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F’dawn l-aħħar xhur konna 
f ’diskussjonijiet mal-Kumitat tal-

Festi Esterni San Lawrenz biex isir 
ftehim ġdid dwar is-servizzi li l-Banda 
San Lawrenz tagħmel fil-ġranet tal-Festa 
u bil-ħsieb li noffru l-għajnuna tagħna 
billi  jitnaqqas is-sussidju li l-Kumitat tal-
Festa jagħti lill-Banda. Dan sar minħabba 
li d-dħul għall-Festa kien dejjem 
qiegħed jonqos u l-ispejjeż  jiżdiedu. 
Din is-sitwazzjoni qed tiġi ffaċċjata mill-
entitajiet volontarji kollha. Biex nagħti 
eżempju fejn jirrigwarda l-Banda, fl-
2005 biex għamilna l-programm tas-7 t’ 
Awwissu, l-marċ ta’ l-antivigilja u dak tat-
Te Deum il-ħlas għall-bandisti barranin 
kien ta’ €4,250 u għaxar snin wara jiġifieri 
s-sena l-oħra ħallasna €6,000. Wara 
li l-Kumitat ikkonsidra s-sitwazzjoni 
kollha u ħa nkonsiderazzjoni l-ħsara li 
kienet qed issir lill-Każin minn  ċerti 
esponenti tal-Festa billi daħħlu fl-imħuh 
tan-nies li l-banda biex iddoqq fil-festa 
kienet titħallas, iddeċidejna li jinqata’ 
s-sussidju li kien jammonta għal terz ta’ 
dak li kien jonfoq il-Każin. Għalhekk 
minn din is-sena il-Każin se jibda jieħu 
ħsieb il-programm tas-7 ta’ Awwissu, 
ta’ l-Antivigilja u l-Marċ ta’ filgħodu 
mingħajr ebda għajnuna finanzjarja mill-
Kumitat tal-Festa. Rigward il-Marċ tal-
Mota u ta’ l-Għada tal-Festa , l-Kumitat 
tal-Festa huwa liberu li jistieden il-Banda 
San Lawrenz jew iġib banda barranija.

Qabel ma nippubblikaw l-edizzjoni 
speċjali tal-Newsletter għal-Lulju u 
Awwissu tkunu diġa irċevejtu stedina 
mingħandi biex tagħmlu l-kontribuzzjoni 
tagħkom biex tgħinu lill-Każin fl-ispejjeż 
li jagħmel fil-ġranet tal-Festa. Din is-sena 
rridu nkun aktar ġenerużi għaliex il-
Każin irid jagħmel tajjeb għas-sussidju li 
kien jirċievi għas-servizzi tal-Festa.

Irrid nesprimi d-disapprovazzjoni tiegħi 
għal ċertu kummenti negattivi dwar 
id-deċiżjoni li l-proċessjoni ta’ Kristu 
Rxoxt ma toħroġx minħabba l-possibilta’ 
tax-xita. Id-deċiżjoni finali kienet ta’ 
l-Arcipriet iżda matul il-ħin konna 
qegħdin niġu konsultati. Huwa faċli li 
tikkritika u titkellem imma li tiddeċiedi 
huwa ferm diffiċli. Sentejn ilu għaliex 
ħarġet il-proċessjoni u wara ftit daħlet 
lura  d-deċiżjoni ukoll ikkritikaw id-
decizjoni. Skantajt mhux ftit meta smajt 
li esponent mill-Każin tal-Banda l-oħra 
tal-Birgu  fuq il-medja soċjali għadda 
kummenti mimlija ineżattezzi fejn 
jirrigwarda l-Banda tagħna.

B ‘konnessjoni mal-Ġimgħa Mqaddsa 
l-wirja ‘Getsemani’ li ilha tittellgħa għal 
dawn l-aħħar 20 sena saret u żżarmat bi 
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sforz kbir mill-ftit membri tal-Kumitat. 
Fil-laqgħa tal-Kumitat li saret wara l-festi 
ta’ l-Għid ġiet diskussa  l-wirja u meta 
wieħed jikkonsidra x-xogħol kbir li fiha 
din il-wirja u kemm xogħol ieħor tal-
Każin qiegħed jiġi sagrifikat, ġie deċiż 
li jekk ma jinstabx grupp dilettanti tal-
Ġimgha l-Kbira li jkunu lesti jieħdu ħsieb 
il-wirja, kontra qalbna din ma’ tintramax. 
Għalhekk nappella biex jekk hemm 
xi grupp li jitħajjar għal dan ix-xogħol 
javviċinani u żgur li min naħa tal-membri 
tal-kumitat isibu l-għajnuna kollha.

Is-Sur Bjorn Callus li għal bosta snin 
okkupa l-kariga ta’ Segretarju kellu 
jirreżenja mill-kumitat minħabba li mar 
jaħdem għal dawn is-sentejnt fi Brussell. 
Jiena flimkien ma sħabi tal-Kumitat 
irridu ngħidu grazzi lil Bjorn għas-servizz 
siewi li ta’ lill-Każin tal-Banda f ’dawn 
l-aħħar disa’ snin l-aktar fejn tidħol il-
Banda u fix-xoghol ta’ Segretarju. Aħna 
nawgurawlu suċċess fix-xogħol ġdid 
tiegħu u nħarsu l-quddiem biex meta 
jirritorna Malta jerġa’ jifforma parti 
mit-tmexxija tas-Soċjeta tagħna. Din ir-
riżenja ħolqot post vakanti fil-Kumitat u 
nistieden biex min jista’ jagħti ftit mill-
ħin tiegħu u jifforma parti mill-Kumitat.

Dan l-aħħar ir-rappreżentant tagħna 
fil-Kumitat li qiegħed jorganizza 
ċ-ċelebrazzjonijiet li jfakkru l-450 sena 
ta’ l-Assedju għarrafna li l-Innu tal-Birgu 
kompożizzjoni tal-Monsinjur Lawrenz 
Mifsud versi ta’ Dun Frans Camilleri u 
arranġament għall-banda mis-Surmast 
Abela Scolaro kien se jinbidel. Mhux 
kompitu tagħna jekk dan jinbidilx jew 
le, imma ma’ naqblux mal-proċedura li 
biha ġie magħżul l-Innu il-ġdid. Wieħed 
kien jistenna li f ’Belt fejn għandek 
żewġ Soċjetajiet Mużikali kellhom 
ikunu mistiedna  biex jissottometu 
kompożizzjoni u jinħatar bord tekniku 
indipendenti biex jagħżel l-aħjar waħda. 
Hekk titlob is-serjeta’ u t-trasparenza. 
Il-Kumitat tal-Banda ta’ San Lawrenz 
kiteb lill-Kunsill Lokali dwar dan fejn 
esprima n-nuqqas tal-qbil għal mod kif 
ġie magħżul l-Innu l-ġdid tal-Birgu.

Finalment nhar is-Sibt 18 ta’ April 
attendejt għal Kunċert mill-Gospels 
Choir fil-Kolleġġjata ta’ San Lawrenz. 
Kunċert li kellu eżekuzzjoni mill-isbaħ 
b’kant b’messaġġ Kristjan sinkronizzat 
mal-mossi tal-Kantanti. Għalkemm 
kien hemm il-Kursija tal-knisja mimlija 
imma ma’ kienx hemm aktar minn 12 
il-persuna mill-Birgu. Dan mhux mod 
kif nesprimu apprezzament għax-xogħol 
li jagħmel Fr. John biex jorganizza dawn 
il-Kunċerti.
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Mill-Birgu tal-Imgħoddi
Anton Attard

Il-Birgu, il-Banda San Lawrenz u Għawdex
Ir-rabta tal –Birgu, ma’ Għawdex, 

permezz ta’ din il-banda  tmur lura 
sa aktar minn seklu ilu.  Il-banda, 
meta kienet iġġib l-isem ta’ ‘Duke 
of Edinburgh’ kienet fost l-ewwel  
baned Maltin l i  ġew mistiedna 
jagħmlu programmi fi bliet jew 
irħula Għawdxin. Fl-1903, meta 
l-belt kapitali Għawdxija kienet 
qed tiċċelebra s-Sittax-il Ċentinarju 
mill-martirju ta’ San Ġorġ, kienet 
ġiet mistiedna biex tagħmel zewġ 
programmi, nhar id-9 u l-10 ta’ Mejju. 
Taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Gaetano 
Grech, kienet għamlithom b’mod mill-
aqwa tant li wara bdiet tiġi mistiedna 
f ’festi oħrajn.  Fost dawn kien hemm 
dik ta’ Santa Marija fl-istess belt 
Victoria, San Pietru Pawl fin-Nadur, 
fil-festa ta’ San Lawrenz fir-raħal li jġib 
ismu, u  fil-festa tal-Madonna ta’ Loreto f ’Għajnsielem.
F’Għajnsielem, sa mill-ewwel snin tas-seklu għoxrin, 
il-Banda Vittriosana u bosta drabi anke l-Kapitlu tal-
Kolleġġjata tal-Birgu kienu jkunu l-protagonisti prinċipali 
kemm fil-festa nterna u kemm f ’dik fuq barra.  Il-banda, 
imsieħba minn  għadd kbir ta’ partitarji u oħrajn minn 
Għajnsielem, kienet tibda marċ, malli tinżel minn fuq 
il-vapur fl-Imġarr, tkompli tul triqat ir-raħal u tispiċċah fil-
misraħ tal-Knisja.  Wara l-marċ kienet tagħmel programm 
fuq il-planċier u takkompanja fil-purċissjoni.  L-għadd ta’ 
Vittoriosani, li kienu jsieħbu ‘l-Banda għal dik il-festa, tant 
kien ikun kbir li kienu jinkrew żewġ vapuri, li kienu jsalpaw 
lejn Għawdex mix-Xatt ta’ San Lawrenz.

Membri tal-Kapitlu u l-Kleru kienu jiffunzjonaw diversi 
drabi flimkien ma’ dawk Għawdxin. Fl-1925, per eżempju, 
il-Kleru Vittoriosan, fil-festa ċċelebrata dik is-sena, kien 
prominenti mhux ftit.  Fit-Tridu kien ippriedka il-Kanonku 
Dun Elija Spiteri. Il-Paniġirku kien għamlu l-Kanonku 
Dun Lawrenz Segona u l-kappella tal-Kanonku Mazzelli 
ħadet ħsieb il-muzika waqt il-funzjonijiet kollha.  Il-
parteċipazzjoni tal-Kleru Vittoriosan ġieli kompliet bl-
akkompanjament fil-purċissjoni ta’ nhar il-festa.

Ir-rabta bejn  il-villaġġ Għawdxi Lawrenzjan  u l-Birgu, 
baqgħet ħajja anki fi zminijietna. L-għaqda u l-koperazzjoni 
li hemm bejn il- Lawrenzjani Vittoriosani u l-Lawrenzjani 
Għawdxin deheret diversi drabi u f ’diversi okkazjonijiet. 
Żewġ avvenimenti,  li jikkonfermaw dan, huma meta 
fuq inizjattiva tagħna nġiebet minn Ruma r-relikwija 
tar-Ras San Lawrenz fl-1997, u dan l-aħħar, meta fuq 

inizjattiva tagħhom, inġiebet dik 
bid-demm ta’ San Lawrenz. Iz-
zewġ relikwiji, wara ftehim milħuq 
bejn iz-zewġ partijiet,  għaddew xi 
jiem kemm  fil-Knisja Parrokkjali 
ta’ San Lawrenz  f ’Għawdex u 
kemm f ’dik Vittoriosana.

L-għaqda li tezisti bejn dawn iz-
zewġ parroċċi m’hix ġrajja ta’ dawn 
is-snin biss. Nhar il-festa ċċelebrata 
hawn fl-10 ta’ Awwissu tal-1927, 
iċċelebrawha magħna grupp ta’ 
Għawdxin minn San Lawrenz. 
F’din iz-zjara mill-Għawdxin, kif 
ġie rrapurtat f ’wieħed mill-ġurnali, 
tqieset bħala Pellegrinaġġ.  Il-
kontinġent Għawdxi kien wasal il-
Birgu, nhar il-festa filgħodu kmieni 
u ftit ħin wara kellhom Quddiesa 

bil-Fervorin u Tqarbina Ġenerali fil-Knisja ta’ San Lawrenz

Dan ma kienx bizzejjed, għax mal-Lawrenzjani kienet ġiet 
il-Banda La Stella. tal-Belt Victoria.  Filgħaxija, din kienet 
għamlet programm fil-Pjazza, taħt id-direzzjoni tas-surmast 
Giardini Vella. Dan il-programm  kien intlaqa’ tajjeb 
ħaf na  m i l l - f o l la 
kbira  l i  nġabret 
madwar il-planċier, 
l-aktar meta,  kif 
ġie rrapurtat f i l-
ġurnali  f t it  j iem 
wara, interpretat, 
b’mod impekkabbli,  
l-intermezz tal-opra 
Amico Fritz.

Ikun xieraq  li din 
i l - k o p e r a z z j o n i 
bejn il-Lawrenzjani 
Għawdxin u dawk 
Vittoriosani tkompli 
tissaħħaħ  u tinfirex 
ħ a f n a  a k t a r  f i l -
ġe j j i e n i .  He m m 
diversi  modi ki f 
jista jseħħ dan, iżda 
dan inħalluh għall-
organizzaturi.
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Ħsieb Spiritwali minn Fr Martin Mamo OFMCap.

Il-Qawwa tat-Talb lil Marija
Għall-Kurat ta’ Ars, Marija kienet it-Teżoriera li ma kienet tonqoslu qatt.  Darba naqaslu 
l-ħobż meħtieġ għat-tfal iltiema,  għaliex il-furnar, li kellu jieħu somma ġmiela mingħand 
il-Kurat ta’ Ars,  ma riedx jagħtih aktar ħobz bla ħlas.   Il-povru  Ġwann Marija Vianney (il-
Kurat ta’ Ars) ma kkonfonda xejn, għad li ma kellux sold. 
 Kien fil-għaxija wara nzul ix-xemx.  Qabad il-kuruna u mar jgħid ir-rużarju f ’mogħdija qalb 
l-għelieqi, fis-skiet u fis-solitudni.  Kien għadu kemm kemm għamel erba’ passi meta ltaqa 
ma’ mara li qaltlu; 
“ Skużani patri, int il-Kurat ta’ Ars?”  
 “ Iva, weġibha, fix nista naqdik?” 
 “ Għandi kummissjoni għalik.  Ħa din is-somma li qaluli biex nikkunsinna lilek”  
 “ X’inhuma, dawn? “ staqsa b’għaġeb kbir il-Kurat ta’ Ars. 
 “ Dawn flus għalik, tista tonfoqhom kif trid.  Biss min tagħomlok, jitolbuk biex tiftakar 
fihom fit-talb tiegħek”.  Wara li spiċċa r-ruzarju l-Kurat mar lura, ħallas id-dejn li kellu mal-
furnar, u 
l-iltiema kellhom il-ħobż.  Setgħet il-Madonna tippremja aħjar il-fiduċja hekk kbira? 

TALBA 
Marija, għallimna nafdaw aktar fil-qawwa tar-ruzarju u fid-devozzjoni lejk. Kunu mberkin.
 

Servizzi tal-Banda 2015
Il-Ġimgħa 3 t’April   Ġimgħa l-Kbira   Birgu
Il-Ħadd 5 t’April   Ħadd il-Għid    Birgu
Il-Ħadd 17 ta’ Mejju   450 Sena Anniversarju Assedju Birgu
Il-Ħadd 31 ta’ Mejju   L-Ewwel Tqarbina   Birgu
Il-Ħadd 7 ta’ Ġunju   San Ġużepp    Għaxaq
Il-Ġimgħa 12 ta’ Ġunju  Qalb ta’ Ġesu    Birgu
Il-Ġimgħa 19 ta’ Ġunju  Qalb ta’ Ġesu    Ħawli
L-Erbgħa 22 ta’ Lulju  Madonna tal-Karmnu   Balluta
Il-Ħadd 26 ta’ Lulju   Kristu Re    Raħal Ġdid
Il-Ġimgħa 31 ta’ Lulju  Mota tan-Novena   Birgu
It-Tnejn 3 t’Awwissu   Inawgurazzjoni Faċċata  Birgu
Il-Ġimgħa 7 t’Awwissu  Programm Mużikali   Birgu
Is-Sibt 8 t’ Awwissu   Antiviġilja    Birgu
Il-Ħadd 9 t’Awwissu   Marċ Te Deum   Birgu
It-Tlieta 11 t’ Awwissu  L-Għada tal-Festa   Birgu
Il-Ġimgħa 21 t’ Awwissu  San Leonardu    Kirkop
Il-Ħadd 23 t’ Awwissu  Madonna ta’ Lourdes   Raħal Ġdid 
It-Tnejn 7 ta’ Settembru  450 Sena Anniversarju Assedju Birgu
It-Tlieta 8 ta’ Settembru  Marija Bambina   Isla
Il-Ħamis 24 ta’ Diċembru  Lejlet il-Milied   Birgu
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Ftit tal-ġimgħat ilu nfetaħ l-istaġun tal-Festi. Għalina 
tal-Belt Vittoriosa l-ftuħ tal-istaġun ikun nhar Ħadd 

il-Għid fejn nibdew il-mixja finali lejn il-Festa tal-Padrun 
tagħna San Lawrenz. Il-ferħ li nara meta l-Banda tagħna 
tasal il-Pjazza u ddoqq l-Innu Marċ ta’ Giuseppe Frendo 
huwa xhieda tal-imħabba li hemm għall-Festa tal-Parroċċa. 
Sfortunatament din is-sena ma’ kellniex l-okkażjoni li 
noħorġu bl-istatwa akkumpanjata mill-Banda f ’Ħadd il-
Għid.  Il-Kumitat tas-Soċjeta’ kien konsultat il-ħin kollu 
dwar dak li kien qed jiġri fejn inqasmu l-idejat minħabba 
s-sitwazzjoni tat-temp. Iżda tajjeb li kulħadd ikun jaf li 
d-deċiżjoni finali kienet tal-Arċipriet.  Fil-fatt wara li l-
President tagħna tela’ lura l-Każin u infurmana li konna 
ser nistennew sal-11am u ssir deċiżjoni ġie msejjaħ mill-
ġdid sabiex jiġi nfurmat bid-deċiżjoni li mhux ser toħroġ 
il-proċessjoni. Dwar jekk kienetx deċiżjoni tajba jew le 
mhux ser nidħol f ’din il-kontroversja. Li naf żġur huwa 
faċli li tparla imma diffiċli ħafna meta tkun fuq is-siġġu 
tad-deċiżjoni. Iva huwa faċli li tparla speċjalment illum il-
ġurnata meta permeżż tal-medja soċjali d-dinja kollha tkun 
taf x’għidt, x’għamilt u xi ktibt. Iva jiddispjaċini nara ċertu 
persuni li forsi qed ikejlu bix-xiber tagħhom għax qalu li 
l-proċessjoni ma’ ħarġitx biex niffrankaw il-ħlas tal-bandisti.  
Msieken. X’mentalita. Forsi għax l-għeneb qares? 

Xtaqt nesprimi l-opinjoni tiegħi minn din il-paġna dwar 
il-proċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. Iva nemmen li rridu 
nieħdu azzjonijiet immedjati jekk ma’ rridux li l-proċessjoni 
tal-Ġimgħa l-Kbira tibqa nieżla aktar l’isfel. Ejjew inkunu 
rasna fuq għonqa u nammettu li għandna problema. Ejjew 
nistudjaw kull eventwalita sabiex nagħmlu l-proċessjoni 
tagħna waħda mill-aħjar f ’Malta. Kif dan iseħħ bil-Festa 
ta’ San Lawrenz nistgħu nagħmluħ bil-Ġimgħa l-Kbira 

wkoll. Dilettanti hemm kemm trid, nies li lesti jidħlu 
fl-organizazzjoni hemm ukoll, idejat huma varji. Allura 
x’qegħdin nistennew. Għadda kollox, daħlu l-istatwi u sena 
oħra nerġgħu l-istess?  Irridu nkunu novattivi  - jista jinbidel 
il-ħin tal-proċessjoni saħansitra l-ġurnata. Għaliex le. Mhux 
aħjar ikollna proċessjoni li tkun popolari milli waħda li ssir 
biex ngħidu li saret u nies ftit li xejn. Anqas ħaqq l-ispejjeż li 
jsiru fejn jekk nieħu lis-Soċjeta’ tagħna fil-Ġimgħa l-Kbira 
l-ispiża din is-sena kienet ta’ € 2,692 meta l-Knisja tagħtina 
sussidju fuq dan is-servizz ta’ € 1,165. U dan nagħmluh 
minn qalbna imma ovvjament irridu l-proċessjoni u anki l-
Banda jitgawdew aktar. Hemm bżonn li l-Arċipriet jagħmel 
Laqgħa miftuħa għad-dilettanti kollha kemm jista jkun 
malajr sabiex naraw kif nistgħu noħolqu pjan t’azzjoni. 

Dan li qed nipproponi ma’ jnaqqas xejn mill-impenn u 
dedikazzjoni li għandhom il-Kummissjoni Ġimgħa l-
Kbira preżenti li nemmen li għandhom għal qalbhom ħafna 
l-Ġimgħa l-Kbira u qed isir ix-xogħol. Imma issa l-mument 
li nagħmlu l-qabża għax jaf ikun tard wisq.

Issa li ninsabu fuq l-għatba tal-Festa l-Kummissjoni Banda 
qed tintensifika x-xogħol tagħha. Fil-fatt qed isiru l-aħħar 
preparamenti għal dak li huwa mużika fuq il-Programmi. 
Minbarra dawn hemm diversi servizzi kemm fil-ġranet 
tal-Festa kif ukoll f ’diversi lokalitajiet oħra. Sena oħra im-
penjattiva ħafna mil-lat bandistiku. Nemmen li bl-għajnuna 
ta’ kulħadd ser naslu biex ikollna sena oħra memorabbli. 
L-importanti huwa li kulħadd speċjalment dawk li daħlu 
għal piż tal-Kumitat ikunu hemm jagħtu l-għajnuna biex 
ikunu wkoll ta’ eżempju għal ħaddieħor. B’hekk biss inkunu 
kburin li wasalna lejn dak li ppjanajna u li dak li ħlomna 
sar realta’.

Ikla Familjari – L-Ewwel Erbgħa 27 ta’ Mejju, 2015
Nhar il-Erbgħa 27 ta’ Mejju, 2015 jibdew l-Erbgħat f’Ġieħ San Lawrenz 
li jwasslu għall-Festa tal-Padrun tas-Soċjeta’ u tal-Belt Vittoriosa, San 
Lawrenz. Biex niċċelebraw flimkien l-Ewwel Erbgħa ser tiġi organizzata 
Ikla Familjari fil-bitħa tal-Każin. L-Ikla ser tikkonsisti fi 3 Course Meal 
li jinkludi wkoll tazza inbid/minerali. Kull min huwa interessat li jattendi 
jista javviċina lil Oscar Adami fuq 9947 2142 jew lil Eugenio Pellicano 
fuq 7961 7288. Aħsbu kmieni għax il-postijiet huma limitati.

BBQ tas-sajf – Il-Ġimgħa 26 ta’ Ġunju, 2015
Il-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali fi ħdan il-Kumitat tas-Soċjeta’ 
Mużikali San Lawrenz ser torganizza Barbeque fil-Lukanda Cavallieri, San Giljan nhar il-Ġimgħa 26 
ta’ Ġunju. Il-prezz ser ikun ta’  €27  li jinkludi trasport.  Kull min huwa interessat għandu  javviċina 
lil Oscar Adami fuq 9947 2142 jew lil Eugenio Pellicano fuq 7961 7288.

Mill-kliem irridu ngħaddu għall-fatti  
                                         minn Simon FARRUGIA – Delegat Banda
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F’dan l-artiklu li jmiss, iddeċidejt 
li nbiddel ix-xenarju, l-ambjent, 

u n-nazzjonalita’ tal-kompożitur 
li jmiss. Richard Wagner, il-ġenju 
mużikali Ġermaniż li ta kontribut 
kbir għall-mużika operistika kif 
ukoll għal-litteratura. Ħa nibda billi 
nsemmi naqra kif ċertu esponenti 
prominenti fix-xena mużikali kienu 
jħarsu lejn Wagner.

Peter Tchaikovsky kien qal li meta 
sema’ l-aħħar noti tal-opra Gotter-
dammerung, hu ħassu li kien qisu 
nħeles minn ħabs. Gioacchino 
Rossini, meta kien sema’ Lohengrin 
kien qal li ma tistax tiġġudika din l-
opra sempliċiment meta tismagħha 
l-ewwel darba, imma żgur li mhux 
se nismagħha t-tieni darba. Aktar 
riċenti, Woody Allen fil-film Manhatten Murder Mystery 
qal li hu ma jistax jisma ħafna mużika ta’ Wagner għax in-
kella jqanqal fih l-aptit li jinvadi l-Polonja. F’idejkhom biex 
tiddeċiedu jekk għandhomx raġun, kemm mill-ħajja tiegħu 
u kemm, forsi għal min jinteressah jisma naqra mużika 
tiegħu, mill-kompożizzjonijiet tiegħu.

Wagner twieled f ’Leipzig, nhar it-22 ta’ Mejju 1813. Kien 
id-disa’ wild ta’ Carl Freidrich Wagner (skrivan mal-pulizija 
ta’ Leipzig) u Johanna Rosine nee Paetz. Wara biss 6 xhur 
mit-twelid, missier Wagner miet, u ommu Johanna marret 
tgħix mal-ħabib ta’ Carl, Ludwig Geyer. Dan Geyer kien 
attur u skrittur, u x’uħud jaħsbu li kien hu l-verament mis-
sier. Li hu zgur hu li Johanna kienet issetiljat ma’ Geyer. 
Fl-awtobijografija Mein Leben, Wagner jiftakar li darba ħa 
sehem f ’reċta bħala anġlu. Fl-1820, Wagner daħal fl-iskola 
Pastor Wetzel ta’ Possendorf fejn kien qed jirċievi xi tagħlim 
tal-pjano, liema tagħlim sabu diffiċli ferm, tant li kien jip-
preferi li jdoqq bl-udit milli jaqra l-mużika. 

Wara l-mewt ta’ Ludwig Geyer, ħu Ludwig kien ħallaslu li 
jmur il-boarding school Kreuzschule. F’din l-eta’ tant tenera 
ta’ 9 snin, Wagner kien impressjonat ferm mill-Mużika 
Gotika ta’ Carl Maria Von Weber. Hawn hu kien kiteb l-
ewwel biċċa xogħol tiegħu, it-traġedja li semma Leubald. 
Wara li beda l-iskola fl-1826, hu kien ferm influwenzat minn 
Shakespeare u Goethe. Fl-1827 familtu marret lura Leip-
zig, u beda jitgħallem l-armonija taħt Christian Gottlieb 
Muller. Sena wara, sema’ għall-ewwel darba lil Beethoven 

permezz tas-sinfonija numru 7 u 
n-numru 9. Wagner ħassu ispirat 
ferm minn Beethoven, tant li 
kien għamel transkrizzjoni tas-
sinfonija numru 9 ta’ Beethoven. 
Fl-1831, Wagner daħal jistudja 
fl-Universita’ ta’ Leipzig, fejn ħa 
t-tagħlim tal-komposizzjoni taħt 
Theodor Weinlig. Dan Weinlig 
tant kemm kien impressjonat 
b’Wagner, li rrifjuta kull tip ta’ ħlas 
għal-lezzjonijiet li kien jgħatih u 
li kien irranġalu biex tiġi ppubb-
likata l-ewwel kompożizzjoni 
mużikali tiegħu, Piano Sonata in 
Si bemoll maggiore. Sena wara, 
Wagner kien ħareġ bil-komposiz-
zjoni ta’ Sinfonija in Do maggiore, 
liema sinfonija smajt u li vera-
ment għoġbitni u nirrakomanda 

lill-qarreja biex jisimgħu. Minn hawn, Wagner ma’ ħarisx 
lura u beda jikkomponi l-ewwel opra tiegħu Die Hochzeit 
(iż-żwieġ). 

Fl-1833, ta’ 20 sena, wara li ħuh Albert kien irranġalu, daħal 
surmast tal-kor tat-teatru ta’ Wurzberg. Fl-istess sena, kien 
lesta l-opra tiegħu Die Feen (The Fairies). Interessanti ħafna 
li din l-opra indaqqet l-ewwel darba fl-1883 wara l-mewt 
ta’ Wagner stess. Fl-1834, Wagner laħaq surmast direttur 
tat-Teatru tal-Opra Magdeburg, fejn hemm kiteb l-opra 
Das Liebesverbot (The ban of love) li kienet ibbażata fuq 
ir-reċta ta’ Shakespeare Measure for Measure. Din indaqqet 
darba fl-1836 għaliex it-teatru kien falla finanzjarjament. 
Minn hemm, Wagner kien iltaqa’ ma’ Christine Wilhelmine 
Planer ‘’Minna’’, u li kien iżżewwiġha fl-24 ta’ Novembru 
1836. Sena wara, Minna telqitu ma’ raġel ieħor, iżda wara 
li Wagner mar fir-Russja bħala direttur muzikali, permezz 
ta’ oħt Minna Amalie, kien reġa irranġa ma Minna fl-1838.
Fl-1839, il-koppja Wagner akkumulat numru kbir ta’ djun, 
tant, li kellhom jemigraw lejn Riga, u wara lejn Pariġi. F’ 
dan il-vjaġġ abbord xini, f ’lejl ta’ maltemp, Wagner ġietu 
l-ispirazzjoni biex jikteb l-opra Der Fliegende Hollander 
(The flying Dutchman). Sakemm dam Pariġi, Wagner lesta 
din l-opra u anke Rienzi. Wara l-għajnuna ta’ Giacomo 
Meyerbeer, kompożitur ieħor famuż li xi darba jsib ix-xorti 
f ’din ir-rokna, Wagner esebixxa l-opra Rienzi b’suċċess kbir. 
Fl-1842, Wagner mar Dresden u hemm ikkompona opra 
oħra kbira, Tannhauser. F’dan iż-żmien, Wagner kien attiv 

Richard Wagner
Kompożituri famużi

jikteb Christopher Pisani
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politikament mas-Soċjalisti Ġermaniżi, 
u fl-1849, f ’minħabba sitwazzjoni politika 

nstabbli, Wagner kellu għal darb’oħra jaħrab lejn 
Pariġi u wara lejn Zurich. Minn hawn Wagner kellu jgħaddi 
tnax-il sena ta’ eżilju fl-Isvizzera. 

Waqt dan l-eżilju, Wagner kien laħaq lesta l-opra Lohen-
rgin. Din l-opra indaqqet fi Dresden u peress li hu ma setax 
jidħol fi Dresden, kien talab lil ħabib tiegħu Franz Liszt 
biex jidderieġi hu minfloku. Fi Zurich, ix-xogħol l-iktar 
li pproduca Wagner, iktar milli Mużikali, kienu dawk ta’ 
forma letterali, fosthom, ‘L-arti tal-Futur’, ‘Il-Ġudajiżmu 
fil-Mużika’’,  u l-viżjoni li l-iktar baqgħet sinonima miegħu 
l-Gesamtkunstwerk (‘’total work of art’’). Fix-xogħol let-
terali tiegħu ‘Il-Ġudajiżmu fil-Mużika’, Wagner jargumenta 
li l-Lhud ma kellhomx l-ispirtu veru Ġermaniż, u li mhux 
kapaċi jipproduċu mużika. Għal Wagner, dawn ikkom-
ponew il-mużika biex jilħqu l-popolarita’, u allura jkollhom 
suċċess finanzjarju, li hu l-oppost għall-mużika ġenwina. 

Fil-karta tiegħu ‘Opera u drama’, Wagner iddeskriva l-
estetika tad-drama, liema estetika kien qed juża biex jikteb 
l-opra The Ring. Din l-opra, jew aħjar drama iġġib l-isem 
ta’ Der Ring des Nibelungen, u hi magħrufa ukoll bħala 
‘the ring cycle’. Din tinkorpora fiha 4 opri/drama. Dawn 
huma, Das Rheingold (the Rhine gold), Die Walkure ( The 
Valkyrie), Siegfried, u Gotterdammerung ( Twilight of the 
gods). Dan iċ-ċiklu ta’ opri hu intenzjonat li jindaqq kon-
segwentament wara xulxin u hi ibbazata fuq storja ta’ miti 
Ġermaniżi u Griegi. Ta’ min jinnota li is-subtitlu ta’ dawn 
l-opri huma; Preludju, l-ewwel ġurnata, it-tieni ġurnata, u 
t-tielet ġurnata konsegwentament. The Ring cycle jieħu bejn 
wieħed u ieħor tmintax-il-siegħa biex tisimgħu kollu, fejn 
Gotterdammerung waħedha għandha ħames siegħat u nofs! 
Ta’ min jgħid ukoll li Wagner kien l-awtur kemm tal-mużika 
kif ukoll tal-lirika ta’ kull opra tiegħu.

Fl-1856, Wagner ikkompona l-opra Tristan und Isolde. F’dan 
iż-żmien, minn wara martu, Wagner kellu relazzjoni sigrieta 
ma’ Mathilde Wesendonck, poeta.

Wara l-eżilju, Wagner mar fi Biebrich, fejn hemm beda 
x-xogħol fuq l-opra Die Meistersinger von Nurnberg (The 
master singers of Nurnberg). F’dan iż-żmien, ix-xorti ta’ 
Wagner ħadet bidla radikali. Fl-1864 tela’ fit-tron ir-Re Luigi 
it-tieni. Dan ir-re kien ammiratur kbir ta’ Wagner, tant li 
kien ħallasslu d-djun kollha li kellu, u anke kellu xi avvanzi 
omosesswali lejn il-kompożitur, li min-naħa tiegħu, Wagner 
qatt ma skrupla li jirreċiproka l-istess atmosfera. Sadanit-
tant, Wagner, kellu relazzjoni oħra siġrieta ma’ Cosima, li 
kienet it-tifla tas-Surmast direttur li dderieġa għall-ewwel 
darba l-opra Tristan und Isolde. Wara li issa Minna kienet ilha 
li telqet lil Wagner u hu kien baqa jibgħatilha l-flus sakemm 
mietet, Wagner kellu wild minn Cosima bl-isem ta’ Isolde. 

Interessanti ħafna li din Cosima kienet illeġittima ukoll u 
kienet it-tifla ta’ Liszt! Wara l-mewt ta’ Minna, Cosima irn-
exxielha tiddivorzja minn mar-raġel tagħha biex tkun tista 
tiżżewweġ lil Wagner. Dan id-divorzju seħħ wara li Cosima 
kellha żewġt itfal oħra mingħand Wagner, Eva u Siegfried. 
Wara dan iż-żwieġ, Wagner mar jgħix f ’Bayreuth. Hem-
mhekk, il-kunsill tal-villaġġ ta b’donazzjoni biċċa art biex 
tinbena il-Bayreuth Festspielhaus (Theatru Festiv). Dan 
il-bini kellu ħafna problemi, iżda wara ħafna, irnexxielu 
jinbena. Il-Pjanta kienet fuq ideat ta’ Wagner stess, fejn irn-
exxielu jgħaqqad iżjed l-orkestra mal-kantanti, u l-kantanti 
man-nies. 

Fl-1876, Wagner kellu bidu ta’ relazzjoni oħra ma’ Judith 
Gautier permezz tal-ittri. Fl-istess żmien, Wagner kien 
beda jikkomponi ukoll dik li kella tkun l-aħħar opra tiegħu, 
Parsifal. Barra minnhekk, kompla ukoll jikteb aktar karti 
fosthom, ’Religjon u Arti’, u ‘Eroizmu u Kristjanita’. Fl-
1882, Wagner lesta Parsifal u għamel ukoll it-tieni edizzjoni 
tal-Bayreuth Festspiel. Wara dan il-festival, Wagner kellu 
jmur Venezja għaliex l-attakki tal-anġina bdew ikunu iktar 
frekwenti u iktar b’saħħithom. Wagner miet nhar it-13 ta’ 
Frar tal-1883 fl-eta’ ta’ 69 sena. 

Wagner influenza ħafna kompożituri oħra, fosthom; Anton 
Bruckner, Hugo Wolf, Cesar Franck, Henri Duparc, Ernest 
Chausson, Jules Massenet, Ruggiero Leoncavallo, Richard 
Strauss, Alexander von Zemlinsky, Gustav Mahler, u Hans 
Pfitzner. 

Fi żminijiet aktar riċenti, jingħad li Adolf Hitler kien il-
luminat u ammiratur kbir ta’ Wagner, tant li jingħad ukoll 
iżda bla evidenza, li f ’xi kampijiet tal-konċentrament ġieli 
nstemgħu xi mużika ta’ Wagner biex jerġgħu ‘’jedukaw’’ lil 
priġunieri politiċi.

L-iktar żewġ kompożizzjonijiet li huma famużi ta’ Wag-
ner, huma bla dubju ‘The ride of the Valkyrie’s’ u the Bridal 
March li tinsab fl-opra Lohengrin u li tindaqq kważi f ’kull 
tieġ. Barra minnhekk, Arturo Toscanini, wieħed mill-ikbar 
diretturi orkestrali li qatt rat id-dinja, kien ikkummenta 
fuq il-preludju tal-Lohengrin, bħal li kieku Wagner telaq 
mid-dinja, mar ħdejn l-angli, semagħhom idoqqu, niżżel 
fuq karta dak li kienu qed idoqqu, u niżel lura d-dinja u 
semmiegħa Lohengrin. Personalment naqbel mija fil-mija 
ma’ Toscanini u nissuġġerixxi ferm lil-qarrejja biex tisimgħu 
s-sbuhija ta’ dan il-preludju.

Fuq fuq, dan hu Wagner. Personalment, għalkemm l-
opri tiegħu huma kemmxejn twal, huma opri tal-ġeneru 
li jgħoġbu lili. Ħafna kritiċi iqisu li l-mużika ta’ Wagner 
tifqalek it-tambur ta’ widnejk daqs kemm hi b’saħħitha. 
Nerġa ngħid, li personalment hija mużika li tpaxxi l-wid-
nejn. Għalikom biex tisimgħu u tiġġudikaw.
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riċetta   
 

 

torta tal-Kurrat

NUQQAS TA’ VITAMINA Ċ
• Tagħmel lil dak li jkun aktar suxxettibbli għall-infezzjonijiet, metaboliżmu bil-mod, u jnaqqas l-aptit.
• Il-feriti jfiqu bil-mod u tista’ tiżviluppa xi problema fil-ħanek
• Il-marda li tista’ tiżviluppa hi scurvy. Scurvy hi meta l-ħniek jirtabu, is-snien jibdew jaqgħu u jibda ħiereġ 
   id-demm mill-ħanek.

Kemm għandna nikkunsmaw Vitamina Ċ
•   Sa 12-il xahar, tfal żgħar għandhom jikkunsmaw 350 micrograms kuljum
•   Tfal ta’ bejn 4 – 10 snin għandhom bżonn 500 micrograms kuljum
•   Adulti għandhom bżonn 600 micrograms kuljum u l-irġiel għandhom bżonn ta’ ftit iżjed.
•   Nisa tqal għandhom bżonn 610 micrograms kuljum
•   Nisa li qed ireddgħu għandhom bżonn 630 micrograms.

IL-ĦUT
• Meta tkun se ssajjar il-ħut, agħżel ħut frisk tal-istaġun.
• Tkun taf li l-ħut hu frisk għax tħossu iebes, u kuluru jkun sabiħ. L-iskwammi 

jkunu f’xulxin, l-għajnejn ikunu jleqqu u l-garġi ħomor.
• Jekk tkun se tnaddaf il-ħut minn qabel, aqta’ r-ras u neħħi l-interjuri, aqta’ d-denb 

u l-ġwienaħ. Neħħi l-iskwammi bid-dahar b’sikkina, ibda mid-denb u ibqa’ tiela lejn 
ir-ras. Laħlaħ il-ħut fl-ilma bil-melħ u naddfu mid-demm. Wara xxuttah b’biċċa nadifa.

• Jekk tkun trid timmarinah, ħu nofs mgħarfa żejt, kuċċarina ħall, nofs kuċċarina tursin imqatta’, nofs 
kuċċarina basal imqatta’, bżar u melħ. Ħallat kollox u itfa’ l-ħut jew fletti tal-ħut f’din it-taħlita.

Ingredjenti

• 225g (8 oz) shortcrust pastry
• 50g (2 oz) butir jew marġerina
• 1.1kg (2½ lb) kurrat (leeks), imqatta’ rqiq
• 3 bajdiet imħabbta
• 300ml (nofs pinta) sour jew double cream
• 225g (8 oz) ġobon Gruyère maħkuk 
• bżar u melħ
• noċemuskata (nutmeg)

Tħejjija: 
1.  Ferrex ħarira żgħira dqiq fuq il-wiċċ fejn se taħdem u iftaħ l-għaġina.
2. Aqbad spring-release cake tin jew flan tin fonda u idlikha biż-żejt u qiegħed l-għaġina fiha.
3. Għattiha u itfagħha fil-frigg sakemm nagħmlu l-mili.
4. Biex tagħmel il-mili, dewweb il-butir f’taġen kbir (qiegħ oħxon).
5. Żid il-kurrat u ħawwad fuq nar għoli għal 2 - 3 minuti.
6. Għattih sew u kompli sajjar fuq nar baxx ħafna għal 20 - 30 minuta sakem il-kurrat jirtab sew.
7. Żid il-bajd, cream u l-ġobon (pero’ ħalli biżżejjed ġobon biex tferrxu fuq il-wiċċ).
8. Ħawwar bil-melħ, bżar u n-noċemuskata.
9. Ferra din it-taħlita fuq l-għaġina u ferrex il-kumplament tal-ġobon fuq il-wiċċ.
10. Aħmiha għal 15-il minuta fuq temperatura ta’ 200°C (400°F / Marka n. 6) imbagħad fuq 190°C.(375°F / Marka n. 5) 
     għal 35 - 40 minuti oħra sakemm tara li ħadet kulur dehbi.
11. Servi taħraq jew kiesħa.

Għalina n-Nisa
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Forsi lil Fr. Adami ftit jafuh minħabba li hu jagħmel 

xogħol pastorali barra minn Malta u hu residenti 
l-Awstralja. Min jafu iktar jafu bħala ħu Oscar. Nistqarr 
magħkom li jien ukoll ftit nafu pero meta fis-sena 1998 jien 
kont xogħol ma Bank Malti fl-Awstralja kont niltaqa miegħu 
ta’ spiss fiċ-ċentru tal-Maltin f ’Melbourne. U mhux l-ewwel 
darba d-diskors kien jaqa’ fuq il-Birgu u dak li jfisser għalina.

Minħabba li Fr. Adami inzerta għal vaganzi f ’Malta fiż-
żmien tal-Għid kienet ħaġa tajba li d-diriġenti tal-każin 
issuġġerewli biex nagħmlu din l-intervista . U hawn taħt 
hu r-riżultat.

Ismijiet
L-ewwel sorpriża kienet li ismu propja kien Karmenu. 
Normalment meta jinbidlu l-ismijiet dawn isiru kemmxejn 
strambi  għal xi qaddis sfortunat li ħadd qatt ma sema bih 
jew jagħmillu festa pero’ meta staqsejtu għaliex għażel 
Manwel  fejn hu weġibni li ssemma għal missieru. Dan 
naturalment kien jismu Manwel u ommu kien jisimha 
Lorenza u t-tnejn kienu mill-Birgu.

Fr. Adami  twieled fl-4 ta’ Ottubru tas-sena 1937 u 
minħabba li dakinhar kienet il-festa ta’ San Franġisk t’Assisi 
kien se  jissemma’ għal dan il-qaddis, Franġisku.  Ġara iżda 
li hu  twieled bil-kattaretti u  ommu għamlet wegħda mal-
Madonna tal-Karmnu li ssemmih għaliha jekk ifiq. Wegħda 
oħra li kienet għamlet kienet  li ma taqtax xagħra u kienet 
tagħmel it-toppu sakemm xjieħet.

Hawn l-istorja ta’ tfulitu kienet bħal ta’ ħuh Oscar li diġa 
kont għamiltu l-interviżta f ’ħarġa tal-passat.  Bħala aħwa 
kienu  tmienja  b’kollox. Alice, Guzi , Mary, Emily, Terry, 
Karmenu, Lorry u Oscar. Alice, Guzi,Emily u Terry  illum 
huma  mejtin. Karmenu flimkien mal-familja Adami kienu 
jgħixu fit-triq imtarrġa  mlaqqma ta’  Anastas jew aħjar it-
Triq ta’ quddiem il-Kwartier.

Il-Gwerra
Meta faqqgħet il-gwerra  biex tiskansa l-periklu l-familja 
Adami marret f ’dar fi Triq  Brared,  Birkirkara  fejn din id-
dar intlaqtet bil-gwerra u ntradmu nannuh  Rafel   li miet 
fuq il-post waqt li  zitu  Stella u z-ziju Ġuż il-patri , kisru 
saqajhom iżda ma mietux.

Minn Birkirkara marru Ħal - Balzan fejn  damu 4 snin u  
hemm Fr. Adami anki għamel il-preċett. Jiftakar li  fix-xelters 
kien ikun hemm  ħafna kwestjonijiet mal-ġirien u kien 
hemm  ħafna nies mill-Kottonera. Jiftakar sew lil ommu  
titlob  bil-ħerqa fix-xelter u kienu jorqdu fuq  sodod  (jekk 
tista issejħilhom hekk) fil -fatt iktar kienu qishom xkaffi 
milli sodod . Fr. Manuel jiftakar sew li hekk kif kienet iddoqq 

is-sirena kulħadd 
kien jitlaq jiġri. 
F ‘dak iż -żmien 
kien jirrenja l-biża  
u t- taħwid għax 
il-ħajja normali 
ġ i e t  s f r a t t a t a . 
Għadhom jidwu 
f ‘widnejh il-ġiri, 
l-għajjat u x-xegħir 
tan-nies waqt li 
k i e n e t  t i s m a 
l-bombi neżlin 
qerrieda fuq Malta 
u l-Maltin.

Lura il-Birgu
Wa ra  l - g w e r ra 
l-familja reġgħet  
marret fl-istess dar 
li kienet toqgħod 
f i h a  q a b e l  i l -
gwerra. Jiftakar li kien hemm ħafna familji kbar bħal 
Privitelli, Sullivan, Pule’, Caruana, Ciantar, Farrugia, 
Brincat, Galea ecc. 

Qalli li għadha ċara quddiem għajnejh ix-xena ta’  nofs 
il-Birgu mwaqqa. F’medded  kbar kont tara biss ċnagan u 
ġebel. Jiftakar li mid-Diana sa dak iż-żmien Triq Britannika 
ħerba waħda.

L-iskola bdiha f ’Ħal-Balzan u meta rritornaw il-Birgu mar 
l-Armerija bħala skola. Bħala għalliema jiftakar kunjomijiet 
bħal Lagana, Bonnici u Gatt

Tfulija
It-tfal ta’dak iż-żmien kienu ġmielhom jimirħu fuq is-swar, 
jaqbzu t-trunċieri tas-sur tal-kurdari u dak li kien imsejjaħ 
bħala s-sur iż-żgħir. Kienu jgħaddu ż-żmien jaqbdu l-friefet 
u d-dud. Jilgħabu l-ballun l-armerija u anki fl-imħażen 
kienu jilgħabu  biċ-ċirku, boċċi, bottijiet u anki lewż. 
Kienu jinżlu jgħumu x-Xewkija ,il-Kalkara u naturalment 
il-famuża toqba tal-Birgu fejn kienu jaqbżu minn speċi 
ta’xkaffa fis-swar fit-toqba l-ġdida. Jiftakar li dak iż-żmien 
anki kien hemm sottomarin sorġut.

Festa ta’  San Lawrenz
Meta staqsejt lil Dun Manwel fuq il-festa ta’ San Lawrenz 
ta’dak iż-żmien hu weġibni li l-armar kien  ferm inqas. 
Kienet festa  ta’ erbat ijiem  l-antivigilja, lejlet, nhar il-
Festa u l-għada meta jniżżlu  lil San Lawrenz. Jiftakar lil 
Wenzu l-Induratur kien iqabbel quddiem l- istatwa  ta’ San 

 Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ Fr. Manwel Adami
     minn Paul Micallef
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Lawrenz jagħti d-dawl lill-għomja huwa 
u jiddaħħal l-oratorju ta’ San Ġużepp. 
Jiftakar ukoll li kienu jisparaw il-maskli 

minn ħdejn l-istess oratorju.

Fr. Adami kompla jgħarrex sew fil-memorja u qalli li jiftakar 
sew  lil missieru   li flimkien ma Wenzu Hili u Wenzu 
Avellino kienu ħajjata u kienu jigbru tlett soldi u kienu  
bdew jagħmlu d-drapp wara li ppruvaw isalvaw li setgħu 
mid-debri tal-gwerra. Jiftakar ukoll  lil missieru jizbogħ 
l-antarjoli.

Bħala tifel hu ukoll kien jgħin fl-armar l-iktar  fit-tħaffir tat-
toqob u kien jgħin lil Lorry Ancilleri (li jinsab l-Awstralja) 
jikkavilja l-arbli.

Ġimgħa l-Kbira u Mużew
Dwar il-Ġimgħa l-Kbira Fr Adami qalli li kienet ferm 
differenti mil-lum għax kienet ibażżata fuq il-fratelli.  Jiftakar 
li fil-funzjoni tal-Ġimgħa l-Kbira il-kanonċi kienu bil-kuda  
twila u bil-kalzetti .U hu billi kien abbati kien jieħu sehem 
f ’din il-proċessjoni bħala abbati.

Ta’ tifel zgħir kien imur ukoll il-mużew u jiftakar f ’ínċident 
meta darba għamlu bomba tal-musketterija fil-mużew u 
tgħidx x’ħoss għamlet!.

Edukazzjoni u Vokazzjoni Bikrija
Bħala skola  sekondarja mar il-Kulleġġ ta’De La Salle sa 14 
il-sena. Minħabba li sa min mindu kien tifel żgħir dejjem 
kellu l-ħajra li jsir saċerdot,  tal-familja kienu jinkuh  li 
la jikber se jsir  patri tar-rizzi. Għalhekk biex ma jitlifx 
il-vokazzjoni missieru bagħtu bħala border is-seminarju 
sakemm kellu 19 il-sena. Hekk kien hemm dixxiplina kbira 
u kien hemm il-krema tal-elite tal-kleru. Fil-fatt hu kien imur 
id-dar fil-vaganzi biss.

Wara hu  kien mar irtir Sant’ Agata, ir-Rabat  u dejjem 
kellu xeħta speċjali għall-missjoni u nġibed għar-regola 
tas-Soċjeta’ Missjunarja ta’ San Pawlu imwaqqfa minn 
Monsinjur Depiro. Għamel sena novizzjat u wara mar 
l-Universita ,l-Belt jistudja l- filosofija u t-teoloġija.

Saċerdot 
Fit-3 t’ April tal- 1965, flimkien ma 22 novizzjat ieħor  ġie 
ordnat saċerdot  mill-Arċisqof  Mikiel Gonzi . Ma jistax 
jonqos li l-ewwel quddiesa tiegħu għamilha fil-Parroċċa 
tagħna u Dun Lawrenz Mifsud, illum Monsinjur għamel 
il-paniġierku.

Hu kien joqgħod Sant’Agata u  għamel sentejn  l-oratorju ta’ 
San Ġużepp il-Ħamrun u sentejn l-Oratorju  ta’ Birkirkara.

Fl-Awstralja
Minħabba li Fr. Adami dejjem kellu ġibda għall-missjoni hu 
dejjem xtaq imur il-Brazil iżda s-superjur bgħatu l-Awstralja 
fis-sena 1969. Mar Melbourne  fejn dam 4 snin,  wara  sitt 
xhur Perth u wara kappilan Horsley Park  ġewwa Sydney.  
Il-biċċa l-kbira tal-parruċċini tiegħu Maltin kienu mill-
Mellieħa u mill-Imġarr. Fil-parroċċi fejn kien, kienu jiġu 
iċċelebrati l-festi tal-Vitorja, il-Ġimgħa l-Kbira , l-Għid u 
anki festi oħra dedikati lill- qaddissin jew titlu lill-Madonna,  
Patruni tal-parroċċi Maltin.

Fil-Peru’
Fis-sena 1977  hu intbagħat l-Peru ġewwa parroċċa f ’Wied 
u  wara intbagħat  f ’parroċċa ġdida ġol- Belt ta’ Arequipa. 
Fil-parroċċa tiegħu li kien jisimgħa Asequia Alta li tfisser 
kanal għoli kellu madwar 4,000 parruċċan pero’ fl-irħula u 
l-madwar kien hemm madwar 80,000 ruħ .

Hemm hu dam 10 snin fejn bena knisja f ’żona li iktar 
tqarreb bhala shanty town li anki b’sorpriża għalija kien 
jisimha bħal kapitali tal-Argentina ‘Buenos Aires’ U din il-
knisja ma taqtgħux lil min hi dedikata? Iva qtajtu. Lil Levita 
Lorenzu fejn anki kellu statwa u kien jagħmel ukoll festa.

Rispett u Rikonoxximent
Fr. Adami tant kien maħbub min- nies tal-lokal għal dak li 
għamel magħhom li  kienu tawh unur bħal  l-iben predilett 
tad-distrett (qisu Ġieh il-Birgu), semmew tim tal-futbol  u 
Group Social Club għalih. Dan il-klabb  għadu jeżisti sal-
lum u anki ħadu l-kampjonat tad-distrett u tal-volleyball 
tan-nisa ukoll. Saħansitra anki semmew pjazza għalih  
bl-isem ta’ Plaza Manuel Adami u  bħala rikonoxximent  
riedu jagħmlulu monument u f ’nofs il-pjazza ghamlu salib 
tal-kavallieri u hemm post lest għal bust tiegħu. Isimgħuha 
din… meta jmur il-Peru dejjem jiġu jilqugħ saħansitra 
anki bil-banda. Attivitajiet li dejjem kien kontrihom sforz 
l-umiltà tiegħu.

L-Importanza tal-Knisja
Din l-imħabba kbira għalih ġejja minħabba li hu bhala 
rappreżentant tal-knisja, jaraw li l-Knisja lilhom tathom 
id-dinjita mistħoqqa. Bħal missjunarji l-oħra Fr. Adami ma 
ħadimx biss fuq l-aspett pastorali . Għax x’jiswa li tgħallem 
fuq ir-ruħ u fuq Ġesu’ meta ż-żaqq hi vojta? Il-bniedem 
mhux biss ruħ iżda ukoll ġisem. Għalhekk Fr. Adami kien 
jaħdem ħafna biex jgħolli l-livell tal-għixien ta’ dawn in-nies 
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billi jaħdem fuq l-aspett soċjali f ’dawn 
il-postijiet ta’ faqar kbir u problemi soċjali 

kwazi impossibbli.

Kċejjen tal-Kommunita
Fil-post fejn kien ix-xogħol kien skars u n-nies l-iktar li 
kienu jaħdmu fil-kostruzzjoni bil-lava bajda. Benefiċċji 
soċjali ma jeżistux u għalhekk kien anki jorganizza kċejjen 
tal-kommunita bħal speċi ta’ Victory Kitchens ta’ żmien 
il-gwerra. L-ikel għal dawn il-kċejjen kien jirċevih minn 
istituzzjonijiet bħal Caritas u għaqdiet oħra mill-Amerika 
u mill-Ġermanja

Xogħol ieħor ta’ Fejda
F’dan il-post kien bena ukoll  skola u wara orfanatrofju 
għal tfal bi bzonnijiet speċjali  u fuq l-istess linja ta’ dik 
tas-Siġġiewi f ’Malta semmieha  għall-Providenza. Kien 
irnexxielu jkisser il-mentalita’ u ħafna  tfal b’nuqqasijiet 
fiżiċi u mentali  li kienu dejjem magħluqa anki f ‘gaġġeġ għax 
il-ġenituri tagħhom kienu jistħu juruhom bdew joħorġu 
u jippruvaw jghixu ħajja kemm jista jkun normali. Fil-fatt 
f ’dik is-sitwazzjoni ta’ faqar il-ħajja diġa kienet għat- telgħa  
sew anki jekk tkun b’saħħtek u normali , aħseb u ara jekk 
ikollok xi difett fiżiku kemm tkun iktar ta’ piż għalik u anki 
għall-familja tiegħek.

Meta staqsejtu jekk kellux għajnuna hu weġibni li fil-
parroċċa kien hemm qassis ieħor Malti pero’ kien hemm 
żewġ qassisisn  oħra pero’ kienu sagħtejn u nofs il-bogħod.

Ħelisha Hafif!
Meta staqsejtu dwar xi anedottu minn ħafna li kellu hu 
semmieli fatt meta darba mar jiġri biex jilħaq karozza tal-
linja  f ‘Arequipa u  ma’ laħaqhiex bi ftit. Wara imbagħad 
sema’  li kienet tgerbet u mietu 17 il-ruħ. Hu kellu jkun 
magħhom u jqis dan il-fatt bħala miraklu.

Lura Malta u wara  għal  Down Under
Fis- sena 1988 hu  ntbagħat  lura Malta fejn kien joqgħod  
Sant’Agata , r-Rabat. Sena wara reġa intbagħat fl-ewwel art 
tal-missjoni li ntbagħat fiha  u reġa intbagħat l-Awstralja 
eżattament f ’Parkville, Melbourne.  Din hija d-dar 
provinċjali u magħha hemm iċ-ċentru tal-Maltin ftit il-barra 
mil-Belt propja u hemm kont niltaqa’ miegħu. Fil-fatt jien 
meta kien imissni xogħol fl-uffiċċju tas-City kont nipparkja 
l-karozza fil-garaxx taċ-ċentru u mmur ix-xogħol bil-karozza 
tal-linja.

Fr. Adami inħatar il-kappillan tal-Maltin, tat-Taljani u 
anki dawk li jitkellmu bl-Ispanjol. Kien ukoll ic-chaplain 
ta’ għaqda bl-isem ta’ ‘Helpers of the Precious Infants of 
God’ fejn dawn kienu jmorru jitolbu wara l-kliniċi li kienu 
jwettqu l-abort.

Hu jwettaq ukoll xogħol pastorali mas-sud amerikani minn  
El Salvador. Hu ħadem ma ħafna gruppi Kattoliċi fosthom 

il-Legion of Mary, in-
Neokatumenici, Two 
hearts u diversi gruppi 
oħra.

Oqsma oħra
Mill-intervista sirt naf 
li Fr. Adami hu kittieb 
ukoll . Fil fatt hu kiteb  
numru  ta’ kotba u 
booklets fuq materjal 
spiritwali  fosthom , 
ktieb li jismu ‘Jesus 
dons the poncho’  li 
tfisser  ‘Ġesu jilbes 
il-pancho’ , bl-għan 
ewlieni tiegħu li Ġesu 
jidentifika ruħu mal-
fqar. Fr. Adami żied u 
qalli li dawn il-leaflets 
u l-booklets li hu kiteb 
tferrxu mal-Awstralja, 
u anki lil hinn, mill-
Kanada saħansitra saċ-
Cili’.

Minbarra l-kitba Fr. Adami kellu sehem f ’radjijiet tal-
kommunita u hemm jagħmel omeliji kif ukoll intervisti ta’ 
natura spiritwali. Xi drabi kien jagħmel il-ħsieb tal-ġimgħa 
mal-magħruf xandar Malti Victor Aquilina.

Il-Birgu u l-Każin
Fis-soltu mistoqsijiet konklussivi u ritwali tiegħi Fr.Adami 
wieġeb li l-Birgu għalkemm il-popolazzjoni naqset sew jara 
ħafna indafa , mhemmx bini modern, tħalla  bħala belt 
medjevali, u jogħġbuh ferm festi  li żviluppaw dan l-aħħar 
bħal Birgufest u Vittoriosa by Candlelight.

Dwar il-każin hu qal li jsiru ħafna attivitajiet sbieħ li ma’ 
kienux isiru fi żmienu, bħal  ikliet u ħarġiet familjari.

Issa u l-ġejjieni
Bħalissa  hu għadu jagħti s-sehem tiegħu f ’ Parkville, 
l-Awstralja  u jiġi Malta  għall-vaganzi  speċjalment  għall- 
festa  ta’ San  Lawrenz u għal Għid.

Bħala l-aħħar domanda staqsejtu dwar il-futur tiegħu. Hu 
b’sinċerita weġibni li sakemm il-moħħ u s-saqajn jibqgħu 
tajbin jibqa  fil-missjoni  fl-Awstralja jew fejn jintbagħat 
mis-superjuri tiegħu. Wara l-ħsieb hu li jirtira u għalkemm 
ikun joqgħod id-dar tas-Soċjeta’  r-Rabat pero’ bi ħsiebu 
jgħin ħafna lill- Parrocca  ta’ San Lawrenz.
B’dan il-kliem sellimtlu filwaqt li f ’isimkom awgurajtlu 
għomor twil ta’ ħidma fil-missjoni imbagħad wara għal 
ħidma oħra f ’Malta u għala le …fil-Birgu li tant iħobb.  
Żgur li aħna nkunu iktar minn kuntenti bih. Mhux hekk?
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ATTIVITÀ GĦAX-XHUR 
TA’ MEJJU - ĠUNJU 2015

Il-Ġimgħa 1 ta’ Mejju   FESTA SAN ĠUŻEPP - JUM IL-HADDIEM    
 
It-Tnejn 4 ta’ Mejju   Fl-10.00am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi    
     Fis-6.00pm Final Snooker Competition    
 
L-Erbgħa 6 ta’ Mejju   Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali    
 
It-Tlieta 12 ta’ Mejju   Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Banda    
 
It-Tnejn 18 ta’ Mejju   Fis-6.00pm Quddiesa b’sufraġju ta’ Alfred Busuttil   
     Fis-7.00pm Laqgha tal-Kummissjoni Festa Surmast   
 
L-Erbgħa 20 ta’ Mejju   Fis-7.00pm Laqgħa Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira   
 
It-Tlieta 26 ta’ Mejju   Mota tal-Erbgħat  f’Ġieħ San Lawrenz    
 
L-Erbgħa 27 ta’ Mejju   L-Ewwel Erbgħa  f’Ġieħ San Lawrenz     
     Fit-8.00pm Ikla Familjari fil-bitħa tal-Każin    
 
Il-Ħadd 31 ta’ Mejju   Fit-8.00am Sehem tal-Banda fl-okkażjoni ta’ l-Ewwel Tqarbina 
 
It-Tnejn 1 ta’ Ġunju   Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali    
 
Il-Ħadd 7 ta’ Ġunju   Tifkira tas-Sette Giugno     
     Fis-6.00pm Sehem tal-Banda fil-Festa ta’ San Ġużepp f’Ħal-Għaxaq 
 
Il-Ġimgħa 12 ta’ Ġunju  Sehem tal-Banda San Lawrenz fil-Proċessjoni tal-Qalb ta’ Ġesù  
   
Il-Ġimgħa 19 ta’ Ġunju  Sehem tal-Banda San Lawrenz fil-Proċessjoni tal-Qalb ta’ Ġesù  
     fiż-żona fuq tal-Ħawli 
    
It-Tnejn 22  ta’ Ġunju   Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali    
 
Il-Ġimgħa 26 ta’ Ġunju  Fid-9.30am titkompla l-Kawża dwar il-garage fejn jintrefa’   
     l-Planċier     
        Fit-8.00pm BBQ fil-Lukanda Cavallieri, San Ġiljan   
  
It-Tnejn 29 ta’ Ġunju   FeStA PuBBlIKA- SAn PIetru u SAn PAwl   
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Ironmongery
għal dak kollu li wieħed ikollu bżonn għad-dar

56, La VaLLette Street,VittorioSa

Tel: 2180 7535




