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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

FRANKA LIRA

Prop. Carol Ellul

Fejn issib toys, detergents, stationery u ħafna affarijiet oħra

Kważi kollox bi prezz ta’ Lira
Victory Square, Vittoriosa - Tel: 2180 7544

Mob: 7942 9165

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

in hija it-tieni ħarġa speċjali
tan-Newsletter tal-Każin għal
din is-sena wara li f’Jannar li għadda
ħriġna ħarġa speċjali fl-okkażjoni talgħaxar snin ta’ din il-pubblikazzjoni.
F’dawn il-ġranet tawni żewġ volumi
llegati tas-sittin ħarga tan-Newsletter
u ħadt ħafna gost inqalleb u nara
l-avvenimenti tas-Soċjeta` tagħna li
aħna għixnihom, imma minhabba l-ħajja
attiva li qegħdin ngħixu hemm ittendenza li ninsewhom. Veru li b’din
il-pubblikazzjoni qegħdin naġġornaw
l-istorja tal-Każin. Filwaqt li nesprimi
l-apprezzament tal-Kummissjoni Stampa
flimkien mal-kontributuri regolari ,
nawgura li jkun hemm kittieba ġodda
u lid-Direzzjoni tkompli taġġorna
n-Newsletter maż-żminijiet.
Il-Preparamenti għall-Festa ta’ San
Lawrenz jinsabu fl-aqwa tagħhom,
recording ta’ sett ta’ marċi ġodda,
programm u tħejjija ta’ mużika għallKunċert tas-7 t’ Awwissu, tnaddif talKażin u armar, dawl tal-faccata u ħafna
xogħol ieħor.
Kif għidt fl-appell tiegħi tal-arbural,
l-ispejjeż tal-Każin qegħdin dejjem
jiżdiedu, mhux daqs id-dħul. Hemm
bżonn li nkunu aktar ġenerużi mal-Każin.
Bil-menswalita` biss il-Każin anqas
biss iħallas nofs il-kontijiet tad-dawl
u tal-ilma, aħseb u ara il-ħlasijiet talBandisti li s-sena l-ohra leħqu € 23,000
u l-manutenzjoni u spejjeż kurrenti.
F’dawn l-aħħar sentejn twaqqfet ilKummissjoni Attivitajiet Soċjali biex
tieħu ħsieb torganizza attivitajiet ta’
divertiment għall-membri u l-familji
tagħhom u fl-istess ħin jinġabru fondi
b’risq il-każin. Għalhekk nappella biex
nattendu għall-attivitajiet li qed jiġu
organizzati biex b’hekk inkomplu ngħinu
lill-Każin.
Il-Kumitat qiegħed ħafna attent
kif jamministra l-finanzi u mhux jitlef
okkażjoni waħda fejn ikun hemm
l-possibilta` ta’ dħul ta’ flus għallKażin kif ukoll jagħmel ix-xogħol
ta’ manutenzjoni huwa biex dejjem
jiffranka.

ta’ kull min iżur il-Każin jiġi restawrat.
Bi pjaċir ngħid li issa għandna disinn
għal-leġiju li jixraq lill-planċier artistiku
tal-Banda tagħna. Diġa` bdejna trattattivi
ma’ min se jagħmel ix-xogħol biex wara
jibdew jinġabru l-fondi biex jitwettaq
dan il-proġett.
Il-Kumitat għandu ħafna proġetti
f’moħħu li jistgħu jiġu esegwiti jekk ikun
hemm il-flus jew jinstabu Benefatturi
bħal ma dejjem sibna.
Kif ħabbarna fl-aħħar ħarġa
l-Arċipriet il-ġdid tal-Parroċċa sejjer
jieħu l-pussess t’ Arċipriet u Kanonku
tal-Kolleġġjata ta’ San Lawrenz nhar
il-Ħadd 17 ta’ Lulju.
F’dawn l-aħħar xhur li mexxa
l-Parroċċa ġibed l-ammirazzjoni ta’
ħafna għall-interess li wera f’dak kollu
li huwa tal-Belt Vittoriosa imma fuq
kollox f’dak li għandu x’jaqsam malKnisja. L-Arċipriet waħdu ma jista’
jagħmel xejn u hemm bżonn li kulħadd
jikkopera u jgħinu fil-ħidma tiegħu. Żgur
li tul il-parrokjat tiegħu sejjer ikun hemm
deċiżjonijiet li forsi ma nkunux naqblu
magħhom għaliex huwa mpossibli li
togħġob lil kulħadd, imma dan huwa
l-istess bħal ma jiġri fil-Kumitati li mhux
dejjem isir dak li tkun tixtieq int. Għal
darb’ oħra aħna tal-Każin tal-Banda San
Lawrenz filwaqt li nawgurawlu ħidma
fejjieda fl-Għalqa tal-Mulej, nwegħduh
l-għajnuna u l-koperazzjoni tagħna.
Irrid li nesprimi s-sodisfazzjon
tiegħi għall-attivitajiet li qegħdin jiġu
organizzati bejn l-entitajiet involuti florganizzazzjoni tal-Festa. Illum aktar
minn qabel hemm bżonn li aħna li
għandna l-istess għan naħdmu flimkien
u ngħinu lil xulxin. Il-Festa ta’ San
Lawrenz kibret ħafna u x-xogħol talvolontarjat minħabba l-istil tal-ħajja li
qegħdin ngħixu qiegħed dejjem jonqos.
Importanti li ma nħarsux x’jagħmlu
rħula oħra li għandhom popolazzjoni
tliet darbiet aktar minna, imma nkunu
oriġinali f’dak li nagħmlu u nibzgħu għal
dak li għandna u li ħadd ieħor tgħallem
minna. Tajjeb ngħidu li l-imġieba u
d-dixxiplina waqt il-marċi tjiebu ħafna
u għandna nkomplu nħarsu l-quddiem
biex inkunu ta’ eżempju għal ħadd ieħor.

Din is-sena għall-festa sejrin inżanżnu
l-iskultura tal-panewijiet tal-Bankun tassala tal-arkivju fejn nittamaw li ftit żmien
Nawgura li jkollna festa sabiħa u
ieħor ikun lest biex nibdew naħsbu kif
nistgħu nakkwistaw fondi biex dan il- kbira kif dejjem għamilna. Il-Festa
ġojjel t’ arkivju li jiġbed l-ammirazzjoni t-tajba lil kulħadd.
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Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz fil-Belġju Riflessjonijiet

Rennie Mercieca B.Ed (Hons.), MA Dip. Stud.

Il-kontinġent qabel it-tluq minn Malta

G

ħadha friska ġo moħħi l-mawra li għamlet ilBanda Vittoriosana San Lawrenz f’Diċembru
li għadda ġewwa l-Belġju. Mhux ġo moħħi biss, iżda
l-memorji żgur għadhom iduru fil-kurituri ta’ dawk,
kemm bandisti kif ukoll partitarji, li attendew għal
din is-safra.
Flimkien qattajna ġimgħa kulturali mill-aqwa fejn
Kumitat organizzattiv, partitarji, kif ukoll bandisti,
ġejna flimkien biex esperjenzajna l-ksieħ ta’ Louvain
La Nueve, Brussell, u Waterloo. Nista’ nassigurakom
li ħadd ma bata
l-kesħa għaliex
kollha kemm
aħna tlajna armati sa snienna u sar
kummerċ kbir
għaliex ħadd ma
niżel lura b’idejh
vojta.
Lukanda
eċċezzjonali ftit
‘il barra miċċentru ta’ Louvain La Neuve.
Kmamar komdi
tant li matul illejl stajt tisma’
inħir ċelebri li
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l-anqas l-aqwa bumbardun ma kien ilaħħaq!!
Wieħed ma jridx iżda jinsa l-għan ewlieni li għalih
saret din il-ġita ġewwa ‘l Belġju. L-element mużikali
kien mill-aqwa. Wara numru ta’ kunċerti, għaliex
hekk kien xieraq li jsir biex wieħed ikun jista’ jipprepara ruħu mużikalment, il-Banda Vittoriosana San
Lawrenz tat tliet kunċerti mill-aqwa kemm fil-miftuħ
fil-pjazza taċ-ċentru ta’ Louvain La Neuve, fil-knisja,
kif ukoll fil-magħluq ġewwa Dar Malta fiċ-Ċentru talBrussell. Kelma ta’ tifħir mhux biss lis-Surmast Paul

Il-Banda f’Dar Malta
Ħarġa Nru. 64

Schembri għall-eżekuzzjoni ċelebri bħas-soltu
tiegħu u l-għażla tal-Mużika li għamel, iżda
wkoll lil sħabi mużiċisti li ħadna pjaċir indoqqu
għalenija. Magħna ngħaqdu wkoll il-mużiċisti
tal-Philharmonie Royale Concordia flimkien
mas-Surmast tagħhom Roland de Klippel, li taw
ukoll eżekuzzjoni mill-aqwa ta’ siltiet sinfoniċi
u moderni. Ma’ dan ma nistax ma nsemmix lorganizzazzjoni f’Dar Malta fi Brussell u laqgħa
li tawna qabel u wara l-kunċert li għamilna
flimkien mal-Philharmonie Royale Concordia.
L-element kulturali ma naqasx żgur waqt din
il-ġita u wieħed ta’ min ifakkar fil-Gwida ċelebri
li kellna meta żorna l-kunvent u ż-żjara li kellna
f’Waterloo fejn żorna u tlajna ħdejn il-monument
tal-iljun, li biex tasal għalih trid titla’ 226 tarġa.
Iżda fi ksieħ ixoqq il-għadam irnexxielna anki Il-Presidenti u s-Surmastrijiet taz-zewg baned
nieħdu xi ritratti. Żorna wkoll ġewwa l-mużew
Fuq kollox ma naqsux l-avventuri u tfigħ tal-blalen
ddedikat lill-Battalja ta’ Waterloo li kienet saret
tas-silġ.
Saħansitra kien hemm min għamel kollezfit-18 ta’ Ġunju tal-1815, bejn l-Imperu Franċiż imzjoni
ta’
ritratti
ta’ uħud minn sħabna reqdin fil-coach;
mexxi min Napuljun Bonaparte u d-Duka ta’ Welinkluż
tiegħi.
Fuq
kollox, ġita li bla dubju ta’xejn tibqa’
lington. Ma’ dawn ma naqsux ż-żjarat li għamilna fi
mfakkra
mhux
biss
għaliex konna kontinġent wieħed
swieq tradizzjonalment armati b’ornamenti tal-Milied
bla
distinzjonijiet
ta’ karigi iżda għaliex għamilna
komplimentati b’riħa qawwija ta’ inbid sħun li għalina
isem
lill-Banda
Vittoriosana
San Lawrenz u fuq kollox
f’dik il-kesħa kien jservina daqs duwa tal-Madalena.
irrapreżentajna
lil
Art
twelidna.
Ma’ dawn ma nistax ma nsemmix ż-żjara li għamilna
ġewwa l-post pittoresk ta’ Brugge.

Il-Banda ddoqq f’Nivelles
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Il-Festa l-ikbar attività f’Beltna
Bjorn Callus - Segretarju

Q

egħdin fix-xhur sħan ta’ Lulju u Awwissu, u
bħal dejjem, f’moħħ kulħadd ma jkun hemm
kważi xejn ħlief il-festa. Nibdew naraw l-armar ħiereġ
u tiela’, il-każin jintrama’, żgħażagħ iduru bil-flokkijiet
ħomor tal-festa, u numru kbir ta’ persuni, minn żgħar sa
anzjani, jinġabru madwar mejda u fi rqajja’ u jitkellmu
dwar il-festa li ġejja.
Minn wara l-kwinti ix-xogħol ikun ilu li beda
x-xhur; kitba ta’ artikli, permessi, ordnijiet ta’ flokkijiet,
ppjanar għall-ġranet tal-armar, ppjanar t’attivitajiet, ġbir
ta’ reklami, preparazzjoni tal-bandisti, armar tal-knisja
u min jaf kemm iktar affarijiet oħra, li flimkien jagħmlu
l-festa tagħna tant kbira. U propju għaliex għandna dan
it-teżor, li huwa tagħna lkoll, li rridu nieħdu ħsiebu u
naraw kif ser niffjorixxuh iktar.
Ilna għal dawn l-aħħar sentejn il-ħames għaqdiet li
jieħdu sehem u jorganizzaw il-festa naħdmu strettament
id f’id flimkien sabiex ntejbu r-relazzjonijiet tagħna u
nimmassimizzaw il-kapaċitajiet tagħna lkoll. U dan kien
pass kbir ‘il quddiem, l-iktar meta wieħed jara l-istorja
tal-festa tagħna u janalizza ftit minn x’hiex għaddiet
din l-imbierka festa. Għalhekk, qatt ma nifhem kif
ikun hawn persuni li flok jaraw kif ser ikomplu jżidu u
jkabbru l-festa, l-iskop tagħhom ikun kif ħa jkissru lillistess festa. Forsi mhux direttament, għax direttament
jintlaqtu numru ta’ persuni jew għaqdiet bl-attakki sottili
minn taħt, imma indirettament tiġi affettwata l-festa.

Kunċert Mużikali li jittella’ fil-Vittoriosa in Festa, kull
7 t’Awwissu. Barra minn hekk, dan iż-żmien ukoll hu
opportunita` għal dawk li joqogħdu barra l-Birgu li jiġu
għall-festa u jaraw il-każin u x-xogħol li jkun sar matul
is-sena. Sfortunatament, wieħed mill-proġetti l-kbar
imwegħdin baqa’ ma bediex. Qed nitkellem rigward
ir-restawr tal-faċċata. Dan minħabba xi problemi li
nqalgħu min naħa tal-awtoritjiet, pero` żgur mhux
proġett li tqiegħed fuq l-ixkaffa.
Filwaqt li s-sabiħ u l-pożittiv jista’ jarah kulħadd, kif
ukoll żgur li kulħadd jaf bis-suċċess li għamilna ġewwa
l-Belġju f’Diċembru li għadda, xtaqt nirrimarka punt
li jinkwetana mhux ftit. Qed nitkellem dwar l-alljievi
għall-banda. Din hi problema ta’ Malta kollha, għajr xi
eċċezzjonijiet żgħar, u għalhekk irridu naħdmu sabiex
naraw kif ser tissolva. In-numru ta’ alljievi dejjem qed
jonqos, u b’konsegwenza anke n-numru ta’ Bandisti.
Nappella lill-ġenituri sabiex iħajru u jħeġġu lil uliedhom
jitgħallmu l-mużika. U la darba jibdew jitgħallmu, żgur
li japprezzaw is-sbuħija ta’ din l-arti. Fil-każin issibu
kollox lest u fejn hemm bżonn anke ninvestu bħal
strumenti, għalliema eċċ. Ejja naħdmu flimkien ħalli ma
nħallux din il-problema tkisser dak li hu tant għall-qalb
il-Maltin u l-Vittorjożani.
Filwaqt li nibgħatilkom l-isbaħ tislijiet, nawgura
l-Festa t-tajba lil Kulħadd.

Irridu nifhmu li kulħadd hu validu, bżonnjuż, jekk
rridu li l-festa żżomm l-isem li għandha. Ma nistgħux
nirraġunaw b’mod egoistiku, u min naħa l-oħra ma
nistgħux ngħarfu li hemm problema u nibqgħu nagħffġu
fiha. Irridu nneħħu minn moħħna li l-avversarji tagħna
huma n-nies tagħna stess, għax inkunu qed naħlu
enerġija mingħajr ma jsir l-ebda progress. Minn qalbi
nappella sabiex waqt il-marċijiet inġibu ruħna sew,
ma naqgħu għall-ebda provokazzjoni u fuq kollox
nsegwu d-direttivi ta’ dawk li jmexxu l-għaqdiet waqt
il-marċijiet u nevitaw tensjoni żejda.
Għalina tal-każin, l-appuntament tal-festa hu
okkażjoni oħra fejn inkomplu nikkonfermaw li l-Banda
San Lawrenz hi fost il-baned ewlenin f’Malta, l-iktar bil-
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Attività Kontinwa
minn Bjorn Callus

B’ħarsa lejn l-attivita’ fil-każin is-sena li għaddiet
Is-sena 2010-2011 kienet sena oħra t’attivita` kontinwa għall-każin tagħna. Sena fejn kompla ġie ikkonfermat
li l-Każin tal-Banda San Lawrenz hu ċ-ċentru Soċjali tal-Birgu.

Lulju 2010

L-Erbgħa 21 ta’ Lulju – Il-Banda San Lawrenz għamlet marċ fit-toroq ta’ San Pawl il-Baħar, fl-okkażjoni
tal-Festa ta’ Marija Addolorata
Il-Ħamis 22 ta’ Lulju – Il-Banda San Lawrenz għamlet marċ fit-toroq tal-Balluta, tas-Sliema, fl-okkażjoni
tal-Festa tal-Madonna tal-Karmnu.
Il-Ħadd 25 ta’ Lulju – Il-Banda San Lawrenz għamlet Programm Mużikali u daqqet diversi marċijiet f’Raħal
Ġdid fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Kristu Re.
L-Erbgħa 28 ta’ Lulju – Ġiet organizzata Konferenza Stampa mis-Soċjetà Mużikali San Lawrenz, fejn fiha
pparteċipaw l-Onor. Chris Said u s-Sindku tal-Birgu John Boxall, fejn tħabbru d-dettalji kollha tal-iskambju
mużikali mal-Philharmonie Royale Concordia.
Is-Sibt 31 ta’ Lulju – Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz għamlet il-Marċ tal-Mota mat-toroq Prinċipali talBirgu.

Awwissu 2010

It-Tnejn 2 t’Awwissu – Ġiet organizzata Ikla Grandjuża bl-aqwa spettaklu lokali f’Misraħ ir-Rebħa organizzata
mill-għaqdiet kollha li għandhom konnessjoni mal-Festa ta’ San Lawrenz.
L-Erbgħa 4 t’Awwissu – Ġiet mnedija l-website uffiċjali tas-Soċjeta` www.stlawrencebandclub.com, nkixfu
l-irħamiet il-ġodda tal-Presidenti u Surmastrijiet, u sar Red Lager Party fil-bitħa tal-każin bis-sehem ta’ diversi
kantanti.
Il-Ħamis 5 t’Awwissu – Riċeviment tal-Festa għall-personalitajiet distinti, Każini tal-Baned, Soċjetajiet u
Sostenituri tas-Soċjeta`. Tard filgħaxija il-Philharmonie Royale Concordia waslet Malta fejn ġiet milqugħa
minn diversi membri tal-Kumitat.
Il-Ġimgħa 6 t’Awwissu – Il-Philharmonie Royale Concordia marret Tour ta’ ġurnata fil-gżira Għawdxija fejn
filgħaxija ħadet sehem fil-Festa ta’ San Lawrenz ġewwa r-raħal ta’ San Lawrenz.
Is-Sibt 7 t’Awwissu – Ġie imtella’ ‘Vittoriosa in Festa’, Programm
Vokali u Strumentali bis-sehem tal-Philharmonie Royale Concordia
flimkien mal-Banda Vittoriosana San Lawrenz, fejn indaqqu siltiet
Internazzjonali mill-Banda Belġjana u siltiet Maltin mill-Banda
San Lawrenz, flimkien ma’ diversi kantanti, żeffiena, kif ukoll
għeluq bi spettaklu pirotekniku mtella’ mill-Għaqda Piroteknika 10
t’Awwissu.
Il-Ħadd 8 t’Awwissu – L-Antiviġilja. Il-Banda Vittoriosana San
Lawrenz akkumpanjat lill-istatwa ta’ San Lawrenz jagħti d-Dawl
lill-Għomja b’marci ferrieħa mat-toroq ta’ Beltna sat-tlugħ fuq ilkolonna.
It-Tnejn 9 t’Awwissu – Lejlet il-Festa. Il-Banda Vittoriosana
San Lawrenz għamlet il-marċ tradizzjonali tat-Te Deum mat-toroq tal-Birgu. Filgħaxija, diversi membri talKumitat akkumpanjaw lill-Philharmonie Royale Concordia li reġgħet ġiet il-Birgu sabiex tieħu sehem għattieni darba fil-Festa ta’ San Lawrenz b’marċ madwar it-toroq ewlenin tal-Birgu flimkien mal-Banda De Paule
ta’ Raħal Ġdid.
It-Tlieta 10 t’Awwissu – Jum il-Festa. Membri tal-Kumitat attendew għall-pontifikal fil-knisja. Wara
nofsinahr sar pranzu uffiċjali mal-kumitat, mużiċisti u akkumpanjaturi tal-Philharmonie Royale Concordia
ġewwa l-lukanda Topaz, Buġibba u filgħaxija Membri tal-Kumitat akkumpanjaw l-istatwa ta’ Missierna San
Lawrenz waqt il-Purċissjoni.
L-Erbgħa 11 t’Awwissu – Filgħodu l-Banda Vittoriosana San Lawrenz akkumpanjat permezz ta’ marċi
Funebri l-korteo li wassal it-tebut ta’ seħibna Lorry Farrugia sal-knisja ta’ San Lawrenz għall-quddiesa talFuneral. Filgħaxija, qabel ma beda l-marċ, il-Kumitat tas-Soċjeta` ħa ħsieb li jorganizza Lejla Maltija fil-bitħa
tal-każin bħala Farewell lill-banda Belġjana, u wara ingħaqdu mal-banda fil-marċ tradizzjonali tal-Għada tal-
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Festa, fejn akkumpanjat lill-istatwa ta’ San Lawrenz jagħti d-Dawl lill-Għomja mill-inżul minn fuq il-kolonna
sad-dħul tagħha b’diversi marċijiet brijużi.
Il-Ħamis 19 t’Awwissu – Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għall-seminar tal-MEUSAC rigward
opportunitajiet fuq Fondi mill-UE.
Il-Ħadd 22 t’Awwissu – Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz għamlet is-servizz tal-Marċ ta’ Filgħodu flokkażjoni tal-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes f’Raħal Ġdid.
It-Tlieta 31 t’Awwissu – Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għall-Funeral tas-Surmast Salvu Bugeja li sar
fiż-Żurrieq.

Settembru 2010

Il-Ġimgħa 3 ta’ Settembru – Ġiet organizzata ikla familjari ġewwa l-każin.
Is-Sibt 4 ta’Settembru – Membri tal-Kumitat ħadu sehem fiċ-Ċelebrazzjonijiet ta’ Jum il-Birgu organizzati
mill-Kunsill Lokali.
It-Tlieta 7 ta’ Settembru – Il-Banda San Lawrenz għamlet marċ fit-toroq prinċipali ta’ Ħaż-Żabbar, flokkażjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Grazzja.
Il-Ġimgħa 24 ta’ Settembru – Ġiet organizzata ikla għall-membri tal-Kumitat, bandisti, helpers u min għin
fl-armar u ż-żarmar tal-Planċier bħala ringrazzjament.
It-Tlieta 28 ta’Settembru – Laqgħa Ġenerali Straordinarja għall-Membri tal-Kumitat, Bandisti u Soċi
Propjetarji.

Ottubru 2010

Mill-Ġimgħa 1 sat-Tnejn 4 t’Ottubru – Delegazzjoni mill-Kumitat marret żjara l-Belġju sabiex jiġu
miftehma d-dettalji kollha taż-żjara li l-Banda San Lawrenz għamlet f’Diċembru. Delegazzjoni mill-Kumitat
għamlet laqgħat mar-rappreżentanti tal-PRC u mal-E.T. Ambaxxatur Malti għall-Belġju, sabiex ġew definiti
l-aħħar dettalji.
Il-Ġimgħa, is-Sibt u il-Ħadd 8, 9 u 10 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, kif ukoll ittellgħet Wirja ta’ Pitturi fil-każin. Minħabba
xi attivitajietmużikali minn diversi mużiċisti. Membri tal-Kumitat ħadu ukoll parti attiva waqt il-miġja ta’ eluf
ta’ tfal tal-iskejjel billi dawruhom ma’ postijiet storiċi tal-Birgu.
Il-Ġimgħa 15 t’Ottubru – Reġgħet infetħet il-Mejda prinċipali tas-Snooker, b’logħba ta’ esebizzjoni bejn
Alex Borg u Duncan Bezzina.

Novembru 2010

Il-Ġimgħa 12 ta’ Novembru – Ġiet organizzata Ikla Familjari ġewwa n-North
Country Restaurant, Baħrija.
Is-Sibt 22 ta’ Novembru – Festa Liturġika ta’ Santa Ċeċilja. Membri talKumitat attendew għall-Quddiesa fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann u marċ li
sar fil-Belt Valletta organizzati mill-Għaqda Każini tal-Banda.
It-Tlieta 25 ta’ Novembru – Membri tal-Kumitat attendew għall-Kunċert li
sar mill-Banda San Ġiljan fit-Teatru Manoel, fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa
Ċeċilja.
Is-Sibt 27 ta’ Novembru – Delegazzjoni tal-Kumitat ħadet sehem fl-organizzar ta’ KunċertNobil, Kunċert
Mużikali b’għan Nobbli. Is-Soċjeta` sellfet ukoll is-siġġijiet u l-leġijiet tal-Planċier.

Diċembru 2010

Is-Sibt 11 ta’ Diċembru – Il-Kontinġent Malti telaq lejn Brussell bl-Airmalta fl-3.50 pm fejn wasal hemm
għall-ħabta ta’ 8 ta’ filgħaxija u transfer lejn il-Hotel Mercure f’ Louvain-la-Neuve.
Il-Ħadd 12 ta’ Diċembru – Il-grupp attenda għall-Quddiesa ġewwa Louvain-La-Neuve. Fil-11.30 telaq lejn
Nivelles fejn imbagħad fis-1.30 pm beda Kunċert miż-żewġ baned fil-knisja kolleġġjata ta’ Nivelles. Fit-3.30
pm sar Riċeviment fil-Hotel De Ville u wara żorna il-Christmas Market ta’ din il-Belt. Fis-6.00 pm tlaqna lejn
Ceroux-Mousty u fit-8.00 pm kellna ikla organizzata mill-Philharmonie Royale Concordia.
It-Tnejn 13 ta’ Diċembru – Wara l-kolazzjon saret eskurzjoni għal Maredsous fejn hemmhekk żorna knisja u
kunvent kellna wkoll l-ikla ta’ nofsinhar. Fis-1.30 pm tlaqna lejn Dinant, li hi meqjusa l-World Capital of Saxo,
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fejn hemmhekk żorna l-Adolphe Sax House.
It-Tlieta 14 ta’ Diċembru – Wara l-kolazzjon żorna l-Belt ta’ Bruges fejn għamilna l-ġurnata
hemmhekk.
L-Erbgħa 15 ta’ Diċembru – Wara l-kolazzjon sar tour ta’ Louvain-la-Neuve li nkluda il-villaġġ
tal-Milied u l-Esplanade Shopping Mall. Wara nofsinhar il-Banda daqqet ġewwa il-Grand Place ta’ LouvainLa-Neuve, u fis-6.00 pm sar riċeviment mill-awtoritajiet ta’ Ottignies-Louvain-La-Neuve.
Il-Ħamis 16 ta’ Diċembru – Wara l-kolazzjon żorna Waterloo, il-post fejn Napuljun tilef l-aħħar battalja
tiegħu. F’dan il-post dħalna ġewwa l-Mużew Wellington u żorna Site of the Lion.
Il-Ġimgħa 17 ta’ Diċembru – Wara nofsinhar morna Brussell fejn hemmhekk żorna l-Grand Place u
l-Christmas Market. Fis-6.00 pm ta’ filgħaxija il-Banda Vittoriosana San Lawrenz ħadet sehem f’Quddiesa
organizzata ġewwa Dar Malta permezz ta’ daqq ta’ Christmas Carols u fis-7.30 pm beda Kunċert organizzat
mill-E.T. l-Ambaxxatur Richard Cachia Caruana, ir-Rappreżentant Permanenti ta’ Malta għall-Unjoni Ewropea,
flimkien mal-E.T. is-Sur Pierre Clive Agius, l-Ambaxxatur ta’ Malta għar-Renju tal-Belġju fejn kien hemm
mistiedna, il-komunità Maltija fi Brussel, personalitajiet distinti eċċ. Wara l-kunċert kellna riċeviment mogħti
mill-Ambaxxatur Malti.
Is-Sibt 18 ta’ Diċembru – Breakfast tradizzjonali tal-Milied ġewwa “Grange du Douaire” Ottignies. Wara
sar Riċeviment għall-Banda San Lawrenz. Għal ħabta tal-4.30 pm sar it-transfer għall-Ajruport fejn qbadna
t-titjira tal-Air Malta li telqet fit-8.10 pm u wasalna Malta għall-ħabta tal-11 ta’ filgħaxija.
L-Erbgħa 22 ta’ Diċembru – Sar il-Party tal-Milied għall-Membri, Bandisti, Familji u l-Ħbieb tagħhom, bissehem ta’ diversi kantanti u żeffiena.
Il-Ġimgħa 24 ta’ Diċembru, il-Banda Vittoriosana San Lawrenz ħadet sehem fil-purċissjoni bil-bambin talMilied, organizzata mis-Soċi tal-MUSEUM b’daqq ta’ diversi Christmas Carols.

Jannar 2011

Il-Ħamis 6 ta’ Jannar – Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għar-Riċeviment tal-Milied tal-Għaqda Każini
tal-Banda.
Il-Ġimgħa 7 ta’ Jannar – Saret il-Finali tas-Snooker Competition fil-każin, fejn il-President ippreżenta t-Tazzi
lir-Rebbieħa.
Il-Ġimgħa 21 ta’ Jannar – Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għal-Laqgħa Ġenerali Straordinarja talGħaqda Każini tal-Banda rigward id-dokument ‘Nirrestawraw il-Festi’.
It-Tnejn 24 ta’ Jannar – Saret il-Laqgħa Ġenerali Annwali Mista tas-Soċjeta`, fejn ġew ippreżentati irRapporti Amministrattiv u Finanzjajru.
It-Tlieta 25 ta’ Jannar – Saret Laqgħa Ġenerali għall-Bandisti u Membri Propjetajri sabiex jinħatar parti
mill-Kumitat.
L-Erbgħa 26 ta’ Jannar – Saret Laqgħa Ġenerali għall-Membri sabiex jinħatar parti mill-Kumitat.
Il-Ġimgħa 28 ta’ Jannar – Ġiet organizzata Get together għall-grupp kollu li f’Diċembru tal-2010 siefer ilBelġju flimkien mal-Banda permezz ta’ ikla ġewwa l-każin.

Frar 2011

Il-Ħamis 10 ta’ Frar – Ġie organizzat 1 day Snooker Knock Out Tournament fil-Każin.
Il-Ħadd 13 ta’ Frar – Delegazzjoni mill-Kumitat laqgħet u dawwret lill-Dr Joseph Muscat fi żjara uffiċjali li
għamel ġewwa l-każin.
L-Erbgħa 16 ta’ Frar – Ġiet organizzata l-ewwel ħarġa mill-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali, li saret ġewwa
l-Mellieħa.
Il-Ġimgħa 25 ta’ Frar Ġiet organizzata il-Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Każini tal-Banda fejn attendiet
delegazzjoni mill-Kumitat.

Marzu 2011

Il-Ġimgħa 4 ta’ Marzu – Ġiet organizzata Ikla Familjari tal-Karnival
fis-Sunny Bar & Restaurant ġewwa l-Imġarr.
Is-Sibt 12 ta’ Marzu – Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għall-aħħar
quddiesa tal-ex-Arċipriet Dun Joe Caruana fil-Parroċċa tal-Birgu
Il-Ġimgħa 18 ta’ Marzu – Sar Kunċert Ġenerali bi tħejjijja għallKunċert Annwali f’Caraffa Exhibition Halls.
Is-Sibt 19 ta’ Marzu – Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz esegwiet
it-tlettax il-Kunċert Annwali tagħha fil-Caraffa Exhibition Halls, taħt
id-direzzjoni tas-Surmast Paul Schembri.
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April 2011

Il-Ħamis 14 t’April – Infetħet is-17 il-Edizzjoni
tal-Wirja ‘Getsemani’ mill-President tas-Soċjeta`
permezz ta’ Lejla Mużiko-Lettterarja bis-sehem talUniveristy Junior College Orchestra.
It-Tlieta 19 t’April – Delegazzjoni tal-Kumitat laqgħet u dawret lillPrim Ministru ta’ Malta Dr Lawrence Gonzi mal-Wirja Getsemani
fiż-żjara uffiċjali li għamel fil-każin.
Il-Ġimgha 22 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 23 t’April – Wara l-quddiesa ta’ Sibt il-Għid ġie organizzat
Cold Buffet fil-każin b’attendenza numeruża u atmosfera familja.
Il-Ħadd 24 t’April – Ħadd il-Għid. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tat is-sehem tagħha u akkumpanjat
lill-iStatwa ta’ Kristu Rxoxt bid-daqq ta’ Marċi brijużi u Valzi mat-toroq Prinċipali tal-Birgu.

Mejju 2011

Il-Ħadd 1 ta’ Mejju – Sar it-Tberik tal-Każin mill-Arċipriet il-ġdid
Dun Joe Cilia.
Il-Ħamis 5 ta’ Mejju – Il-Kummissjoni attivitajiet Soċjali organizzat
Ħarġa ta’ Ġurnata ġewwa Għawdex.
Il-Ġimgħa 13 ta’ Mejju – Il-Kumitat organizza ikla ġewwa l-Każin
għall-Membri tal-Kumitat, tal-Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira u għal
dawk kollha li għinu fl-armar, żarmar u waqt il-Wirja Getsemani.
It-Tlieta 24 ta’ Mejju – Mota tal-Ewwel Erbgħa ta’ San Lawrenz.
L-Erbgħa 25 ta’ Mejju – L-Ewwel Erbgħa ta’ San Lawrenz. Saret Pasta Night ġewwa s-Sala Parrokkjali,
bis-sehem ta’ diversi kantanti stabbiliti. Din l-attivita` kienet organizzata mill-għaqdiet kollha li jieħdu sehem
fil-Festa ta’ San Lawrenz.

Ġunju 2011

Il-Ġimgħa 10 ta’ Ġunju – Ġiet organizzata ikla familjari fil-bitħa tal-każin.
Is-Sibt 11 ta’ Ġunju – Il-Banda San Lawrenz irrekordjat sett ġdid ta’ Marċi Brijużi ġewwa Boffa Recording
Studios.
Il-Ħadd 19 ta’ Ġunju – Il-Banda San Lawrenz akkumpanjat lit-Tfal tal-Ewwel Taqrbina mill-MUSEUM salKnisja bid-daqq ta’ Innijiet.
Is-Sibt 25 ta’ Ġunju – Numru ta’ Bandisti tal-Post sellmu lill-Ġesu` Sagramentata fil-Purċissjoni ta’ Corpus
b’daqq ta’ Fanfarra mill-Każin.

Lulju 2011

Il-Ġimgħa 1 ta’ Lulju – Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz ħadet sehem fil-proċessjoni tal-Qalb ta’ Ġesu`
b’daqq ta’ Innijiet.
Il-Ġimgħa 8 ta’ Lulju – Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz ħadet sehem fil-proċessjoni tal-Qalb ta’ Ġesu` li
saret fuq tal-Ħawli b’daqq ta’ Innijiet.
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 tal-Pussess 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 d-Danish Village fil-Mellieħa.
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, San Ġiljan, fl-okkażjoni
tal-Festa tal-Madonna tal-Karmnu.
Il-Ħadd 31 ta’ Lulju – Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz għamlet il-Marċ tal-Mota mat-toroq Prinċipali
tal-Birgu.
Dan il-programm vast t’attivitajiet żgur jixhed il-ħidma kbira li tkun għaddejja minnha s-Soċjeta`
kontinwament. U dan apparti x-xogħol u l-proġetti li saru mill-każin din is-sena li tkunu tistgħu taqrawhom
bid-dettal f’sezzjoni oħra ta’ dan il-programm. Is-sena 2010 kienet memorabbli għalina permezz tal-iskambju
mużikali li kien suċċess kbir. Pero` nħarsu il-quddiem għal iktar suċċessi mis-Soċjeta` tagħna.
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L-Artal ta’ San Lawrenz

fil-Parroċċa tal-Madonna tas-Sacro Cuor f’Tas-Sliema

T

assew li d-devozzjoni lejn San Lawrenz L.M.
hija mxerrda mal-gżejjer tagħna sa minn
żminijiet il-bidu tal-Kristjaneżmu, aktarx li minħabba
l-kobor tal-martirju faħxi li
sofra għall-knisja ta’ Kristu.
Martirju li għamlu famuż u
popolari fost il-martri kollha
fid-dinja. Tmur fejn tmur
tiltaqa’ ma bażiliki, knejjes u
artali ddedikati lilu jew kwadri
jirrappreżentaw il-figura taddjaknu jġorr miegħu l-gradilja
u l-palma bi tliet kuruni.
F’Tas-Sliema naraw l-artal
ta’ San Lawrenz bil-kwadru
ta’ Giuseppe Cali` fil-parroċċa
tal-Madonna tas-Sacro Cuor.
Fil-parroċċa l-oħra ta’ San
Girgor il-Kbir, waħda mittwieqi tal-ġenb tal-knisja
tiffigura lill-qaddis interzjata
fil-ħġieġ ikkulurit. F’dawn iżżewġ parroċċi Slimiżi, sa millfondazzjoni tagħhom, San
Lawrenz intgħażel għall-qima
u t-talb tal-parruċċani. Waħda
mit-toroq ta’ dan il-lokal iġġib
ukoll l-isem ta’ San Lawrenz.

Il-Kappellun ta’ San Lawrenz L.M.
Fil-ktieb Parroċċa Madonna tas-Sacro Cuor ta’
Patri Giusepp Vella, hemm din id-deskrizzjoni:
“Dan il-kappellun kien iddestinat lil San Lawrenz
Martri minn qabel ma ġiet miftuħa u mbierka
l-knisja. Il-pittura titulari ta’ dan il-kappellun hija
xogħol artistiku u oriġinali ħafna ta’ Giuseppe Cali`
li pinġiha fl-1881. Wara xi ftit ħsara li ġarrbet filgwerra, meta ġġarfet parti mill-Kappellun, din ġiet
irrestawrata mill-artist T. Briffa. Il-kappellun sofra
ħsarat fl-aħħar gwerra. Sa qabel il-gwerra kien hemm
lapida bil-latin li tgħid il-ġrajja ta’ dan it-titular. Ilpittura flimkien mal-artal tħallsu mis-Sur Lorenzo
Vassallo. Il-kitba kienet tgħid hekk:
Efigiem.Hanc.In.Linteo.Depinctam
S.Laurenti.Archidiaconi.Martyrum.Fortissimi.
Altare.Et.Pavimentum.Ex.Marmore.
Cum.Omni.Supellectili

		

minn George Cilia

Laurentius.Vassallo.Tanti.Patroni
Cultus.Et.Gloriae.Studiosissimus
De.Suo.Facienda.Curavit.A.D.MDCCCLXXXI
Qui.Legitis.Orate.Pro Eo
Din l-iskrizzjoni tfarrket filgwerra u baqgħet ma saritx oħra
minflokha. L-artal li hemm illum
huwa tal-irħam abjad u nħadem
fl-1949 mill-marmista Antonio
Galea ta’ B’Kara. L-ispiża ta’ dan
l-artal kienet £ 400. Il-paviment
sar ġdid fl-1954 u tħallas millfamilja La Rosa li tidher l-arma
tagħhom.

Il-Ktieb fuq Xogħolijiet
ta’ G. Cali`
Il-ktieb bl-ingliż li ppubblikaw
is-sinjuri Fiorentino u Grasso
fuq id-diversi xogħolijiet talartist Giuseppe Cali` jaċċennaw
hekk fuq dan il-kwadru ta’ San
Lawrenz:” The Saint wearing
the dalmatic, standing, leans on a
parapet; in front of him two lads
are preparing a fire; an angel from
the right corner is handing him a
luminous crown and a palm leaf;
signed and dated 1881.
A painting of unusual cool Tiepolesque feeling,
planned with simplicity and delicate use of colours.
The Saint Lawrence figure was more kindly treated
at the time, emphasis being made on the magnificent
vestiment worn by the deacon saint, though again an
anonymous writer found it difficult to accept realistic
details which in his opinion threatened to give the
early martyr too modern a look. In this particular case
the figure of St. Lawrence towers above the cowering
onlookers and those preparing for his martyrdom as
he is being confronted by an angel in order to maintain
his uprightness against adversity”.
Qabel ma ngħalaq dan l-istudju ma nistax ma
nsemmix żewġ okkażjonijiet meta dan il-kwadru
ta’ valur artisitku nqala’ minn postu biex ġie esebit.
L-ewwel darba fl-1960 fil-festi ċentinarji ta’ San Pawl
tqiegħed għall-wirja li ttellgħet fl-Istitut Kattoliku
l-Furjana, it-tieni darba fl-1990 waqt iż-żjara tal-Papa
Ġwanni Pawlu II f’Malta, l-inkwatru tpoġġa għallwiri fil-Kurja tal-Arċisqof.
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Sehem is-Soċjetà Mużikali u B

Festa 2011

Il-Ħadd 31 ta’ Lulju, 2011

Marċ tal-Mota mill-BANDA VITTORIOSANA SAN LAWRENZ li jibda minn quddiem
il-każin u jgħaddi minn Triq Nestu Laiviera, Sant’Antnin, Ċentinarju, Ħabs l-Antik, Palazz
l-Antik tal-Gvernatur, Misraħ ir-Rebħa, Hilda Tabone, Kwartier, Paċifiku Scicluna, Torri San
Ġwann, Mina l-Kbira u jintemm fi Pjazza r-Rebħa.

L-Erbgħa 3 t’Awwissu, 2011

Mit-8.30 pm il-quddiem LAUNCH TAC-CD ĠDIDA mis-Soċjetà Mużikali Banda Vittoriosana
San Lawrenz u RED LAGER NIGHT fil-Bitħa tal-Każin fost il-briju tal-partitarji.

Il-Ħamis 4 t’Awwissu, 2011

IKLA GRANDJUŻA bl-aqwa spettaklu lokali fuq iz-zuntier tal-Knisja organizzata millentitajiet kollha tal-Festa.

Il-Ġimgħa 5 t’Awwissu, 2011

Mit-8.00 pm il-quddiem RIĊEVIMENT għall-personalitajiet distinti, Każini tal-Banda,
Soċjetajiet u sostenituri tas-Soċjetà.

Il-Ħadd 7 t’Awwissu, 2011

‘VITTORIOSA IN FESTA’ bit-tema ‘THE AMERICAS’. Mit-8.15 pm il-quddiem Marċ u
Programm Mużikali mill-BANDA VITTORIOSANA SAN LAWRENZ taħt id-direzzjoni tasSurmast Paul Schembri. Jieħdu sehem il-kantanti Ludwig Galea, Neville Refalo, Greta Attard
u Donna Marie Ellul kif ukoll il-Keith & Adonelle Dancers. Preżentazzjoni Keith Demicoli.
Nar sinkronizzat mas-silta Pirates of the Caribbean mill-Għaqda Piroteknika 10 t’Awwissu.

Progamm

Innu Marċ San Lawrenz
Last of the Mohicans
Conquest of Paradise
New World
We don’t speak Americano
New York, New York
Heal the World
Samba
Brazil
What a Wonderful World
Western ‘Tal-Cowboys’

Santana
Pearl Harbour
Caribbean Cameo
Hotel California
Hawaii Five O
Pirates of the Caribbean
Don’t Cry for me Argentina
Billy Jean
I don’t wanna miss a thing
Innu lil San Lawrenz
Innu Banda San Lawrenz

Banda Vittoriosana San Lawrenz
It-Tnejn 8 t’Awwissu, 2011

ANTIVIĠILJA. Mit-8.30 pm il-quddiem
dimostrazzjoni bl-istatwa ta’ San Lawrenz jagħti
d-dawl lill-għomja bis-sehem tal-BANDA
VITTORIOSANA SAN LAWRENZ. Il-marċ
jibda minn Misraħ ir-Rebħa, Triq Desain,
Kardinal, San Lawrenz, Nestu Laiviera, Misraħ
ir-Rebħa, San Filippu, La Vallette, Misraħ irRebħa u Triq il-Mina l-Kbira fejn isir it-tlugħ
tal-istatwa fuq il-kolonna. Wara l-BANDA
VITTORIOSANA SAN LAWRENZ tagħmel
marċ minn Triq il-Mina l-Kbira sa quddiem ilKażin tas-Soċjeta` f’Misraħ ir-Rebħa.
		

It-Tlieta 9 t’Awwissu, 2011

TE DEUM. Fl-10.00 am il-BANDA
VITTORIOSANA SAN LAWRENZ tagħti
bidu għall-marċ tradizzjonali ta’ filgħodu.
Il-marċ jibda minn quddiem il-Knisja għal
Triq Nestu Laiviera, Misraħ ir-Rebħa fejn
jinfetaħ il-ballun tradizzjonali, Triq ilMina l-Kbira, Triq it-Torri ta’ San Ġwann,
Triq l-Arċisqof Gonzi, Biswit il-Kwartier,
Hilda Tabone, Santa Skolastika, Miratur, Palazz
l-Antik tal-Gvernatur, San Filippu għal Misraħ irRebħa fejn dan jintemm għall-ħabta tas-2.00 pm.
quddiem il-Każin fost briju kbir.

L-Erbgħa 10 t’Awwissu, 2011

Fid-9.30 am Il-Kumitat tas-Soċjeta` Mużikali
San Lawrenz jattendi għall-Pontifikal Solenni
f’Jum il-Festa tal-PADRUN TAL-BELT
VITTORIOSA SAN LAWRENZ.

Il-Ħamis 11 t’Awwissu, 2011

L-GĦADA TAL-FESTA. IL-BANDA
VITTORIOSANA SAN LAWRENZ
iġġib fi tmiemha l-Festa 2011 b’marċ fejn
takkompanja l-istatwa ta’ San Lawrenz
jagħti d-dawl lill-għomja lejn l-Oratorju
ta’ San Ġużepp.

Ikollok bżonn:
•
•
•
•
•

riċetta Ross Moqli bil-Gambli

2 kikkri kbar ross imsajjar
2 imgħaref żejt
basla mqatta’
2 bajdiet imħabbta
mgħarfa soy sauce

•
•
•
•

100g gamble
nofs bżaru aħdar
2 imgħaref bżar aħmar
mill-ħelu
melħ għat-togħma

METODU
1. Saħħan it-taġen, żid iż-żejt u aqli l-basla (li m’hemmx bżonn titqatta’ biċċiet żgħar) sakemm tieħu kulur
dehbi.
2. Itfa l-gambli, il-bżar imqatta’ slices u aqli sakemm ikunu nofs sajran.
3. Itfa’ r-ross kiesaħ u ħallieh itektek bil-mod sakemm it-taħlita tieħu kulur dehbi, ħawwad il-ħin kollu.
4. Meta t-taħlita tkun saret taħraq sewwa, żid is-soy sauce, itfa’ l-bajd imħabbat ma’ ftit melħ, imbagħad
tektek fuq in-nar sakemm it-taħlita ssir tajjeb.

Biex ma
Tixjieħx

Il-ġid li fih l-Ilma
X’jiġri jekk ma tixrobx
ilma kemm għandek
tixrob?

Jekk ma tridx tixjieħ qabel iżżmien, kul minn dan il-ħaxix
u frott:
Bl-avocados – tinnewtralizza x-xaħam li jkun hemm
fil-laħam
Bil-frawli – tnaddaf il-veleni li jkun hemm fil-ġisem
u ma jħallux iċ-ċelloli jixjieħu kmieni
Bil-brokkli – ittawwal il-ħajja u jipproteġuk kontra
l-insulina li ma tkunx ikkontrollata, kif ukoll izzokkor
Bil-kaboċċi – tbiegħed il-kanċer tal-istonku u tassider
Bil-frott taċ-ċitru – tkeċċi l-veleni mill-ġisem
Bl-għeneb – (l-aktar l-iswed) tkeċċi l-veleni millġisem jekk tieklu b’kollox
Bil-basal – bit-tewm – ma jkollokx sadd fl-arterji
Bil-karrotti - tiġġieled kontra l-mard fil-ġisem
Bl-ispinaċi – tnaqqas ir-riskju tal-kanċer u ssaħħaħ
il-vista tal-għajnejn
Bit-tadam - tnaddaf il-ġisem mill-veleni u ssaħħaħ
il-funzjonijiet fiżiċi u mentali l-aktar jekk int adult

Nota – Il-frott u l-ħaxix huma l-aqwa difiża
kontra x-xjuħija
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- It-tossiċi li jħalli l-alkoħol fid-demm,
jibqgħu hemm.
- Il-ġilda ma tibqax elastika u tixxotta.
Il-ġisem jixxotta u jkollu inqas reżistenza
għall-infezzjonijiet.
- Jekk tħalli l-ġisem nieqes mill-ilma ittossiċi jiddepożitaw ruħhom fil-fwied,
tħossok għajjiena u ma tkunx kapaċi
tikkonċentra.
- Jiffurmaw ċrieki taħt l-għajnejn.
- Il-muskoli joħolqu l-lactic acid u tibda tbati
bil-bugħawwiġijiet.
- L-awrina ssir skura u aktar ikkonċentrata.
Il-ħmieġ li jkun fiha jdum biex jiġi eliminat u
jistgħu jitrabbew infezzjonijiet fil-bużżieqa
tal-awrina u fil-kliewi.

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.

Xogħol Strutturali

Wara li s-sena l-oħra konna għidna li x-xogħol talbini tas-Sala l-Ġdida kien lest, matul din l-aħħar
sena tkompla x-xogħol fuq din is-sala fejn saret
l-installazzjoni tad-dawl kollu f’din is-sala, u l bejt
ingħata s-siment meħtieġ. Barra minn hekk, inbeda
ix-xogħol tat-taraġ garigor li ser ikun qed jagħti minn
fejn is-Sala tal-Kunċerti sa fuq il-Bejt ta’ din is-Sala.
Fil-fatt fadal isir l-aħħar ftit sabiex dan il-garigor ikun
lest u wieħed ikollu aċċess għall-fuq il-bejt ta’ din issala. Il-Kumitat għandu fil-pjanijiet tiegħu ukoll li
fil-futur qarib jagħmel aperturi għal din is-Sala, kif
ukoll jiġu mimlija l-fili sabiex ix-xogħol fuq barra
jkun konkluż.
Barra minn hekk, matul din l-aħħar sena esperjenzajna
żewġ problemi fil-każin. L-ewwel waħda kienet ta’
pajpijiet tal-ilma ġol-bar, fejn kellna pajp li telaq
u kellu jinbidel. B’hekk issa wara l-bar hemm
installazzjoni ġdida tal-ilma.
Il-problema l-oħra kienet li s-soqfa tat-toilets ta’ isfel
kienu spiċċaw, tant li waqgħet biċċa mis-saqaf. Fuq
il-pariri tal-Perit, il-Kumitat ħa ħsieb li jibdel dawn
is-soqfa. Konsegwenatment, l-Uffiċċju tal-każin sarlu
wkoll madum ġdid. Mil-lat amministrattiv, l-Uffiċju
tal-każin bħalissa għaddej minn ri-organizzar sħieħ,
bil-għan li jkollna referenza ċara u organizzata talistorja tal-każin li qiegħda f’dan l-uffiċċju fil-Minuti,
Korrispondenza u kontijiet tul is-snin ta’ eżistenza
tal-każin.

Intrata tal-Każin

F’din il-paġna s-sena l-oħra konna ħallejnikom bittibjid tal-intrata minħabba li ser jitwaħħlu l-irħamiet
tal-Presidenti u tas-Surmastrijiet biex ikunu konformi
mal-irħama tal-125 sena banda mil-lat ta’ disinn.
B’xogħol tal-irħamista Ronnie Pisani, dawn iż-żewġ
irħamiet twaħħlu propju nhar l-4 t’Awwissu, u kien
pass ieħor biex l-intrata tal-każin tagħna tkompli
tisbieħ wara l-ammont ta’ xogħol simili li kien diġa`
sar f’dan l-post.

Sala tal-Arkivju

hu
nkomplu
nagħmlu unika din
is-Sala tal-Arkivju.

minn Simon Farrugia

Is-sena
l-oħra
konna għidna huwa
l-ħsieb tal-Kumitat
li
jirrestawra
l-Arkivju.
Ikolli
ngħid li dan ilħsieb qiegħed kull
ma jmur jinbidel
fi bżonn. Imma
sfortunatament dan
hu proġett kbir,
li trid iffananzjar
kbir
għalih.
Għaldaqstant,
delegazzjoni mill-Kumitat bdiet kuntatti malMEUSAC sabiex tiġi evalwata l-possibilta` li l-każin
japplika għall-fondi tal-UE biex isir dan il-proġett.
Din id-delegazzjoni bħalissa tinsab għaddejja
f’taħdidiet ma’ każini oħra sabiex dan il-proġett jiġi
mfassal u meta jasal il-waqt nkunu nistgħu napplikaw
għalih.

Planċier

Rigward ix-xogħol taz-zokklatura u d-dawl ta’
madwar il-planċier, is-sitwazzjoni għadha kif kienet
is-sena l-oħra, jiġifieri li nafu li ser jibqa x-xogħol
ta’ pavimentar ġdid fil-pjazza. Rigward il-Leġiju,
sfortunatament id-disinn mingħand il-mibki surmast
Salvu Bugeja baqa’ ma wasalx, għaliex dan ħalliena
propju s-sena li għaddiet. Għalhekk il-Kumitat kellu
jfittex disinjatur ġdid, u b’sodisfazzjon ngħidu li jidher
li wasalna u d-disinn tal-Leġiju ser ikun imħabbar filfutur immedjat.

Faċċata tal-Każin

Il-Faċċata Majestuża tal-każin, li tingħoġob minn kull
min jaraha, saħansitra anke minn barranin li jkunu
qed jaħdmu films f’Malta, tant li jkunu jridu jużawha
u jiġbdu lilha, għandha bżonn tiġi restawrata. Konxji
minn dan il-fatt, il-Kumitat tal-każin kien beda
b’kuntatti s-sena l-oħra sabiex ikun jista’ jsir dan irrestawr. U propju fil-ġranet tal-Festa tas-sena l-oħra,
konna nehdejna il-pjanti dettaljati ta’ dan ir-restawr,
li ser isir bala parti mill-proġett tar-Rijabilitazzjoni.

Matul din is-sena tkompla x-xogħol fuq il-Bankun ilġdid tas-Sala tal-Arkivju. Wara li s-sena l-oħra kienu
saru 10 pilastri, bid-disinn jaqbel ma’ dak tal-Arkivju
nnifsu, din is-sena ser ikollna wkoll l-iskultura ta’
6 panewijiet sabiex dan il-proġett ikompli miexi,
b’investiment sostanzjali mill-każin. L-għan tagħna

Pero` minħaba diversi raġunijiet, ix-xogħol għadu
ma bediex. Il-kumitat jinsab għaddej b’ħidma liema
bħalha sabiex dan il-proġett ma jintesiex imma jsir
malajr kemm jista’ jkun. Rigward il-lampi LEDs,
wara li għamilna kalkolu dettaljat, kif ukoll minħabba
l-fatt li r-restawr tal-faċċata jista’ jibda fil-viċin, il-
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Kumitat b’għaqal iddeċieda li
għalissa jibqa’ juża l-istess lampi u
jibdel biss fejn hu meħtieġ.

is-sit nkomplu nwessgħuhom.

Radio

Il-programm tar-Radio fuq 99.4 Fm – La Salle Radio
– għadu għaddej u propju ftit ġimgħat ilu għalaq sena
minn mindu beda jsir. Matul din l-aħħar sena saru
xejn inqas minn 52 programm, wieħed fil-ġimgħa li
jixxandar 3 darbiet matul tmiem il-ġimgħa. F’dawn
il-programmi, żgur li lħaqna l-għan tagħna li nkomplu
nifirxu l-messaġġ tas-Soċjeta` tagħna, imma wkoll
li nwasslu l-Briju tal-Festi fid-djar tas-semmiegħa
permezz ta informazzjoni fuq il-Festi li jkunu qed
jiġu ċċelebrati, attivitajiet kbar li jkunu qed jiġu
organizzati, u fuq kollox daqq ta’ marċijiet brijużi.

Recording
Sala tal-Billiard

Il-Kummissjoni Billiard ħadet ħsieb li wara li tlesta
l-Bini tas-Sala l-Ġdida, jibda xogħol ta’ manutenzjoni
fil-Mattunelli u jsir ukoll Pannu ġdid fuq il-Mejda
Prinċipali tas-Snooker. Wara li tlesta x-xogħol fuq din
il-mejda tal-Billiard, il-Kummissjoni ħasbet li sabiex
tiftaħha tajjeb li ssir Logħba t’Esebizzjoni bejn Alex
Borg u Duncan Bezzina. Ta’ min jirrimarka wkoll
li minn din is-sena, bdejna nħallsu reġistrazjoni ta’
€ 100 għal kull mejda u € 70 liċenzja annwali li
jfisser € 340 minħabba li l-Każin għandu żewg
billiards. Dan minbarra li rridu nħallsu l-VAT fuq iddħul mill-billiards.

Newsletter

Għall-ħdax il-sena konsekuttiva, in-newsletter tasSoċjeta` baqgħet toħroġ b’mod regolari kull xahrejn,
b’edizzjoni speċjali għall-Festa. Din is-sena saret
ukoll edizzjoni speċjali oħra, dik ta’ Jannar-Frar, għax
fiha ċċelebrajna l-għaxar sena mill-ewwel ħarġa, fejn
din baqgħet toħroġ b’mod regolari. Bħala Kumitat
nemmnu li l-kuntatt mal-membri hu ferm importanti,
u permezz ta’ dan il-fuljett qegħdin inżommu lillmembri aġġornati b’dak kollu li qiegħed jiġri filkażin 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 Interviżta ma’ personalità Vittorjożana.

Website

Wieħed mill-proġetti li ħa ħafna ħin is-sena l-oħra
indubbjament kienet il-Website. Sitt xhur ta’ ħidma,
ġbir ta’ artikli u ritratti, tqassim ta’ dan il-materjal u
ppjanar ta’ kif ġejja l-website. Fl-aħħar kien jonqos
li jitla’ kollox online u fuq kollox, ninawgurawha kif
inhu xieraq. U propju fl-4 t’Awwissu saret l-attivita`
fejn ġie inawgurat is-sit www.stlawrencebandclub.
com. Minn dakinhar il-quddiem, dan is-sit baqa’ jiġi
aġġornat b’mod regolari ħafna, tant li wieħed jista’
jsib b’mod faċli dak kollu li għadda minnu l-każin
tul din l-aħħar sena. Pero` għadna m’aħniex kuntenti
sal-aħħar, u għandna pjanijiet biex is-servizzi ta’ dan
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Wara li fis-sena 2008, fl-għeluq il-125 sena talBanda San Lawrenz, il-Kummissjoni Banda ħasbet
li tagħmel żewġ Double Albums, wieħed ta’ marċi
funebri u valzi, u l-ieħor ta’ Marċi Brijużi talKonkors u oħrajn antiki, din is-sena ħasset li reġa
wasal iż-żmien għall-recording ta’ Marċi Brijużi
ieħor. Dan is-sett ġdid ta’ marċijiet, li tistgħu tarawh
ukoll f’dan il-ktieb, ser jolqot il-gosti ta’ kulħadd u
nassigurakom li wara l-għażla ta’ dawn il-marċijiet
hemm preparamenti sħaħ sabiex niżguraw li dawn
jintgħoġbu mid-dilettanti Maltin.

Proġetti Ppjanati

Apparti dan kollu li sar, il-Kumitat għandu f’moħħu
wkoll numru ta’ proġetti li t-tama hi li sal-aħħar tassena jkunu tlestew jew allinqas bdew. Il-Kumitat
għandu f’moħħu li jżid in-numru ta’ Ritratti li
jirriflettu l-istorja tal-każin, speċjalment fis-Sulari ta’
fuq. Pero` peress li preżentament tidħol ħafna xemx
mit-twieqi, hi x-xewqa tal-Kumitat li jagħmel forma
ta’ Blinds sabiex jilqa’ għax-xemx. F’dan ir-rigward,
numru ta’ membri tal-kumitat għaddejjin b’riċerka
dwar x’inhu l-iktar adattat għall-każin tagħna.
Proġett ieħor li l-Kumitat għandu f’moħħu imma
baqa’ lura milli jagħmlu sabiex jiżgura li ma jagħmilx
piż finanzjajru żejjed fuq il-fondi tal-każin hu
l-Bandalora Tifkira tal-Belġju. Nemmnu li bix-xieraq,
wara s-suċċess kbir li ksibna f’din is-safra fl-aħħar tassena l-oħra, li ssir bandalora sabiex tinżamm ġewwa
l-każin li tfakkar dan l-avveniment hekk importanti.
Filwaqt li d-disinn diġa` intgħażel, qed nistennew ilmument opportun sabiex jinbeda x-xogħol.
Fuq linja simili, hi x-xewqa tal-kumitat li jittrasporta
ir-rakkmu u x-xogħol li fih l-ewwel standard tadDuka fuq drapp ġdid, sabiex dan l-istandard ikun
jista’ jintrama’ u jintuża meta jkun meħtieġ. Barra
minn hekk, il-Bandalora artistika tad-Duka waslilha
ż-żmien ukoll li tiġi restawrata għalhekk bħalissa
għaddejjin bi tfittxija għall-aħjar mod sabiex dan ixxogħol isir.
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Mill-Birgu tal-Imgħoddi
Anton Attard

F

Żjara ta’ Gvernatur fil-Birgu

tit snin qabel bdiet il-gwerra li għaddiet, il-Gvernatur Bonham Carter beda żjarat f’diversi bliet u rħula. Iż-żjara filBirgu, flimkien ma’ martu, kien għamilha l-Ġimgħa 23 ta’ Ottubru 1936.

Mal-wasla tiegħu fi Pjazza Vittoriosa, ingħata salut bil- bugles mill-iscouts ta’ din il-belt u msieħeb mill-membri talKapitlu tal-Parroċċa, mexa lejn il-Knisja ta’ San Lawrenz. Kif wasal hemm, intlaqa’ b’ indirizz ta’ merħba mill-Arċipriet
Dun Ġużepp Farrugia. Fih, l-Arċipriet ħa l-okkażjoni biex, f’parti mid-diskors tiegħu, jiġbed l-attenzjoni tal-Gvernatur
kemm il-ħaddiema Maltin kellhom dritt jibdew igawdu xi ftit mill-privileġġi u l-kundizzjonijiet li kellhom il-ħaddiema
Ingliżi li bħalhom kienu mpjegati mas-servizzi fl-Imperu Ingliż.
L-istess kien għamel il-Vici-President tal-Banda Duke of Edinburgh, Robert Gatt, meta wara l-knisja, il-Gvernatur żar
il-każin ta’ din is-Soċjeta’. Dan ġibed l-attenzjoni tal-Gvernatur għall-kontribut soċjali, edukattiv u kulturali li l-każini talbanda, permezz tat-tagħlim tal-mużika, kienu qed jipprovdu mingħajr ħlas lit-tfal u liż-żgħażagħ. Għaldaqstant saħaq li biex
dawn ikunu f’qagħda aħjar biex ikomplu jagħmlu dan, kienu jistennew xi ftit ta’ għajnuna finanzjarja mill-Amministrazzjoni.
Minn hawn, il-Gvernatur u martu baqgħu sejrin lejn il-każin tal- banda l-oħra Vittoriosana, Prince of Wales Own. Hawn
intlaqa mill-President il-Maġistrat Dr. Serafin Vella u l-membri tal-Kumitat, fejn saru s-soliti diskorsi ta’ merħba miż-żewġ
naħat.
Dawn iż-żjarat esklussivi fiż-żewġ każini ta’ din il-belt huma xiehda tal-importanza u l-influwenza li kellhom is-Soċjetajiet
u l-Każini tal-Banda fl-ibliet u l-irħula Maltin dak iż-żmien. Privileġġ li għadhom igawduh sal-lum.

F

Pulptu Artistiku

ost l-opri artistiċi li hi moghnija bihom il-Knisja ta’ San Lawrenz, bla dubju ta’ xejn, hu
l-Pulptu. Biċċa xogħol li permezz tagħha kienu wrew xi jsarrfu l-imgħallmin li kien miżgħud
bihom il-Birgu dak iż-żmien. Dan kien sar fl-1894 u ġie inawgurat f’Hadd il-Palm ta’ dik is-sena
mill- Kanonku tal-Kolleġġjata Dun Franġisk Marmara’ , bi spjega dwar is-simboliżmu miġbur fih.
Din il-biċċa xogħol b’injam tal-ġewż u ntersjar b’dak tal-larinġ, sar fuq disinn tal-Perit Ġużeppi
Soler. Il-proġett kien taħt id-direzzjoni tal-imgħammel Vinċenz Serracino. Miegħu kien hemm
l-imgħallem Vinċenz Vassallo fuq il-karpenterija, l-iskultur Franġisk Ellul, l-aħwa Ġużeppi u Alfons
Pace fuq l-inersjar, flimkien ma’ Ġużeppi Gonzi (missier l-Arċisqof) fuq it-torn. It-turġien ibbronzati
saru mill-imgħallem Ġużeppi Torpiano tal-Belt Valletta.
L-uniku xogħol li ma sarx hawn huma s-simboli tal-erba Evanġelisti, li fuqhom tistrieħ il-gallerija
u l-erba’ Dutturi tal-Knisja li hemm mad-dawra tagħha. Dawn kienu saru fil-fonderija De Poli ta’ Venezia.
B’xorti tajba, fil-gwerra kien ħelisha, billi kien ittieħed fl-oratorju tal-Knisja Arċipretali ta’ Haż-Żebbuġ. Kien inġieb lura
l-Birgu fit-13 ta’ Otubru 1944 u ntrama mill-ġdid f’postu wara xi restawr li għamel fuqu Mastru Manwel Buhagiar.

Il-Pittura tal-Koppla l-Antika

Fost il-ħafna dekorazzjonijiet li kienu qed isiru fil-Knisja ta’ San Lawrenz fi tmiem is-seklu dsatax, kien hemm
il-pittura tal-koppla, xogħol mill-isbaħ ta’ Carlo Ignazio Cortis. Din il-pittura, magħrufa bħala ta’ l-Assedju, kienet tiġbor
fiha lill-Granmastru La Valette, il-kavallieri u l-Maltin li, bl-interċessjoni tal-Madonna, San Ġwann Battista u San Lawrenz
joħorġu rebbieħa fuq il-forzi ta’ Suleiman il-Kbir, fl-assedju fuq Gziritna fl-1565.
L-assedju, Cortis ippreżentah permezz tal-attakki Torok fuq Kastell Sant’Anġlu fil-Birgu u fuq dak ta’ San Mikiel fl-Isla.
Il-pittur kien għamel dan ix-xogħol fuq suġġeriment ideat mill-Kanonku tal-Kolleġġjata tal-Birgu, Dun Lorenzo Dalli, li
kien ħaseb ukoll biex jinġabru l-flus meħtieġa biex saret.
Kif kien isir dak iż-żmien, li opri ġodda jinkixfu qrib il-festa ta’ San Lawrenz, din l-opra ġdida kienet inkixfet fis-17 ta’
Lulju 1892. Kif wara ġie rrapurtat fil-ġurnali, dakinhar li nkixfet, kienu marru biex jarawha ħafna nies. Skond kif sostnew
il-kritiċI ta’ l-arti, kienet waħda mill-aħjar xogħlijiet li ħarġu minn taħt idejn Cortis. Xogħlu tant kien intgħoġob li, ftit wara,
kompla bl-episodji mill-ħajja ta’ San Lawrenz fis-saqaf tal-kursija flimkien mal-Granmastri fuq il-gwarniċjun tal-kursija u
tal-kappelluni
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Kumitat 2011 - 2012

Bil-wieqfa mix-xellug għal-lemin: Simon Farrugia (Delegat Banda), David Linwood, Christopher
Pisani (Arkivista), John Pisani (Asst. Arkivista), Carmelo Scicluna, Charles Boxall, John Attard,
Franco Scicluna.
Bil-qiegħda mix-xellug għal-lemin: Eugenio Pellicano (Asst. Segretarju), Bjorn Callus (Segretarju), Wisq Rev. Arċipriet Kan. Joe Cilia (Kappillan), Lawrence V. Farrugia (President), Anthony
Gauci (Viċi-President), Oscar Adami (Kaxxier)

Il-President u l-Membri tal-Kumitat
tas-Soċjetà Mużikali Banda Vittoriosana
San Lawrenz jifirħu lil Fr. Stepehn Magro
li nhar il-Ħadd 3 ta’ Lulju
ġie ordnat bħala qassis millArċisqof Paul Cremona.
Fr. Stepehn serva d-djakonat tiegħu
fil-Parroċċa tagħna fejn kien ta servizz u
għajnuna fil-ħidma pastorali tal-Belt tagħna.
Minn qalbna nawgurawlu kull suċċess
fil-ħajja tiegħu.

VICTORY SQUARE CAFE
La Vallette Street, Birgu

Tel: 2180 8938

Email: victorycafe@waldonet.net.mt
18		
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Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ Fr. Joe Cilia

l-Arċipriet il-Ġdid

Il-wasla ta’ Arċipriet ġdid filparroċċa iġġib ħafna mistoqsijiet,
ħafna dubbji u hekk issa li fil-Parroċċa
tagħna wasal Arċipriet ġdid li ħa post
Fr. Joe Caruana li mar Kappillan filparroċċa tal-Mellieħa l-intervista tiegħi
għall-edizzjoni speċjali tal-festa talfuljett tagħna se tkun lil Fr. Joe Cilia li
fis-17 ta’ Lulju ħa t-tmexxija uffiċċjali
tal-parroċċa tagħna.

S’issa l-intervisti li għamilt kienu
kollha ma’ nies pjuttost anzjani
mimlijin bl-eta`, rakkonti u esperjenza
u dejjem ħarisna lura u anki minħabba
l-eta` ftit tajna ħarsa lejn il-quddiem,
lejn il-futur. F’din l-intervista ixxenarju hu għal kollox differenti. Quddiemi kelli
saċerdot żagħżugħ mimli bl-enerġija u l-entużjażmu,
ottimist pero` saqajh mal-art lest għal din l-isfida li
jisimha l-parroċċa tal-Birgu. U flimkien niskopru
iktar dan min hu, dan l-arċipriet il-ġdid ta’ eta` żgħira
b’għajnejh żoroq.

Kummenti pożittivi

Il-qawl Malti jgħid li l-ġurnata mill-ewwel turik u
bla tlaqliq ngħid li s’issa il-kummenti li smajt fuq Fr.
Joe Cilia kienu pożittivi ferm kemm minn barra ilBirgu min nies li kienu jafuh jew kienu fil-parroċċa
fejn kien u anke kemm ilu fostna l-Birgu. U hekk
anke jien esperjenzajt din il-ħaġa għax għalkemm
iffissajna ħin għall-appuntament biex nagħmillu
din l-intervista, minħabba ċirkostanzi li ma kellniex
kontroll fuqhom kelli nbiddel il-ħin u mingħajr
m’ avżajtu mort l-uffiċċju u hu fehemni u kien
disponibbli biex jitkellem miegħi u kieku ma kontx
jien li waqqaft id-djalogu tagħna kont inqatta’ n-nofs
ta’ nhar għandu fl-uffiċċju.

Familja

Bħas-soltu jien nibda il-barraxx ta’ mistoqsijiet
b’mod naturali u kronoloġiku dwar familtu, żogħritu
u żogħżitu . Qalli li missieru Frans li hu min-Naxxar,
kellu l-ħaddiema miegħu jaħdmu fil-barriera u anke
kien jaħdem ir-raba filwaqt li ommu Doris li hi millMosta dejjem kienet mara tad-dar. Għandu tliet
ħutu, wieħed jaħdem bħala skrivan u oħra taħdem f’
restaurant tal-familja tagħha u oħra mara tad-dar.

Żogħrija, Żogħżija u s-sejħa

minn Paul Micallef
l-għalqa jgħin lil missieru. Hu qatt ma
kellu xi ħsieb li xi darba jidħol qassis
aħseb u ara arċipriet ta’ eta` tant żgħira
pero` kif qalli ħsibijiet il-Mulej għallindividwu ma jista’ jifhimhom ħadd.
Mhux hekk biss iżda lanqas qatt ma’
ta każ l-iskola anzi għall-ewwel lanqas
biss kompla s-sekondarja kollha, tant li
sena minnhom hu irrepetiha darbtejn.
Fil-fatt hu attenda l-iskola sekondarja
tan-Naxxar, tar-Raħal Ġdid imbagħad
fl-aħħar sena l-iskola tal-Mużew isSt. Michael’s College. Il-ħsieb tiegħu
dejjem kien li meta jispiċċa l-iskola
missieru kien jarmalu daqsxejn ta’
negozju żgħir, forsi grocer imdaqqas u
hemm jaqla’ l-ħobża ta’ kuljum pero`
ta’ sbatax il-sena ġara xi ħaġa li sal-lum ma jafx
jispjega jew aħjar jista’ jispjega sew għax ħass ġibda
lejn il-knisja. Din il-ġibda mhux biex isir qassis iżda
biss lejn il-knisja. Dak iż-żmien kien jiffrekwenta
l-Oratorju tal-Qalb ta’ Ġesu` tal-Mosta fejn kienu
jiltaqgħu ż-żgħażagħ tal-età tiegħu iżda f’daqqa
waħda beda jmur jgħin lis-sagristan fil-parroċċa talMosta. Inzerta dak iż-żmien kien hemm l-Arċipriet
Joe Carabott li kif rah hekk qrib il-knisja ħajru sabiex
jibda jieħu sehem ma’ grupp ta’ abbatini tal-parroċċa
dejjem bil-ħsieb f’moħħu li jwasslu għat-triq talvokazzjoni u hekk jirrispondi għas-sejħa t’Alla. U
f’kemm ili ngħidlek ta’ 17 il-sena għall-ewwel darba
f’ħajtu sab ruħu bħala abbati. Meta staqsejtu dwar irreazzjonijiet tal-ġenituri tiegħu hu wieġeb li missieru
dejjem ħallieh fil-liberta` filwaqt li ommu qaltlu
mistagħgba “Inti lanqas meta kont għadek żgħir ma
ridt tilbes il-libsa tal-abbati kif se tilbisha issa?”.

Irkuprar tal-edukazzjoni

Minn hemm iż-żagħżugħ Joe ma ħarisx lura għax
dak li ma għamilx fi snin ta’ skola għamilhom f’ħakka
t’għajn għax beda jieħu il-privatijiet tas-suġġetti
u ġab iċ-ċertifikati li kien hemm bżonn u mingħajr
lanqas biss għamel is-sixth form daħal l-università
għall-kors tal-filosofija u l-Malti u wara kompla bitteoloġija. Hu qalli li għalih dak kien is-sinjal ta’ Alla
jekk iridux jew le fit-triq tal-vokazzjoni li jgħaddi
mill-eżamijiet, ħaġa li hu għamel bla ebda sforz żejjed
għalkemm dejjem kellu l-fidi u l-fiduċja fil-ħallieq.

Mis-seminarju għal fuq l-artal

Meta kien għadu żgħir kellu ħajja sempliċissima,
mid-dar għal-iskola Primarja tal-Mosta, u xi ftit

Ta’ 23 daħal is-seminarju u fis-sena li kien barra hu
mar bħala għalliem tal-PSD u Prefect of Discipline
fil-Kulleġġ ta’ San Alwiġi. Bħala djakonat fis-sena
2000 hu għamilha f’Ħal Balzan. F’Awwissu tas-sena
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2001 hu ġie ordnat saċerdot millArċisqof Ġużeppi Mercieca fil-Konkattidral ta’ San Ġwann. Hekk ta’ 29
sena hu beda ix-xogħol pastorali tiegħu fil-Parroċċa
tal-Imġarr fejn wara ta’ 30 sena hu kien Viċi Kapillan
tal-Parroċċa ta’ San Sebastjan ta’ Ħal-Qormi fejn dam
tlett snin u nofs. F’ April tas-sena 2006 hu kien nominat
mill-Arċisqof biex ikun Kappillan tal-Parroċċa ta’ San
Pawl ta’ Ħal Safi fejn imbagħad din is-sena ġie nominat
biex jilħaq Arċipriet tal-parroċċa tagħna.

L-Inkarigu Vittorjosan

Staqsejt lil Fr. Cilia “X’reazzjoni kellek meta sirt
taf li se tkun l-arċipriet tal-Birgu?” Hu weġibni b’ċerta
sinċerita` “Għall-ewwel ħadt daqsxejn ta’ xokk. Jien
bilkemm kont naf fejn hi l-Kottonera u qajla kont
niġi f’dawn in-naħat. Ukoll kien hemm ċerta stigma
għal din in-naħa u l-iktar li dejqitni li se nkun ‘il
bogħod mill-familja tiegħi pero` jien nirraġuna jekk
l-Arċisqof riedni hawn jien għandi nkun ubbidjenti u
nagħmel li xtaq hu. ”Ħtaftu fil-kelma u staqsejtu “U
issa?” B’konvinzjoni u verita` weġibni “Issa differenti.
Biddilt għal kollox l-impressjoni li kelli. In-nies hawn
jagħtuk qalbhom”. Jien ma kontx kuntent bit-tweġiba
u għafastu iżjed “Jista’ jkun li għax għadek ġdid u
għadek fil-fażi tal-honeymoon u għalhekk qed tara din
l-istampa għax il-problemi għadek ma ffaċċjajthomx”
Hu weġibni “Jien saqajja mal-art u l-esperjenza li
jien ħadt meta kont kappillan f’Ħal Safi u hemm kont
jien responsabbli mhux bħal meta tkun viċi li tista’
tiddependi minn ħaddiehor, għinitni u se tgħini ħafna”

Pjanijiet

Jien komplejt ngħarrex u nistaqsi “L-Arċipriet (illum
il-Monsinjur) Mifsud darba smajtu jgħid li meta kien
ġie l-Birgu ried ibiddel in-nies tal-Birgu pero` spiċċa
li n-nies biddlu lilu, xi tgħidli fuq din il-frażi?” Fuq
din bl-iktar mod diplomatiku hu wieġeb li m’ għandu
l-ebda ħsieb li jibdel lil ħadd. Jien ma kontx sodisfatt
u erġajt ittantajtu bit-terminoloġija politika li qanqlet
tbissima fuq fomm id-djaknu Stephen (illum ordnat
saċerdot) li kien għadu kemm daħal ħdejna fl-uffiċċju
“X’inhu il-manifest elettorali tiegħek għaż-żmien li
ġej kemm fl-aspett pastorali u anki fl-aspett materjali?
Naħseb in-nies dak li trid tisma’ meta ma tkunx ivvutat
għall-persuna iżda ġie mibgħut mill-awtoritajiet filparroċċa“. Meta ra li jien mhux se nħallih bi kwietu
hu weġibni. “ Naf li bħal postijiet oħra hawn problemi
soċjali pero` mill-aspett pastorali irrid nara iktar familji
magħquda, irrid nagħmel l-art għammiela għallvokazzjonijiet u hekk insaħħaħ jew nibda għaqdiet
taż-żgħażagħ u rrid nara li l-katekiżmu jitwassal liżżgħar tagħna” Hu diġa` konxju tal-problemi li jeżistu
ta’ nuqqas ta’ tfal fejn anke l-qasam tal-mużew talBirgu qed isib diffikulta u qed jiġi amalgamat ma’ ta’
Bormla bir-riżultat li dawn it-tfal speċjalment dawk
għall-griżma mhux qed imorru u qed jispiċċaw li
m’humiex qed ikunu ippreparati. Fejn hemm diġa`
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iż-żgħażagħ miġbura bħal per eżempju fil-festa u
f’attivitajiet oħra hu se jipprova jkun iktar preżenti
biex b’hekk anke jagħmel ġid mill-aspett pastorali.
Mill-aspett ta’ infrastruttura hu jixtieq jikkonserva u
jirrestawra t-teżori imprezzabbli li għandna. Hu jixtieq
jibda jipprova jsolvi l-problema kemm tal-irħam kif
ukoll tas-saqaf tat-tempju tagħna. Jaf li l-familji hawn
ma jifilħux għal ħafna spejjeż għalhekk kif għamlu
mkejjen oħra ħa jesplora mezzi oħra ta’ finanzjament.
Li hu żgur li għalkemm jifhem li hemm prijoritajiet
pero` mhux se jkun il-bniedem li jnaqqas jew joqtol xi
inizzjattiva li wieħed jista’ jieħu kemm bħala xogħol
volontarju u iktar bħala benefetturi.
Hu qalli li bħal preċedessuri tiegħu se jkompli
r-relazzjoni li hemm kemm mal-kommunità l-oħra dik
Dumnikana kif ukoll mal-parroċċi tal-madwar.

Passatemp

Staqsejtu dwar il-hobbies tiegħu u hu qalli li jħobb
jaqra kotba klassiċi ta’ awturi mmortali kemm bilMalti u anke b’sorpriża għalija bit-taljan inkluż ukoll
il-poeżija. Meta staqsejtu liema l-isbaħ ktieb li qatt
qara’ għalkemm kienu ħafna fl-aħħar l-għażla waqgħet
fuq il-Gattopardo li jittratta dwar iż-żmien imqalleb li
għaddiet minnha l-Italja qabel ma’ Garibaldi għamilha
nazzjon wieħed. Minbarra l-qari hu jħobb ukoll jisma’
il-mużika klassika.

Ġibda lejn il-Klassiku

Aspett ieħor qawwi fil-karattru ta’ Fr. Joe hu li għandu
għal qalbu l-affarijiet antiki u t-tradizzjonijiet tant li
diġa` beda jieħu xi inizzjattivi f’dan ir-rigward tant li
diġa` organizza il-vjatku solenni li kien ilu ma jsir filBirgu miċ-ċentinarju tal-parroċċa fl-1990. Fil-fatt tant
ħa pjaċir li qalli li żgur se jerġa’ jagħmlu fil-futur. Hu
ċċajta miegħi u qalli “Xi nies igergru u jgħidu kemm
ġejna kmieni. Jien il-kontra ngħid kemm ġejt tard għax
nixtieq li għadni ngħix fiż-żmien l-antik” Jien weġibtu
minn dak l-aspett il-Birgu bl-istorja għanja tiegħu u
bir-rikkezzi li jipposjedi għandu joffri l-ambjent idejali
għan-nies bħal Fr.Cilia.

Għeluq

Kien hemm iktar suġġetti li tkellimna dwarhom
u jien wegħdtu li fejn nista’ nagħtih l-għajnuna billimitazzjonijiet tiegħi. Awgurajtlu ħidma sfieqa f’din
l-avventura ġdida tiegħu. Sinċerament ħriġt minn
hemm sodisfatt u bħalu ottimist għall-ġejjieni tal-Birgu
tagħna. J’Alla l-enerġija u r-rieda tajba imżewwqa
mal-ħeġġa u ż-żelu żagħżugħ ta’ Fr. Joe ma ssibx
quddiemha tumbati u xkiel bla bżonn. Hekk u hekk
biss tista’ ssarraf f’riżultati sbieħ għall-parroċċa tagħna
u l-friegħi tagħha. Nawguralu minn qalbi suċċess filkariga ġdida tiegħu. M’ għandux għaliex ma jirnexxix.
L-ingridjenti ta’ mexxej kariżmatiku diġà qegħdin
hemm. Li jonqos biss l-għajnuna u s-sapport tagħna.
* Nota editorjali: Grazzi Pawl talli mlejtni bil-għomor.
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Marċi li ser jindaqqu
mill-Banda San Lawrenz
Golden Anniversary						
Belgju 2010							
Lorenza							
Elena								
L-Ewwel Banda f’Dar Malta					
Gianluca							
Martina							
Nirien tal-Palma						
Is-Sur Manwel							
Charmaine							
Maria Dolores							
Simon								
900 Sena Parroċċa						
Emma Marie							
Giovanni l-Vieniqua						
Triple Knockout						
Super Palmiżi							
Geroline							
Coronation							
Tal-Ħajjat iż-Żgħir						
Il-Banda taż-Żgħażagħ					
Palm of Victory						
Festa Kbira							
Jubilant 							
Laser								
Daniela							
Il-Bożen							
Appasionata							
Magħqudin u Ferħanin					
Bonpacello							
Al Pacino							
Moenchengladbach						
The Unforgettable						
Asswero							
Emperor							
Tal-Qalba							
Balfrendozan							
Innu Marċ 							
Innu Marċ Ċentinarju						
Innu Popolari							

		

P. Schembri
U. Buhagiar
H. H.Dalli
S. Fabri
R. Sciberras
G. Baldacchino
A. Coleiro
E. Bugeja
E. Spiteri
D. Darmanin
L. Bongailas
P. Schembri
E. Bugeja
J. Zammit
R. Pisani
R. Fenech
M. Testa
R. Sciberras
J. Azzopardi
E. L. Abela
M. Bugelli
A. Schembri
A. Gatt
G. Baldacchino
P. Schembri
J. M. Barbara
Maj. A. Aquilina
J. Abela Scolaro
P. Schembri
V. Ciappara
D. Agius
D. Caruana
D. Camilleri
H. H. Dalli
A. Mizzi
J. Busuttil
Maj. A. Aquilina
G. Frendo
P. Schembri
L. Galea
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ATTIVITAJIET GĦAX-XHUR TA’ LULJU U AWWISSU 2011

Il-Ġimgħa 1 ta’ Lulju
				
It-Tnejn 4 ta’ Lulju		
It-Tlieta 5 ta’ Lulju		
Il-Ġimgħa 8 ta’ Lulju
				
Il-Ħadd 17 ta’ Lulju		
				
				
It-Tnejn 18 ta’ Lulju		
				
L-Erbgħa 20 ta’ Lulju
Il-Ġimgħa 22 ta’ Lulju
Il-Ħadd 24 ta’ Lulju		
				
It-Tlieta 26 ta’ Lulju		
L-Erbgħa 27 ta’ Lulju
Il-Ħamis 28 ta’ Lulju
				
Il-Ġimgħa 29 ta’ Lulju
				
Il-Ħadd 31 ta’ Lulju		
				
L-Erbgħa 3 ta’ Awwissu
				
				
Il-Ħamis 4 ta’ Awwissu
				
Il-Ġimgħa 5 ta’ Awwissu
				
				
Il-Ħadd 7 ta’ Awwissu
				
				
				
It-Tnejn 8 ta’ Awwissu
				
				
It-Tlieta 9 ta’ Awwissu
L-Erbgħa 10 ta’ Awwissu
Il-Ħamis 11 ta’ Awwissu
				
				
It-Tnejn 15 ta’ Awwissu
It-Tlieta 23 ta’ Awwissu
L-Erbgħa 25 ta’ Awwissu
Il-Ġimgħa 26 ta’ Awwissu
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Festa tal-Qalb ta’ Ġesu. Sehem tal-Banda San Lawrenz fil-		
Proċessjoni Sagramentali
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard
Fis-6.30 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Festa tal-Qalb ta’ Ġesu` fiż-żona tal-Ħawli
Sehem tal-Banda San Lawrenz
Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz takkompanja lillWisq Rev. Kan Arċipriet Joe Cilia sal-Kolleġġjata ta’
San Lawrenz fl-okkażjoni tal-Pussess tiegħu
Fis-6.30 pm Seminar organizzat mill-Għaqda Każini
tal-Banda dwar it-tagħlim tal-Mużika
Fis-6.30 pm Kunċert tal-Banda
Fit-8.00 pm BBQ fid-Danish Village ġewwa l-Għadira
Sehem tal-Banda Vittoriosana San Lawrenz fil-Festa
ta’ Kristu Re ġewwa Raħal Ġdid
Fis-6.30 pm Kunċert tal-Banda
Fis-6.30 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Sehem tal-Banda Vittoriosana San Lawrenz fil-Festa
tal-Madonna tal-Karmnu ġewwa l-Balluta
Fis-6.30 pm Kunċert tal-Banda
Jingħata bidu tal-armar tal-planċier artistiku
Fit-8.00 pm Marċ tal-Mota tan-Novena ta’ San Lawrenz
mill-Banda Vittoriosana San Lawrenz
Fis-6.30 pm Kunċert Ġenerali tal-Banda
Fit-8.00 pm Launching tas-CD ġdida tal-Banda u Red Lager
Night
Fit-8.00 pm Ikla Familjari organizzata mill-Kumitati konnessi
mal-Organizazzjoni tal-Festa taħt il-Kampnar
Fit-8.00 pm Riċeviment tal-Festa fil-Każin għall-mistiedna
distinti, Membri, Bandisti, Benefatturi u supporters tal-		
Każin
VITTORIOSA IN FESTA
Fit-8.00 pm marċ mill-Banda Vittoriosana San Lawrenz
Fid-9.15 pm Kunċert Vokali u Strumentali fuq il-Planċier
Artistiku tal-Banda fejn jispiċċa b’nar sinkronizzat
Fit-8.30 pm Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz takkumpanja
l-istatwa ta’ San Lawrenz jagħti d-Dawl lill-Għomja sa fuq ilLunzjata.
Fl-10.00 am Marċ Tradizzjonali tat-Te Deum
FESTA LITURĠIKA TA’ MISSIERNA SAN LAWRENZ
Żarmar tal-Planċier tal-Banda
Fit-8.30 pm Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tagħmel il-marċ
tal-għada tal-Festa
Festa Kmandata Santa Marija
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Fit-8.00 pm Ikla Familjari għall-Membri, Familji u Ħbieb 		
tagħhom

Lulju - Awwissu

Ħarġa Nru. 64

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
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