta’ quddiem,
illum se jkun quddiemi għall-iskrutinju tiegħi u
tagħkom il-qarrejja ... mela għalina.

Tfulija

Lorry twieled il-Birgu fit-22 ta’ Mejju 1938 lejlet li
faqqgħet it-tieni gwerra dinjija u bi kburija qalli li
tgħammed fl-ewwel Erbgħa ta’ San Lawrenz ta’ dik
is-sena. Il-fatt li kemm isem missieru kien Wenzu
u kemm isem ommu kienet Wenza u hu issemma
Lorry diġà jidher l-imħabba li kellha familtu għal
San Lawrenz li ġiet riflessa b’mod perfett f’ħidmet
il-President tagħna fejn prattikament rabat ħajtu
madwar dan il-kult tant qawwi ġo fih. Bħala xogħol
missieru kien mgħallem tal-Buttara fil-Victualing
Yard. Huma kienu joqogħdu fi Triq Santa Skolastika
u b’kollox bħala aħwa minbarra xi trabi oħra li
mietu ftit wara li raw id-dawl kienu sitta, Marianne,
Joyce u Charlie li jinsabu l-Awstralja, Joe u Freddie
li kien miet b’diżgrazzja. Bħal m’ għamlu l-biċċa
l-kbira tal-familji Vittoriosani biex jistkennu millqilla tal-bombi marru jfittxu l-kenn f’postijiet oħra
u l-familja Farrugia marret ix-Xgħajra, Ħal-Kirkop,
Ħal-Qormi u r-Rabat .

Festa 1942

Bħala l-iktar tifkiriet bikrija Lorry qalli għandu
viżjoni mċajpra tal-istatwa titulari tagħna rifuġjata
pero` armata għall-festa tagħha fir-Rabat fl-1942
meta hu għad kellu 4 snin. Anki għandu memorja
ħafifa tal-orkestra li daqqet dakinhar.

Lil Lorry tista’ ma taqbilx miegħu ma’ ħafna

20

LULJU - AwWissu

Ħarġa Nru. 70

Festa 1943

Jiftakar ukoll li kienu qasmu bid-dgħajsa
mill-Belt għall-Birgu għall-festa tas-sena ta’ wara
tal-1943 meta fl-assenza tal-istatwa titulari li
kienet għadha r-Rabat kienet saret manifestazzjoni
spontanja bl-istatwa għażiża ta’ San Lawrenz taċċorma qalb id-debris u l-knatan ta’ Birgu imriegħed
mill-bombi tal-għadu. Jiftakar li kienu marru għand
iz-ziju Karm li kien ħajjat u li kien joqgħod Triq
l-Antika. Għall-festa ta’ dakinhar flok il-pavaljuni
u l-bandalori barokki ta’ Buhagiar li kienu mirduma
taħt it-travi tas-sagristija ttellgħu l-bnadar Maltin,
tal-Ingliżi u l-Amerikani biex kif jistgħu jarmaw ittoroq (jekk stajt issejħilhom hekk) u l-pjazza.

Il-Birgu ta’ wara il-gwerra

Sena wara fl-1944 il-familja Farrugia marret lura
l-Birgu u marru joqogħdu f’numru 10, Triq itTramuntana dik li llum insejħula d-dar Normanna
minhabba l-arkitettura partikulari li għandha malfaċċata. Wara li d-dar oriġinali tagħhom f’nru 15
Triq Santa Skolastika ġiet irranġata huma irritornaw
jabitaw hemm. Minħabba l-viċinanza hu jiftakar
lis-sorijiet tal-klawsura li dak iż-żmien kienu
jlaħħqu mat-23 jirritornaw lura lejn il-Birgu u anki
jiftakar il-ġest sabiħ li għamlu, kif jagħmlu l-papiet
fl-art li tkun laqgħethom, li quddiem l-għatba talmonasteru ta’ San Bendittu jinżlu u jbusu l-art.
X’tgħiduli dwar dan bħala eżempju?
Lorry kompla għarrex fil-garigori ta’ moħħu u
b’mod metikoluż kompla jiftaħ l-album tat-tifkiriet
u semma’ il-famuż torri tal-arloġġ tal-pjazza li
kien għadu nofsu imwaqqa’. Dak iż-żmien Triq La
Vallette ma kienetx teżisti, Triq Desain li dak iżżmien kienet biss daħla, kif fil-fatt kienet tissejjaħ,
kienet ħerba waħda. Jiftakar li kien imur mużew
Couvre Porte u l-artal maġġur tal-parroċċa kienet
il-kappella tal-Kurċifiss minħabba x-xogħlijiet
li kienu għaddejjin fuq il-presbiterju wara li kien
ġarrab ħsarat fil-gwerra.

Il-Festa ta’ wara l-gwerra

Meta staqsejt lil Lorry dwar il-festi ta’ dak iżżmien ma tistax tgħid li kienu għaddejjin minn
żmien sabiħ minħabba ċ-ċirkostanzi ovvji li ħalliet
warajha l-gwerra. L-armar kien skars minħabba
t-telfien tiegħu fil-gwerra u l-festa kienet issir filġranet tal-Mota, it-8 t’ Awwissu l-Antiviġilja, ilmarċ ta’ filgħodu, lejliet, nhar u l-għada tal-festa
iżda mhux l-ewwel darba minħabba nuqqas ta’
fondi l-marċ tal-mota jew ta’ filgħodu ma kienx isir.

Randan, Ġimgħa l-Kbira u l-Għid

Dwar il-Ġimgħa l-Kbira, il-proċessjoni tagħna
billi ma kienx hemm persunaġġi kienet fqira u
tikkonsisti biss bil-vari, banda, seba’ kelmiet, kleru
u partita tfal lebsin iż-żumarra iżommu l-platti bilmisteri.
Il-funzjonijiet tar-randan dak iż-żmien ma kienux
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għadhom intlaqtu mill-mannara tal-Konċilju
Vatikan II u għalhekk il-funzjonijiet fil-knisja kienu
jtulu ħafna u billi n-nies ma kellhiex fejn tmur u
anki d-devozzjoni kienet iktar qawwija kien ikun
hemm iktar konkorrenza. Hawn Lorry semmieli li
fit-tieni Ħadd tar-randan kienet issir il-Festa tal-Via
Sagra li fiha kien ikun hemm priedka f’kull stazzjon
u kant ta’ sponsorji bl-Orkestra, ħafna minnhom
miktuba mill-Kan. Dun Alwiġ Fenech u hekk kienet
iġġebbed mal-erba’ siegħat. Mur għamilha illum
din il-funzjoni! Dawn ir-responsorji u l-mużika
kollha li kellu Mro. di Kappella Lorenzo Galea
jinsabu f’Arkivju ġewwa l-Każin tal-Banda wara
li l-Arċipriet Daniel Farrugia ma kienx aċċettahom.
Lorry jiftakar ukoll l-funzjoni sinjifikanti u sa
ċertu punt spettakolari tal-Ġimgħa l-Kbira filgħodu
meta il-kanonċi kienu jilbsu l-kappa magna b’dak
id-drapp tas-suf kif ukoll kienu jkunu mingħajr iżżarbun li dak iż-żmien għall-funzjonijiet sollenni
kienu jużaw il-bokkli. Dan minbarra il-famuża
priedka tat-tlett siegħat li kienet mhux biss tnixxef
griżmejn il-predikatur iżda wkoll il-menti talkongregazzjoni. L-istess b’Orkestra armata tajjeb
b’kompożizzjonijiet mill-isbaħ.
Lorry kompla li dari l-funzjoni tal-Għid kienet
issir is-Sibt filgħodu u kienet tkun fqira ħafna flattendenza pero` biż-żmien din inbidlet u bdiet
issir filgħaxija u għal xi żmien l-istatwa ta’ Kristu
Rxoxt kienet titpoġġa wara l-bieb u tiddaħħal
trijonfalment mad-daqq tal-Glorja. Din l-użanza
tant irnexxiet u l-poplu kien jentużjażma ruħu li
bdew isiru affarijiet mhux flokhom u minħabba
ż-żelu żejjed, din kellha titwaqqaf.
Rigward it-tibdil li sar wara l-Konċilju Vatikan II
fil-funzjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira, jaqbel li dawn
kienu għall-aħjar fejn kulħadd jista’ jsegwi u
l-attendenza kibret ħafna.
Meta staqsejtu dwar jekk qatt kienx involut flarmar tal-knisja qalli li kien għamel żmien jgħin
lil Renzo Degrabriele li sar Sagristan wara s-sena
li kien għamel Sagristan Salvu Cardona. U jiftakar
sewwa l-inawgurazzjoni tal-Orgni l-ġdid tad-ditta
Tamborini li dak iż-żmien il-presbiterju kien għadu
magħluq u l-bini tal-koppla. Huwa għamel żmien
ukoll jieħu ħsieb il-dawl tal-knisja u jarma l-brazzi
fil-festa wara li kien miet zijuh Andrew Avellino
fl-1959. Rigward il-Ġimgħa l-Kbira Lorry qalli li
qatt ma kien involut dirett għalkemm kien jattendi
għall-funzjonijiet wara li jkun diġà attenda filKnisja ta’ Santa Skolastika. Pero b’sorpriża hu qalli
li għal xi żmien bejn wieħed u ieħor tliet snin fiżżmien tal-kwistjoni politiku reliġjuża hu ghamel
żmien jieħu ħsieb il-proċessjoni ta’ Kristu Irxoxt.
Mur immaġina lil Lorry fil-bidu tat-telgħa tax-xatt
bil-famuża frażi li wara użawha fost l-oħrajn Tony
Raggio u llum Mario Bezzina ‘Wieħed, tnejn, tlieta
... Ġesu` magħkom’.
(Jkompli fil-ħarġa li jmiss)
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Attivitajiet għax-xhur ta’ Lulju u Awwissu 2012
Il-Ħadd 1 ta’ Lulju		
L-Erbgħa 4 ta’ Lulju		
Il-Ħamis 5 ta’ Lulju		
L-Erbgħa 11 ta’ Lulju		
				
Il-Ġimgħa 13 ta’ Lulju		
Is-Sibt 14 ta’ Lulju		
Il-Ġimgħa 20 ta’ Lulju		
Il-Ħadd 22 ta’ Lulju		
It-Tnejn 30 ta’ Lulju		
				
				
				
It-Tlieta 31 ta’ Lulju
				
				
				
				
L-Erbgħa 1 t’Awwissu		
				
				
				
Il-Ħamis 2 t’Awwissu		
				
				
Il-Ġimgħa 3 t’Awwissu
Is-Sibt 4 t’Awwissu		
				
Il-Ħadd 5 t’Awwissu		
It-Tlieta 7 t’Awwissu 		
				
L-Erbgħa 8 t’Awwissu		
				
Il-Ħamis 9 t’Awwissu		
Il-Ġimgħa 10 t’Awwissu
				
				
				
Is-Sibt 11 t’Awwissu		
				
Il-Ħadd 12 t’Awwissu		
				
L-Erbgħa 15 t’Awwissu
Il-Ġimgħa 17 t’Awwissu
Il-Ħadd 19 t’Awwissu		
				
It-Tlieta 21 t’Awwissu		
L-Erbgħa 22 t’Awwissu
Il-Ġimgħa 24 t’Awwissu
L-Erbgħa 26 t’Awwissu

Fl-10.00am Laqgħa Konġunta dwar l-attivita’ ta’ 3 t’Awwissu
Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummisjoni Banda
Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummisjoni Billiard
Fl-10.00am Laqgħa tal-Kummisjoni Finanzi
Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Fit-8.00pm Ikla fil-bitħa tal-Każin
Fis-6.00pm Quddiesa ta’ Ringrazzjament f’għeluq l-ewwel sena tal-Arċipriet Joe Cilia
Fil-5.00pm Bidu tal-armar tal-planċier
Sehem tal-Banda Vittoriosana San Lawrenz fil-festa ta’ Kristu Re f’Raħal Ġdid
Ftuħ tal-Festi li jfakkru l-25 Sena tal-President
Fis-6.00pm Quddiesa ta’ ringrazzjament fil-Kolleġġjata ta’ San Lawrenz immexxija
mill- Wisq Rev. Kan Arċipriet Joe Cilia flimkien mal-Kappillani Onorarji tas-Soċjetà.
Tieħu sehem il-Banda San Lawrenz flimkien mal-Kor immexxi minn John Mifsud
Mota tan-Novena
Nattendu għall-Quddiesa għal dawk li huma nvoluti fl-organizazzjoni tal-Festa. Wara
ssir proċessjoni bl-istatwa ta’ San Lawrenz minn quddiem l-artal tal-Kunċizzjoni 		
għall-Kursija fejn titpoġġa fuq il-bradella fost il-Kant tal-Innu Popolari.
Wara jkun hemm barka Sagramentali u bews tar-relikwija
Fis-7.30pm ftuħ tal-Wirja u kxif ta’ lapida kommemorattiva u tberik mill-Arċipriet
Kan. Joe Cilia
Fit-8.15pm Red Lager Night bis-sehem ta’ DJ Ron
Fl-10.00pm Marċ mill-Banda San Lawrenz
Fit-8.00pm Marċ mill-Banda San Lawrenz
Fid-9.00pm Programm Vokali u Strumentali fuq il-Planċier Artistiku tal-Każin ad
unur tal-President fl-okkażżjoni tal-25 sena Presidenza.
Fit-8.00pm Ikla taħt il-Kampnar organizzata mill-entitajiet li jorganizzaw il-festa
Fis-6.00pm nieħdu sehem fil-Quddiesa ta’ ringrazzjament ta’ Mons. Salv Debrincat
Kan. Onorarju tal-Kolleġġjata ta’ San Lawrenz
Fit-8.00pm Riċeviment tal-Festa tal-Każin għall-Benefatturi u mistiedna distinti
Fit-8.00pm Marċ mill-Banda San Lawrenz fejn wara tesegwixxi il-Kunċert Vittoriosa
in Festa’ fuq il-planċier artistiku tal-Banda.
Fit-8.30pm Il-Banda San Lawrenz takkompanja l-istatwa ta’ San Lawrenz jagħti 		
d-dawl lill-Għomja sa fuq il-kolonna
Fl-10.00am Il-Banda San Lawrenz tagħmel il-Marċ ta’ Filgħodu
Festa Liturġika ta’ San Lawrenz. Fit-8.15am il-President u Membri tas-Soċjetà
jilqgħu lil Kardinal Prosperu Grech fejn jwassluh sal-Knisja fejn wara 		
l-Quddiesa Pontifikali jitla’ l-Każin għall-kxif ta’ lapida u Riċeviment mgħoti
mis-Soċjetà
Bejn id-9.00pm u l-11.00pm il-Banda San Lawrenz tagħmel il-Marċ tal-għada talFesta fejn takkompanja lil San Lawrenz jagħti d-dawl lill-Għomja
Fit-3.00pm Tluq għal Għawdex fejn nassistu għall-Festa ta’ San Lawrenz fir-raħal ta’
San Lawrenz
Festa Kmandata - Santa Marija
Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali
Fl-10.00am Il-Banda San Lawrenz tagħmel il-Marċ ta’ Filgħodu fil-festa tal-Madonna
ta’ Lourdes ġewwa Raħal Ġdid
Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Fl-10.00am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Fit-8.00pm Buffet BBQ fil-Mellieħa Holiday Complex
Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira
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Ironmongery
għal dak kollu li wieħed ikollu bżonn għad-dar
56, La Vallette Street,Vittoriosa
Tel: 2180 7535

Tower Ladder
ta’ 18-il Metru għall-Kiri
Irrikorru għand:

Paul Cilia
Mob: 9949 9623

Magic
Prices
Carmel Street, Fgura
Prop. Kevin Agius
Fejn issib il-ħtiġijiet kollha tad-dar bi prezzijiet li ma jitwemmnux.

Tel. 21 806039

LULJU - AWwissu
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Leħen is-Soċjetà Mużikali San Lawrenz

