


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

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

Każin tal-Banda San Lawrenz

Jaċċetta Bookings għal Coffee Mornings u Afternoon Teas
Tel: 2180 7526

Snack Bar • Cafeteria • Take Away
Propretarji Charles u Uliana Boxall

• Bar miftuħ kuljum  •  Atmosfera ta’ ħbieb
• Apetizers ta’ kull kwalità
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Insellem lill-ex-Kan. Arċipriet 
Joe Caruana u ngħidlu grazzi 

għas-servizz pastorali li wettaq fil-
Belt Vittoriosa f’dawn l-aħħar disa’ 
snin. Bil-kariżma tiegħu rnexxielu 
jiltaqa’ u jsir jaf il-parruċċani kollha 
u mingħajr daqq ta’ trombi wettaq 
ħafna ġid pastorali. Mhux kulħadd 
japprezza kemm hija iebsa l-kariga  
ta’ Arċipriet u ħafna saċerdoti 
jaċċettaw din il-kariga għaliex huma 
msejħa mingħand Alla u kunfidenti 
li dak li jsejħilhom sejjer ikun 
magħhom u jagħtihom l-għajnuna 
kollha meħtieġa.

Ammirajt ħafna d-diżpożizzjoni 
ta’ Dun Joe li jisma, u lest li jiddiskuti 
f’atmosfera fraternali. Bħala l-Każin 
tal-Banda tal-Parroċċa kellna ħafna 
okkażjonijiet fejn iddiskutejna dwar 
is-sehem tal-Banda kif ukoll il-
festa fejn dejjem irnexxielna naslu 
għall-ftehim aċċettabli għaż-żewġ 
naħat. Esperjenzajt lil Dun Joe fis-
sentejn li kont segretarju tal-Kumitat 
Organizzattiv Festi Speċjali 1750 
sena mill-martirju ta’ San Lawrenz 
li konna niltaqgħu kull xahar. Bħala 
President ta’ dan il-Kumitat dejjem 
ta wisa’ lil kulħadd biex jagħti 
l-kontribut tiegħu. Ġieli kien hemm 
okkażjonijiet fejn sforz l-entużjażmu 
kien hemm nuqqas ta’ qbil imma 
Dun Joe dejjem kien iwassal il-
laqgħa għall-ftehim. Tajjeb ngħidu 
lis-Soċjetà tagħna għandha tifkira ta’ 
numru ta’ artikoli tiegħu għax għall-
bosta żmien kien jikkontribwixxi 
fin-newsletter tal-Każin.

Aħna nirringrazzjawh għall-ġid li 
għamel fostna filwaqt li nawgurawlu 
aktar ħidma fejjieda fil-għalqa tal-
Mulej ġewwa raħal twelidu tal-
Mellieħa u bħala Kanonku Onorarju 
tal-Kolleġġjata ta’ San Lawrenz 
nieħdu pjaċir narawh fostna l-aktar 
fil-festi prinċipali tal-Parroċċa 
tagħna.

Bix-xieraq ukoll li nsellmu lill-
Arċipriet il-ġdid Dun Joe Cilia 
u nwegħduh il-koperazzjoni tas-
Soċjetà tagħna. Inħarsu l-quddiem 
biex flimkien miegħu u dawk kollha 
nvoluti fl-organizzazzjoni tal-Festi li 
jsiru fil-Belt Vittoriosa, nikkoperaw 

Il-Kelma tal-President
    Lawrence V. Farrugia

biex nimplimentaw id-dokument tal-
Knisja dwar iċ-ċelebrazzjonijiet tal-
Festi. Nappella biex filwaqt li nesprimu 
l-opinjoni tagħna, nħallu lill-Arċipriet 
il-ġdid imexxi mingħajr ħafna ndħil 
żejjed. Kunfidenti li l-Arċipriet il-ġdid 
tagħna sejjer jaħdem bla heda għall-
ġid tal-Parroċċa filwaqt li jgħasses it-
tradizzjonijiet tal-Kolleġġjata ta’ San 
Lawrenz.

 
B’sodisfazzjon attendejt għal numru 

ta’ laqgħat li saru l-Ħadd filgħodu bejn 
l-entitajiet involuti fl-organizzazzjoni 
tal-Festa ta’ San Lawrenz biex flimkien 
norganizzaw attivitajiet soċjali biex 
jinġabru fondi ħalli jgħinu fl-ispejjeż li 
kull entità tagħmel fil-festa. Huwa fatt 
innegabbli li l-volontarjat qiegħed dejjem 
jonqos u f’Beltna għandna limitazzjonijiet 
għaliex aħna Parroċċa ta’ elf familja biss. 
Ħadt pjaċir nara l-atmosfera ta’ ħbiberija 
bejn dawk kollha preżenti u dan jawgura 
tajjeb għall-futur ta’ dawn il-Kumitati. 
Nappella biex il-poplu Vittoriosan jattendi 
għall-attivitajiet li se jiġu organizzati.

Nhar i l-Ħamis 17 ta’ Frar  i l -
Kummissjoni Attivitajiet Soċjali tal-
Għaqda organizzat ħarġa ta’ ġurnata 
għall-irġiel. Irnexxieli mmur u veru ħadt 
pjaċir niltaqa’ ma’ ħafna Rġiel Vittoriosani 
li nafhom imma ma jiffrekwentawx il-
Każin tagħna. Inzertat ġurnata mill-isbaħ, 
kilna tajjeb u ħadna ħafna pjaċir. Kienet 
okkażjoni li sirna nafu aktar lil xulxin, 
dħaqna flimkien u qbilna li nkomplu 
norganizzaw attivitajiet simili. Fil-fatt 
nhar il-Ħamis 5 ta’ Mejju, qabel tibda 
s-sħana, sejrin immorru ġurnata ġewwa 
Għawdex.

Wara l-Organizzazzjoni tal-Kunċert 
Annwali li għal darba oħra sar b’suċċess 
fil-Caraffa Exhibition Halls nhar is-Sibt 
19 ta’ Marzu fis-7.00pm, il-Membri 
tal-Kumitat flimkien mal-Kummissjoni 
Ġimgħa Kbira qegħdin jaħdmu bla 
waqfien biex jarmaw il-Wirja Getsemani 
li hija waħda mill-wirjiet tal-Ġimgħa 
Kbira stabbiliti ġewwa Malta. Nitlob lill-
Membri biex jghinu fl-armar u ż-żarmar 
tal-Wirja.

L-Għid it-tajjeb lil Kulhadd.
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Petizzjoni dwar it-
Torri tal-Arloġġ
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Minn żmien għall-ieħor, it-Torri ta’ l-Arloġġ li kien hawn fil-pjazza 
ta’ din il-belt kien ikun fl-aħbarijiet. M’ilux, waqt li kont inqalleb 

il-paġni ta’ ġurnal antik, iltqajt ma’ informazzjoni dwaru li titfa’ dawl 
kif dan kien jinżamm fi żmien l-Ordni ta’ San Ġwann u naħseb li hija 
interessanti fil-ġrajja ta’ dan il-monument nazzjonali li din il-Belt tilfet 
fil-gwerra.

Fil-ġurnal ‘Is-Salib’ tat-13 ta’ Ġunju 1914 inkiteb li, fuq inizjattiva tal-
Onor. Lorenzo Gatt, l-Arloġġ, li kien ilu xi żmien wieqaf,  ser jissewwa. 
Ma’ din l-aħbar, l-editur tal-ġurnal ippubblika wkoll petizzjoni antika 
lill Amministrazzjoni ta’ din il-belt, li kienet saret ftit wara li bdiet il-
ħakma Franċiża fi Gżiritna. Din kienet instabet aktar kmieni fl-Arkivju 
Parrokkjali tal-Knisja ta’ San Lawrenz. Tista tikkonkludi li, la nstabet 
fl-Arkivju msemmi mingħajr ebda firma, tista’ tkun saret  mill-Kleru tal-
Parroċċa jew minn xi wieħed mill-membri tiegħu. Sfortunatament, ma 
ssemmietx id-data preċiża li fiha nkitbet.Traduzzjoni libera mit-Taljan, 
l-ilsien li biha nkitbet, hija din:

Libertà u Ugwaljanza
                                                                          

Ċittadini Tal-Kummissjoni,
 Iċ-ċittadin Benedetto Cutajar jixtieq jiddikjara li ilu 45 sena bil-kura u l-kustodja tal-arloġġ li hawn fi Piazza 

Vittoriosa.

 L-Università ta’ din il-belt kienet ħarġitlu salarju ta’ 10 skudi fis-sena li jitħallsu kull 6 xhur. Ma’ dawn  kienu 
jinħarġu flus biex bihom jinxtara ż-żejt biex il-magna tiġi lubrikata regolarment.

 Billi l-5 skudi li kienu dovuti lilu fil-31 ta’ Awissu 1798 għadhom ma waslulux, jitlob li dawn jitħallsu kmieni 
kemm jista’ jkun.

Saħħa u Fraternita’

Mhux magħruf jekk, wara li l-Maltin qamu kontra l-Franċiżi u dawn ingħalqu wara s-swar ta’ din il-belt, il-povru 
Cutajar kienx tħallas ta’ xogħlu. 

      
Tabib Vittoriosan Ġeneruż

Minn żmien għall-ieħor, fil-Birgu dejjem tfaċċa xi ħadd li, b’xi mod jew ieħor, għen waqt diversi sitwazzjonijiet 
li kienu jinqalgħu. Dan kien iseħħ l-aktar meta l-poplu jkun għaddej minn żminijiet ta’ ħtieġa, bħalma huma xi 
epidemja ta’ mard jew nuqqas ta’ xogħol. Biżżejjed infakkru dawk il-waqtiet meta l-kunventi, il-fratellanzi u l-każini, 
speċjalment tal-Banda kienu jqassmu fost dawk fil-bżonn qnatar ta’ ħobż, biex almenu dak li jkun jitrejjaq xi ftit.

Konxju miż-żmien xejn tajjeb li ħafna familji fil-Birgu, fix-xhur qabel bdiet il-Gwerra l-Kbira li faqqgħet fl-1914, 
kienu għaddejin minnu, it-tabib Roberto Bonello offra lin-nies ta’ din il-belt servizz mingħajr ħlas lil dawk li kienu 
l-aktar fil-bżonn.

Fil-ġurnal  “Malta” tat-3 ta’ Lulju 1914, huwa għamel avviż fejn qal li fil-Vittoriosa Dispensary, (li għadha 
miftuħa sal-lum) kien ser jibda jagħti servizz b’xejn kuljum bejn it-8.30 u l-10.30 ta’ filgħodu u mit-3.30 u l-5.30 
ta’ wara nofsinhar.

Dan il-ġest karitattiv tat-tabib Bonello ġibed l-ammirazzjoni ta’ kulħadd tant li korrispondent f’ittra ta’ 
ringrazzjament fil-ġurnal Is-Salib tal-11 ta’ l-istess xahar, kiteb li n-nies tal-Birgu huma xxurtjati u għandhom għax 
ikunu grati lejn dan it-tabib li, tista’ tgħid li ebda ieħor bħalu mill-Kottonera kollha ma ġietu idea hekk nobbli. 



Niltaqgħu mal-Avukat
IX’inhu l-użu li mmorru għand 

professjonist? Immorru ghal parir? 
Immorru biex nisimgħu dak li rridu 
nisimgħu? Jew immorru biex nippruvaw 
nifhmu x’qiegħed jingħad lilna?  Meta jien 
personalment immur għand tabib, immur 
għax jien la jien tabib u wisq anqas ma 
studjajt dak li studja tabib.  Immur għand 
it-tabib biex jagħtini parir fuq saħħa.  

L-istess japplika għal meta persuna 
tmur għand avukat. Ovvjament, meta 
persuna tmur għand avukat, tmur biex 
tieħu parir legali.  Hemm diversi tipi ta’ 
klijenti – kollox jiddependi mill-karattru 
tal-individwu.  Hemm klijenti li jisimgħu 
minn dak li jingħad lilhom u hemm oħrajn 
li jippruvaw jaraw kif jikkonvinċuk li 
dak li qed tgħid  m’huwiex minnu u li 
tagħhom huwa t-tajjeb.  L-isbaħ ħaġa hija 
li ħafna drabi jgħidulek: “Għax sieħbi fuq 
ix-xogħol hekk qalli” jew inkella “Hekk 
smajthom jgħidu n-nies fil-ħanut”.  

M’hemm assolutament xejn ħażin 
li wieħed jitkellem ma’ sħabu jew mal-
familjari tiegħu jew ma’ kwalunkwe nies 
oħra pero` l-ħażin huwa li jieħdu bħala 

liġi dak li jingħad minnhom.  Ovvjament 
dan dejjem jiġri meta dawn il-ħbieb jew 
familjari ma jkunux avukati jew għal 
tal-anqas ikunu qraw il-liġi.  Irid jingħad 
hawnhekk li mhux imbilli wieħed jaqra 
l-liġi, għax il-liġi mhux dejjem tkun 
ċara u ċertu drabi toħloq lok għall-
interpretazzjoni u hija hawnhekk li tidħol 
il-Qorti.

Fil-fatt, waħda mill-funzjonijet tal-
Qorti hija dik li tagħti interpretazzjoni 
tal-liġi.  Għalhekk mhux imbilli wieħed 
jitkellem ma’ sħabu jew mal-familjari jew 
jaqra l-liġi.  Dak mhux biżżejjed.  Wieħed 
irid ikollu għarfien mhux biss ta’ dak li 
tgħid il-Qorti pero` tal-interpretazzjoni li 
tingħata l-liġi. 

Ġieli ma jkunx faċli li tipprova 
tikkonvinċi lil xi ħadd li jkun irid ikollu 
bilfors ir-raġun meta l-affarijiet ikunu 
ċari li huma bil-kontra.  F’dak il-każ, 
huwa importanti li jingħad b’mod ċar lill-
persuna in kwistjoni li dak li qed tgħid hi 
(din il-persuna) m’huwiex raġunament 
jew argument validu.  Tisma’ ħafna nies 
jgħidulek: “Idħol il-Qorti meta għandek 

tort u mhux meta għandek raġun għax ir-
raġun tibqa’ mingħajru!”.  B’kull rispett lejn 
il-persuni li jużaw dan il-lingwaġġ, ifisser li 
dawn il-persuni ma jkunux fehmu dak li jkun 
ingħad lilhom mill-avukat. 

Huwa importanti wkoll li meta persuna 
tmur għand avukat li tgħidlu b’kollox fuq 
il-każ li jkun mar jitkellem fuqu.  Jekk ikun 
hemm dettalji li ma jkunux ingħaddu lill-
avukat, allura kif wieħed jista’ jippretendi 
li l-avukat ikun ippreparat għal kollox?  Ma 
tkunx dejjem faċli li ninduna li jkun hemm 
xi dettalji li ma jkunux qegħdin jingħaddu 
lili pero` l-esperjenza turini u tgħini ninduna 
b’dawn is-sitwazzjonijiet. Il-mod li wieħed 
jitkellem mal-klijent tiegħu jirnexxielu 
joħroġ dawn id-dettalji mod ieħor.  Il-
problema tqum meta dawn id-dettalji jibqgħu 
moħbija.  Fl-aħħar mill-aħħar, mhux l-avukat 
ser jitlef pero` l-klijent!

Fl-aħħar nett xtaqt nagħlaq din il-
kontribuzzjoni tiegħi għall-ħarġa tal-lum 
billi nawgura l-Għid it-Tajjeb lil kulħadd!

Av. Neville Camilleri 
B.A., LL.D., M.A. (Fin. Serv)., Adv. Trib. Eccl. Melit
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Is-Sehem Mużikali f’Beltna

Qed nikteb dan l-artiklu wara li sar għal darb’oħra il-
Kunċert Annwali li l-Kumitat tas-Soċjetà, flimkien 

mal-Kummissjoni Banda, jieħu ħsieb li jorganizza kull 
sena. Fil-fatt, dan kien it-ttlettax il-programm konsekuttiv 
annwali li s-soċjetà tellgħat f’dan iż-żmien tas-sena.

Bħas-soltu, il-Kummissjoni Banda, flimkien ma’ Mro. 
Paul Schembri, ħasbet li tagħżel programm b’mużika 
varjata u li tgħoġob lil kulħadd. Bla dubju ta’ xejn dan 
kien konfermat waqt li bdew isiru il-Kunċerti, meta diversi 
bandisti bdew jgħidulna li l-għażla tal-mużika hi sabiħa u 
mżewqa għall-aħħar. Mil-lat organizzativ, is-Soċjetà tieħu 
ħsieb il-loġistika kollha biex jintrama’ il-Caraffa Exhibiton 
Halls kif ukoll l-pubbliċità. 

U rigward il-pubbliċità u l-attendenza li xtaqt nitkellem 
illum. Għalkemm forsi ma konniex tajbin daqs is-soltu fejn 
tidħol pubbliċità għall-programm annwali, xorta waħda 
kważi kulħadd fil-Birgu kien jaf li s-Soċjetà Mużikali San 
Lawrenz kienet ser tagħmel il-programm annwali tagħha. 
U dan għaliex saru diversi posters li tqassmu ma’ diversi 
ħwienet, kienet imniżżla fin-Notice Board tal-każin, kienet 
imniżżla fin-NewsLetter tas-Soċjetà kif ukoll intbgħatu 
diversi inviti lill-persuni u għaqdiet kollha Vittoriosani.

Pero` x’kien ir-riżultat fis-Sala tal-Caraffa Exhibition 
Halls meta l-Banda bdiet il-programm tagħha? Ir-riżultat 
kien li iktar minn nofs il-persuni li kien hemm preżenti 
fis-Sala kienu nies minn barra l-Birgu. Il-bqija tan-nies 
mill-Birgu, apparti rappreżentenza minn xi Kumitati bħal 
Kumitat tal-Festa, kienu nies mill-Kumitat tas-Soċjetà 
u membri li jattendu kull attività li jagħmel il-każin. 
Filwaqt li nirringrazzja mill-qalb lil dawn tal-attendenza 
tagħhom, ma nistax ma nirrimarkax dwar il-bqija tal-poplu 
Vittoriosan.

Possibbli waqa’ daqshekk f’livell baxx l-interess tal-
mużika fil-Birgu? Pero` meta jasal is-7 t’Awwissu u jkollna 
Pjazza maħnuqa bin-nies, nibda nirraġuna mod ieħor. Jew 
inkella n-nies tattendi u tieħu pjaċir għax dan parti mill-
Festa, ikun hemm il-kantanti u n-nar sinkronizzat, allura 
jiġi spettaklu sħiħ? 

Ikolli ngħid li d-differenza bażika hi l-festa u 
l-ispettaklu offrut fil-Vittoriosa in Festa. Għallinqas jien 
hekk nemmen. Pero` din hi ħasra, għax il-livell ta’ mużika 
li jintlaħaq fil-Programm Annwali, żgur li ma jintlaħaqx 
fis-7 t’Awwissu. U r-raġuni hi waħda sempliċi. Fil-
Programm Annwali, il-Kummissjoni Banda dejjem taħseb 
li ddoqq mużika klassika li forsi fis- 7 t’Awwissu tkun ftit 
mhux adattata. Mhux adattata fis-sens li bil-mod kif jiġi 
mtella’ il-programm, ċertu tip ta’ mużika ma tidħolx fih. 

Pero` hi propju din il-mużika li tagħmel programm uniku 
li tibqa’ tissemma’ li ndaqqet. Jien minn hawn nistieden 
lill-qarrejja ta’ dan il-fuljett u dan l-artiklu sabiex jibagħtu 
s-suġġerimenti tagħhom dwar dan li qed nikteb fuq l-e-
mail tas-Soċjetà jew permezz ta’ ittra, sabiex jaslulna iktar 
opinjonijiet dwar dan l-aspett.

Is-sehem Mużikali tas-Soċjetà ma jiqafx hawn. Issa 
jmiss żewġ appuntamenti kbar u iebsin, il-Ġimgħa l-Kbira 
u l-Irxoxt. Ċert li s-Soċjetà tagħna ser toħroġ bl-unuri 
bħal ma ħarġet dejjem fl-aħħar snin. U tajjeb li nfakkar li 
b’dawn iż-żewġ servizzi, is-Soċjetà Mużikali San Lawrenz 
tiġi l-iktar għaqda li tonfoq flus sabiex isiru l-purċissjonijiet 
tal-Ġimgħa l-Kbira u l-Għid. Għax din oħra, niftakru li fil-
Banda jintnefqu ħafna flus sabiex jittellgħu Programmi 
u ċertu servizzi, u tħosshom ftit down the drain meta ir-
rispons mill-pubbliku ma jkunx eżatt dak li tixtieq.

L-aħħar parti ta’ dan l-artiklu ser niddedikaha għall-
affarijiet iktar pożittivi. Fil-fatt, matul nofs Marz, fi ħdan 
is-Soċjetà reġgħet twieldet il-Kummissjoni Żgħażagħ 
tal-każin. Kienet laqgħa bejn numru ta’ żgħażagħ ferm 
pożittiva, fejn tirrealizza kemm hawn min hu validu u forsi 
s’issa għad ma kellux iċ-ċans li jaħdem u jesprimi ruħu 
b’mod konkret. Tajjeb li nagħmilha ċara minn issa x’inhu 
l-iskop ta’ din il-Kummissjoni Żgħażagħ, sabiex jiġu 
evitati qlajjiet, tixwix u bojkotts kif diġà ġara fi snin qabel. 

L-għan ta’ din il-Kummissjoni Żgħażagħ hu li l-każin 
ikollu nukleju ta’ żgħażagħ fuq hiex jista’ jistrieħ u 
eventwalment iċedi r-riedni. M’huwiex sigriet li l-età tal-
membri tal-kumitat tas-Soċjetà hi pjuttost waħda elevata. 
Għaldaqstant irridu nħarsu il-quddiem sabiex nevitaw 
problemi amministrattivi fil-futur. Barra minn hekk, il-
Kumitat tal-każin iħoss li ż-żgħażagħ fil-Birgu huma 
neqsin minn ċertu gwida fejn jidħlu għażliet importanti 
tal-ħajja, kif ukoll livell baxx kulturali. Għalhekk, għan 
ieħor tal-Kummissjoni Żgħażagħ hu li nappellaw lill-dawn 
iż-żgħażagħ l-importanza tal-valur kulturali fil-persuna 
b’diversi modi, kif ukoll jiġu organizzati attivitajiet li 
jinteressaw lil dak li jkun fil-livell personali. Fl-aħħar 
u mhux l-inqas, nixtieq nagħmilha ċara li bl-ebda mod 
possibbli ma hi l-intenzjoni tal-każin tal-Banda li jtellef 
lis-Sezzjoni Żgħażagħ Palmiżi mix-xogħol tagħha. U biex 
jintbgħat messaġġ ċar kristall, persuna mis-Sezzjoni ser 
tkun ukoll fil-Kummissjoni Żgħażagħ. 

Wara kollox, aħna kollha żgħażagħ mgħammdin taħt 
l-istess isem, voluntiera għall-istess festa, u fuq kollox 
ħbieb li għandna għall-qalbna l-istess ħaġa – il-Festa ta’ 
San Lawrenz. Tislijiet! 

minn Bjorn Callus

Is-Soċjetà Mużikali San Lawrenz Birgu
jixtiequ jagħtu merħba fosthom
lill-Arċipriet Kan. Dun Joe Cilia
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minn Simon Farrugia – Delegat Banda

Ftit tal-ġranet ilu l-Banda Vittoriosana San Lawrenz esegwiet il-Programm Mużikali Annwali tagħha b’Kunċert 
li sar għal darb’oħra fil-Caraffa Exhibition Halls fil-Vittoriosa Marina. Wara xhur ta’ preparazzjoni wasalna biex 

nhar is-Sibt 19 ta’ Marzu għat-tlettax il-sena konsekuttiva ippreżentajna dan il-Kunċert. 

Wara s-suċċess li l-Banda tagħna kisbet fil-mawra tagħha fil-Belġju matul ix-xahar ta’ Diċembru, kien imiss li 
wara l-Festi tal-Milied nibdew naħsbu fuq dan il-Programm Mużikali Annwali. Il-Kummissjoni Banda ħadmet 
b’kordinazzjoni sħiħa sabiex intgħażlet il-mużika fejn ix-xelta kienet waħda li tolqot il-gosti ta’ kulħadd. Fil-fatt dan 
kien il-Programm li l-Banda taħt id-direzzjoni tas-Surmast Schembri esegwiet:-

 March   GOLDEN ANNIVERSARY  P. Schembri
 Rhapsodia  LA GZARDAS    V. Monti
 March   CORONATION    G. Mayerbeer
 March   POMP & CIRCUMSTANCE  E. Elgar
 Marcia Sinfonica ALBA D’AMORE   G. Giumarra
 Cantata   CARMINA BURANA   C. Orff
 Song   ONE MOMENT IN TIME  Arr. J. Higgins
 I, II & III Mov.  CARIBBEAN CAMEO   T. L. Sharpe
 Selection  THE BEST OF MANCINI  W. Hautvast
 Song   UNCHAINED MELODY  Arr. R Smeets
 Rhapsodia  MEXICALI BRASS   J. Cacavas
 Medley   EIGHTIES FLASHBACK  Arr. P. Murtha

Għal darb’oħra kien hemm attendenza tajba għal dan il-Programm fejn is-Sala Prinċipali kienet mimlija bin-nies għajr ftit 
siġġijiet. L-eżekuzzjoni kienet waħda tajba ħafna fejn il-Bandisti taw rendiment tajjeb ħafna. Grazzi lil kull min ta s-sehem 
tiegħu b’mod partikolari l-isponsors uffiċjali li kienu SVS Leisures, Carmelo Caruana Co. Ltd. u Fra John Edward Critien. 
Minbarra dawn sibna għajnuna mingħand diversi persuni oħra fost dawn il-Cottonera Waterfront Group, Scicluna Tailoring, 
Charles Boxall, il-Kunsill Lokali tal-Birgu, Kumitat Festi Esterni San Lawrenz kif ukoll lil min kien ta’ xi għajnuna sabiex 
dan il-Kunċert seta’ jkun possibbli. Ovvjament minkejja li kollox mar kif ippjanat fejn konna wkoll onorati bil-preżenza tal-
Prim Ministru, fil-ġimgħat li ġejjin kemm il-Kummissjoni Banda kif ukoll il-Kumitat Ċentrali ser ikun qed jagħmel l-analiżi 
dettaljata ta’ dan il-Kunċert biex nirranġaw dak li hemm ħażin kif ukoll li nkomplu ntejbu t-tajjeb li jeżisti.

Bħalissa għaddejjin bil-preparamenti sabiex il-Banda tieħu sehem kif tradizzjonalment isir fil-festi tal-Ġimgħa l-Kbira 
u Ħadd il-Għid. Dawn huma żewġ servizzi diffiċli għall-Banda tagħna fejn il-ħlasijiet li kultant qegħdin jintalbu huma 
esaġerati fejn bilfors ikollok tagħmel dak li ma tridx u tirrifjuta ċertu bandisti. Bħala Banda f’dawn il-ġranet dejjem konna 
eżempju ta’ Banda armata u bilanċjata u hekk ser nerġgħu nkunu imma r-rejaltajiet tal-ġurnata kulħadd irid ikun konxju 
tagħhom u nkunu rrisponsabbli jekk nħallsu ammonti kbar lill-bandisti, tajbin kemm huma tajbin. Min qed jagħmel hekk 
prattikament ikun qed jitfa’ l-ġebla fuq saqajh.

Minbarra dan hemm il-Wirja ‘Getsemani’ li bħala Kummissjoni Banda flimkien mal-Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira 
nikkordinaw il-ftuħ uffiċjali ta’ din il-wirja li din is-sena ser isir nhar il-Ħamis 14 t’April b’Kunċert mill-University Junior 
College Ensemble taħt il-Kampnar tal-Knisja Kolleġġjata u Konventwali ta’ San Lawrenz. Filwaqt li nawgura li din il-wirja 
li hija waħda mill-ewlenin f’pajjiżna tkun waħda ta’ suċċess għal din is-sena wkoll minn qalbi nixieq nestendi l-awguri 
tieghi tal-Għid it-Tajjeb lill-bandisti, membri u partitarji tas-Soċjetà Mużikali Banda Vittoriosana San Lawrenz.
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Minn attività għall-oħra..... 
                     il-Ħidma ma’ taqta’ Xejn



IL-KBAR TAL-KOTTONERA - FESTA 2010





riċetta   Insalata tat-Tiġieġ, Ġewż, Għeneb u Eruka
Ingredjenti: (Għal żewġ persuni (main)

•  2 sidriet tat-tiġieġa maqtugħa rqaq
•  Eruka u weraq tal-insalata
•  20 Għenba maqsumin min-nofs
   bla zerriegħa
•  100g ġewż ftit imkisser
•  100g tqaxxir (shavings) 
    ta’ ġobon parmiġġjan

Ingredjenti għad-dressing
•  Ftit weraq tal-ħabaq
•  2 mgħaref żejt taż-   
   żebbuġa
•  Mgħarfa ħall balsamiku
•  Mgħarfa meraq tal-lumi qares
•  2 sinniet tewm mgħaffeġ
•  4 ġewżiet maqsumin min-nofs
•  Melħ u bżar

It-Tewm mal-Ikel
•  Meta żżid it-tewm mal-ikel tkun qed tagħmel l-aqwa ħaġa għal saħħtek. It- 
   tewm, matul l-istorja tal-umanità, kien jiġi użat għall-uġiegħ tal-griżmejn kif 
   ukoll għall-uġiegħ ta’ ras. It-tewm għandu effett fuq id-demm u fuq il-qalb.
•  Doża qawwija ta’ tewm tbaxxi l-kolesterol fid-demm u ma tħallix id-demm  
    jagħqad fil-vini; jgħin biex il-pressjoni tad-demm tersaq għan-normal. 
    Żewġ sinniet tewm kuljum huma tajbin. Għal dawk li jħobbu t-tewm m’hemmx problemi, iżda jekk 
    ir-riħa ddejjaqhom, jixtru pilloli tat-tewm u jeħilsu mill-problema.
•  Agħżel tewm frisk mingħajr tbajja’. Jekk tħobbu nej, qattgħu rqiq u ħalltu mal-insalata inkella ferrex 
   żewġ sinniet tewm mgħaffġa fuq froġa tal-bajd jew fuq tadam mixwi. Tista’ tixtri pakketti tat-tewm 
   mitħun. It-tewm jidħol fid-dixxijiet kollha. Żidu maz-zalza tal-għaġin, waqt li ssajjar tiġieġa, jew 
   biċċa ċanga, biex ittejbilhom it-togħma.
•  Wara li tiekol tewm nej, gerrem ftit tursin inkella ferrex ftit tursin mal-ikel fejn tkun tfajt it-tewm 
    imqatta’ biex ittaffi r-riħa tiegħu.

Suġġerimenti
Il-butir:
Erfa’ l-butir fil-friġġ fil-kaxxa tiegħu inkella mgħotti biex ma jassorbix l-irwejjaħ ta’ ikel ieħor li 
jkun hemm fil-friġġ. Il-butir mielaħ jibqa’ tajjeb fil-friġġ għal 28 jum, iżda butir ħelu jżomm 
tajjeb fil-friġġ għal 21 jum.

Il-kaboċċa:
Evita r-riħa li jagħmlu l-kaboċċi, il-pastard u l-Brussel Sprouts waqt is-sajran, billi titfa’ kuċċarina 
zokkor mal-misħun.

Il-Ġobon:
Erfa’ l-ġobon imgerbeb tajjeb fil-foil jew cling film fil-friġġ. Daqs siegħa qabel tuża l-ġobon, 
oħorġu mill-friġġ, neħħilu l-foil jew il-cling film li jkun imgerbeb fih, ħalli toħroġ it-togħma 
bnina tiegħu. Biex il-ġobon waqt is-sajran ma jiġix qisu spag, sajru fuq nar bati u qatt tħallih 
jagħli.
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Metodu: 

Aqli is-sdieri tat-tiġieġa f’taġen tal-gradilja bi ftit żejt. Sadattant, poġġi l-insalata u l-eruka f’platt.  Għad-dressing 
itfa’ kollox fi blender għal minuta. Ferra d-dressing fuq l-insalata u fuqha poġġi t-tiġieġa. Fl-aħħar qiegħed il-
ġobon fuq it-tiġieġa.

Għalina n-Nisa



riċetta   Insalata tat-Tiġieġ, Ġewż, Għeneb u Eruka
Il-Vari tal-Ġimgħa l-Kbira

Kif tħares lejhom mill-lat reliġjuż, storiku artistiku
jikteb Monsinjur Lawrence Mifsud
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Sidna Ġesu` Kristu, bir-raġun kollu huwa l-qofol u 
ċ-ċentru tal-istorja, speċjalment 

waqt il-Passjoni; għalhekk, bir-raġun 
kollu, ghandu jkun huwa wkoll iċ-
ċentru u l-attrazzjoni prinċipali tal-
istatwi tal-Ġimgħa l-Kbira, li jfakkru 
l-mewt u l-qawmien tiegħu. Dan jixduh 
l-arti u l-arkeoloġija li nibtu madwar il-
figura u l-ħajja ta’ Ġesu Bin Alla li sar 
bniedem bħalna. Jidher ukoll mill-fatt 
li l-knejjes tal-Ewropa u tista’ tgħid 
tad-dinja, huma mimlijin bix-xbihat 
tiegħu meħudin mill-ħajja glorjuża 
tiegħu.

Anki r-riformi imsejħa 
IKONOKLASTA li riedet teqred kull 
xbiha qaddisa mill-knejjes tagħna, ma 
rnexxilhiex tneżżagħhom minn tant 
xbihat artistiċi ta’ kristu, il-Madonna 
u l-qaddisin, u li wara mlew il-
mużewijiet tal-Ewropa.

Minn żminijiet aktar bikrija, 
imsejħin tad-dlam, kif ukoll fiż-
żminijiet tan-nofs dawk tar-rinaxximent (qawmien) u 
f’kull żmien iehor, ix-xbiha ta’ Kristu u tant episodji mill-
Passjoni tiegħu imlew il-knejjes u l-mużewijiet tagħna. 
Meta bdew isiru speċi ta’ teatrini fit-toroq tal-Ewropa, 
msejħin ‘Mystery plays’, l-interess kompla jikber aktar. 
Sa kemm waslu anki hawn Malta, bil-ħidma tal-Patrijiet 
Franġiskani, minħabba r-rabta tagħhom mal-Art Mqaddsa, 
fis-seklu 17 diga’ daħħlu l-ewwel purċissjonijiet tal-
Passjoni, u kienu huma li l-aktar xerrdu d-devozzjoni lejn 
ix-xbiha ta’ Kristu msallab minħabba tant figuri sbieħ bhal 
dak li jinsab fil-knisja tagħhom ta’ Ġiezu l-Belt.

Il-Purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira li daħħlu 
l-Patrijiet Franġiskani xterrdu ma’ Malta u Għawdex 
kollu. Is-sabiħa hi, li daħlu wkoll drawwiet marbutin mal-
Parroċċi differenti. Hekk, per eżempju fil-Birgu, għandna 
l-vari mlibbsin fil-ħwejjeġ tad-drapp, fuq l-istil ta’ Spanja. 
Xi parroċċi daħħlu l-varjetà ta’ tant ward sabiħ li jżejjen 
il-vari bħal ma jsir fi Sqallija u Spanja. Fil-Parroċċa ta’ 
Ħaż-Żebbuġ hawn id-drawwa tax-xema sabiħ u eleganti li 
jżejnu l-vari tagħna li nsibu wkoll fi Spanja.

Daħlu ukoll il-persunaġġi mill-Iskrittura, u dan l-aħħar 
qed naraw ukoll tiżjin u bandalori fuq sfond iswed mat-
toroq u l-pjazzez tagħna. Żdiedu wkoll l-imwejjed ta’ 
l-Aħħar Ċena, u xeni mill-Passjoni bħal Golgota.

Ta’ min jinnota wkoll l-użanzi ta’ nies ħafjin iġorru 
l-ktajjen ma’ saqajhom, nies jakkompanjaw l-istatwi 
ta’ Ġesu Redentur jew tad-Duluri u oħrajn, għax dawn 
ukoll huma parti mit-tradizzjoni tagħna Maltija, bħal ma 
fi Spanja għandek issib diversi tradizzjonijiet ta’ diversi 
pajjizi fejn issib qtajja kbar ta’ nies li jerfgħu l-vari, oħrajn 
lebsin kostumi eleganti ta’ drappijiet fini u lussużi.

Niġu issa biex nagħtu r-risposta tagħna għall-mistoqsija: 
kif għandi nħares lejn il-vari tal-Ġimgħa l-Kbira?

L-ewwel risposta hija li għandi nħares lejn il-figura ta’ 
Kristu biex nara jekk hux Hu l-figura 
ċentrali. Irrid nara ukoll jekk fis-sett 
kollu tal-vari l-figura, speċjalment il-
wiċċ hux dejjem l-istess, għax kultant 
ikollok uċuh differenti, u dan jistona.

F’dawk il-parroċċi fejn il-figura ta’ 
Kristu, speċjalment fix-xogħolijiet ta’ 
Karlu Darmanin, fl-Isla, Bormla, jew 
ta’ Camilleri Cauchi f’Raħal Ġdid, 
wieħed jara kemm huma isbaħ dawn 
il-vari kollha bl-istess figura ta’ Kristu.

Fil-Parroċċa tagħna naraw 
differenza, li hi naturali bejn il-wiċċ ta’ 
Kristu fil-vari l-antiki u dawk li żdiedu 
dan l-ahhar.

It-tieni, nħares lejn il-vari tal-
Ġimgħa l-Kbira u napprezza ix-
xogħol tal-bradelli, tal-brazzi, tal-
ward, u tant dettalji oħra li jagħtu 
dehra karatteristika lill-vari tagħna. 

Importanti wkoll huwa l-fatt li qed jiżdiedu numru sabiħ ta’ 
artisti żgħażagħ bħal Renzo Gauci minn Ħal Tarxien, it-tfal ta’ 
Camilleri Cauchi u tant oħrajn, li b’ħila kbira qed ikomplu din 
it-tradizzjoni hekk sabiħa u qaddisa.

Fl-aħħarnett napprezza l-varjeta tal-istess suġġett 
f’Parroċċi differenti. Per eżempju, Kristu fl-Ort ġeneralment 
insibuh b’Anġlu wieħed, waqt li Bormla insibuh bi tnejn.

Ġeneralment Kristu inkurunat bix-xewk insibuh bil-
qiegħda, waqt li Karlu Darmanin fl-Isla u Bormla jagħmlu 
bil-wieqfa.

Ta’ min jinnota li fil-Parroċċa tagħna Kristu marbut mal-
kolonna jiġbed ħafna ammirazzjoni għax hu kompletament 
differenti minn ħafna Parroċċi. Trid tagħraf ukoll liema vari 
huma miżjuda mas-sett oriġinali, li għal bosta snin kien hekk; 
Kristu fl-ort, Kristu marbut mal-kolonna, inkurunat bix-xewk, 
mgħobbi bis-salib u l-Veronika, il-Vara l-Kbira, Kristu mejjet 
u d-Duluri.

Mela, irrid inħares u napprezza l-istorja, id-drawwa u l-istil 
ta’ dawk l-istatwi marbutin mal-użanza tal-pajjiż tagħhom u 
l-istil ta’ min ħadimhom.

Napprezza x-xogħol artistiku tal-istatwi u dak li 
għamilhom, bħal per eżempju statwi ta’ Karlu Darmanin, tal-
aħwa Camilleri Cauchi, Cremona u oħrajn anke żgħażagħ fi 
żmienna, li qed isebbħu l-istatwi li diġa’ jeżistu b’xogħolijiet 
moderni tagħhom.

Fuq kollox irrid nagħlaq billi nappella ħafna, li l-vari fil-
knejjes, il-purċissjoni u tant affarijiet oħrajn marbutin mal-
Ġimgħa l-Kbira qatt ma għandhom jieħdu l-importanza li 
għandna nagħtu liċ-ċelebrazzjonjiet tal-funzjonijiet fil-Knejjes 
tagħna, għax bihom l-ewwel nett ningħaqdu ma’ Kristu f’dawn 
il-mumenti tal-passjoni, il-mewt u li wasslu għall-qawmien 
tiegħu għall-ħajja.  Nawguralkom l-Għid it-Tajjeb.



Lil Dun Pawl Raggio ili nafu. Nafu 
l-iktar meta kien Arċipriet tal-Parroċċa 

tagħna fiż-żmien ta’ meta kont fil-Kumitat tal-
Festa u hu kien il-President u mhux l-ewwel 
darba kellna xi argument pero` dejjem nafu 
bi bniedem kwiet, sinċier, serju, integru, tal-
affari tiegħu u li tasal miegħu. Qed nikteb hekk 
mhux biex infaħħru iżda għax vera hekk hu. 
Naċċertakom li kieku ma kontx nikteb hekk.

Niftakru wkoll fil-jum tal-mewt ta’ missieri 
il-Mike fit-30 ta’ Novembru 1984 meta wara 
li tah l-attakk tal-qalb it-tabib qalli biex immur għall-
qassis u jien bil-ġiri u b’nifsi maqtugħ tlaqt b’kemm kelli 
saħħa fin-niżla tal-mandraġġ fuq art imxarrba u niftakar 
ukoll li kienet ħarġitli ż-żarbuna minn saqajja u ħabbatlu 
u ċempiltlu biex jiġi malajr ħalli jilħaq lil missieri biex 
jagħtih l-aħħar sagramenti. Niftakru wkoll … le dik iktar 
tard. Issa  ngħaddu għal-lum.

Iltqajt mal-Monsinjur Raggio jew kif minn dejjem 
nafuh Dun Pawl Raggio id-dar tiegħu. Hemm laqtuni it-
taħlita tal-modern u l-passat. Tal-apparat tal-kompjuters 
ma’ vari kbar tal-pied tal-Ġimgħa l-Kbira kif ukoll 
skoperta li għamilt dak in-nhar -  numru sabiħ ta’ mudelli 
ta’ dgħajjes u xwieni li Dun Pawl bil-paċenzja tipika tiegħu 
jibni permezz ta’ kits li hu jġib minn barra permezz tal-
internet. Intasabna fuq is-siġġijiet tal-mejda tal-ikel u 
bdejna.

Twelid
L-ewwel bikja ta’ Dun Pawl ma kinitx f’xi klinika, 

fi sptar jew id-dar komdu iżda kienet f’xelter umdu. Dan 
għaliex hu twieled fit-23 ta’ Awwissu 1941 fl-eqqel tal-
gwerra u ommu kienet tqila bih u wellditu fix-xelter ta’ dik 
li aħna insejhu ‘Il-blata’ ftit il-bogħod mis-sur tal-kurdari 
fejn fl-istess xelter kien hemm kappella li kienet tieħu 
ħsiebha ommu Lorenza (jista’ jonqos!) stess.

Minn informazzjoni li ġibt mingħand ommi Karmena, 
spjegatli li omm Dun Pawl kienet meqjusa bħala mara 
qaddisa li sikwit kienet tiġbor lit-tfal waqt il-logħob 
tagħhom biex flimkien jgħidu r-rużarju.

Missieru kien jismu Salvu u Dun Pawl għandu seba’ 
aħwa li huma kollha ħajjin fosthom oħtu li saret soru bl-
isem ta’ Suor Donatina kif ukoll lil Tony li kulħadd jafu 
kemm kien involut fil-festa, fil-knisja, fil-Ġimgħa l-Kbira 
u llum fil-wirja tal-Getsemani fil-Każin tagħna u ħuh 
Giovann li hu wkoll kien u għadu involut sew fil-festa u 
fil-Każin.

Iċ-ċkejken Pawlu mill-ewwel wera ġibda għall-knisja u 
l-funzjonijiet reliġjużi u serva għal bosta snin bħala abbati 
kif ukoll wara anke daħal fis-Soċjetà tal-MUSEUM fejn 
kien ukoll soċju. Hu beda l-edukazzjoni tiegħu fl-Iskola 
Primarja tal-Gvern tal-Birgu u wara kompla fil-Kulleġġ 
ta’ De La Salle. Minn hemm hu daħal bħala apprentist it-
Tarzna u wara daħal jaħdem mal-gvern bħala clerk typist.

Gwerra
Meta staqsejtu x’jiftakar fil-gwerra, hu wieġeb li 

għandu tifkira remota li darba kien intilef waqt air raid u 
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wara li sabuh ħaduh ħdejn familtu fix-xelter. Hu 
iktar jiftakar lill-Birgu wara l-gwerra. Jiftakar 
lill-Birgu mimli b’bini imwaqqa’, debris u 
ċnagan.  Jiftakar lill-Knisja tal-Lunzjata, lill-
koppla tal-parroċċa, lill-Oratorju tal-Kurċifiss 
kollha imwaqqgħin. Jiftakar il-popolazzjoni 
jew aħjar parti mill-popolazzjoni tal-Birgu 
tirritorna lura lejn beltha. 

Fiż-żmien il-gwerra huma kienu għamlu 
madwar sitt xhur Ħ’Attard u kienu joqgħodu 
flimkien ma’ familja mill-Birgu -  il-familja 

Callus ġol-kappella ta’ Sant Anna li kienet tmiss ma’ 
remissa fejn fiha kienet toqgħod familja li waħda 
minnhom saħansitra għamlitha bħala parrina lil oħtu 
Jessie.

Dwar il-ħajja soċjali fis-snin ta’ wara l-gwerra, 
Dun Pawl wieġeb li kien hawn iktar attività bl-Azzjoni 
Kattolika dak iż-żmien fid-“daħla” kienet tiġbed 
ħafna żgħażagħ lejha minħabba li kien isir it-tejatrin u 
mbagħad tfaċċat is-sala magħrufa bħala “id-Diana”.

Armar
Naturalment il-mistoqsijiet tiegħi bħas-soltu daru 

kif kienu jiġu ċċelebrati l-festi dak iż-żmien. Dun Pawl 
weġibni li armar ma kien hawn kważi xejn għax ħafna 
minnu kien inqered bil-gwerra. Jiftakar li l-arbli li 
kienu jintramaw fuq is-sur tat-toqba kif ukoll ta’ Triq 
La Vallette kienu jinżammu għand waħda jisimha Ġola, 
anke l-istatwa ta’ Santa Paċenzja kienet tinżamm f’dar 
il-mandraġġ. Jiftakar ukoll li darba kien hemm statwa 
tal-Granmastru La Valette (li sal-lum għad ma għandiex 
fl-armar tagħna, min jaf?) li kienu daru għaliha l-ġrieden 
u tant tmermret li kienet intefgħet il-baħar minn fuq is-
sur meta dak iż-żmien it-triq kienet għadha ma saritx.

Imbagħad bil-mod il-mod l-armar beda jiġi rranġat. 
L-ewwel ma ġew restawrati kienu l-erba’ djakni li 
kienu jintramaw il-pjazza. Dak iż-żmien kienu jarmaw 
b’disinji tal-karti impoġġija fuq l-injam. Anke ark kienu 
jagħmlu bid-disinji tal-karti. Anke missieru Salvu kien 
dilettanti u kien jagħmlilhom xi sfumar tad-disinji kif 
ukoll l-iċċumbar tal-ħbula tal-bandieri u l-bandalori. 
Jiftakar li flimkien ma’ Lorry Farrugia u Santu Zahra 
kienu jiġbru d-deċina biex jagħmlu l-pavaljuni fi Triq 
Santa Skolastika u darba twebblu li fin-nofs tal-fustum 
jagħmlu tubi tan-neon iżda l-proġett ma rnexxiex.

Dwar il-funzjonijiet hu jiftakar li n-novena kienet 
issir filgħodu bil-barka u bil-priedka issir wara nofsinhar. 
Il-festa b’mod ġenerali kienet iktar reliġjuża u kienet 
tgħaqqad lin-nies u lill-familji. Jiftakar lil Espeditu li 
kontra kull regola tas-saħħa u s-sigurtà jikkarga u jispara 
l-maskli filwaqt li jkun imdawwar minn ċorma tfal u 
addio periklu u addio regolamenti li aħna mgħobbija 
bihom illum.

Jiftakar li l-proċessjoni kienet tgħaddi bil-kontra 
(anke jien niftakarha) u l-proċessjoni kienet tgħaddi mit-
triq id-dejqa għall-bidu ta’ Triq San Filippu minn fejn 
kien jibda il-briju. Kulħadd kien ikun bil-kukkarda tas-
sold bir-ritratt ta’ San Lawrenz fuq il-pavru. Saħansitra 
anke fl-irxoxt kienu jsiru l-kukkardi. Fil-marċ ta’ 

Dun Pawl Raggio
minn Paul Micallef

Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ ............



u reliġjużi li kienu jirsistu u jippruvaw itejjbu l-livell tal-
għixien tagħhom billi jippruvaw jistudjaw. Kienu wkoll 
jafu jitkellmu u jesprimu ruħhom sew.

Meta staqsejtu dwar xi marka li ħalla fil-parroċċa fejn 
kien, hu wieġeb li fit-twieqi kien għamel slaleb li jixbħu 
lis-salib tal-kavallieri tagħna. Dwar il-karnival tipiku 
Brażiljan hu wieġeb b’ton sarkastiku u anke b’botta kritika 
- “kien qisu l-marċijiet ta’ filgħodu tal-festi Maltin tal-
lum”.

Lura Malta
Għaddew 11 il-sena fil-missjoni fil-Brażil u bejn għax 

kien hemm sentiment anti–reliġjuż evidenti fil-Brażil u 
bejn iż-żmien għamel tiegħu, Dun Pawl iddeċieda li fl-
1974 jirritorna lejn art u Belt twelidu. Hawn beda l-ħidma 
pastorali fil-Birgu fejn fl-1975 inħatar kanonku u anke 
firex il-ħidma tiegħu fiż-żona tal-Ħawli. Fl-1980 kien Viċi 
Kappillan tal-Parroċċa tal-Madonna ta’ Lourdes f’Raħal 
Ġdid imbagħad sentejn wara fl-1982 ħa l-inkarigu ta’ 
Arċipriet tal-Parroċċa tagħna minn idejn Mons. Lawrenz 
Mifsud. Wara disa’ snin hu ġie trasferit bħala Kappillan 
tal-Parroċċa ta’ Ħal Balzan fejn serva għal ħames snin. 
Wara xoghol fl-iskola tas-Seminarju u fil-Parroċċa ta’ Ħad-
Dingli u wara Rettur tal-Knisja ta’ San Martin il-Baħrija 
fis-sena 2005, ġie msejjaħ lura lejn il-Birgu fejn sal-lum 
hu kappillan tas-sorijiet tal-klawsura ta’ Santa Skolastika u 
jgħin fil-ħidma pastorali fil-Kalkara.

Arċipriet
Meta staqsejtu dwar ħidmietu ta’ Arċipriet, bla tlaqlieq 

hu wieġeb li kien żmien fejn kien għal qalbu u kuntent. 
Kien maħbub min-nies u kellu r-rispett tal-qassisin kollegi 
tiegħu, żewġ elementi mportanti ħafna. Minbarra ix-
xogħol pastorali hu kompla x-xogħlijiet fil-Parroċċa u fiċ-
Ċimiterju u jiddeskrivi l-perjodu ta’ sodisfazzjon u f’żewġ 
kelmiet ta’  ‘no regrets.

Il-Birgu illum u fil-futur
Għall-mistoqsija dwar kif jara l-Birgu tal-lum u ta’ 

ghada, Dun Pawl ma tantx hu ottimist minħabba l-bidliet 
demografiċi li qed iseħħu.  “M’hawnx nies.  Il-familji m’ 
għadx ikollhom dawk l-ulied. Id-djar qed jivvalutawhom 
tajjeb u qed joħduhom il-barranin li mhux dejjem joqgħodu 
hawn. Kulħadd qed jitlaq mill-Birgu. Ċerti familji 
stabbiliti sabu post ieħor.  Anke l-qasam tal-MUSEUM 
tas-subien, ġie amalgamat ma’ dak ta’ Bormla. Qabel kien 
hawn iktar attività. Illum iż-żgħażagħ jew id-dar jistudjaw 
jew quddiem il-kompjuter. Anke kellna żewġ ordnijiet ta’ 
sorijiet telqu wkoll.’

Dun Pawl kompla  “Fil-Birgu sar żvilupp tajjeb 
ħafna. Saret il-marina (għalkemm stqarr li jippreferiha 
kif kienet), il-Casino - il-Birgu  sar ċentru turistiku. Żaruh 
l-aqwa mexxejja, tajbin u ħżiena bħal Tito, Ceaucescu, 
Gaddafi, Suarez, il-Prim Ministru ċiniż u tant oħrajn li 
żaru l-monument tal-ħelsien. Pero` l-Birgu qed jiżvojtja 
min nies tiegħu, u dawn jerġgħu jiġu lura fl-Għid u fil-festi 
tagħna”.

Qabel ma tlaqt erġajt għafastu biex jgħidli liema hu 
l-ikbar oġġett li għamel f’ħajtu u wara li wera eżitazzjoni 
fakkartu jien “Kienet l-għodwa tal-Ħadd 21 ta’ Ġunju 1992 
meta lili għaqqadni  fiż-żwieġ mal-mara Doris”  filwaqt li 
wrejtu iċ-ċurkett tat-tieġ li llum minħabba li ħxient sew ma 
għadux joħroġli.  Hu weġibni jlaqlaq “Forsi iva. Dik hi” u 
sellimtlu u tajtu l-lejl it-tajjeb u awgurajtlu ħajja twila u ta’ 
sodisfazzjoni kif kellu s’issa.
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filgħodu Pawlu Azzopardi kien iġib 
miegħu il-paljijiet ikkuluriti, kif ukoll 

fil-pjazza kien ikun hemm tal-qubbajd 
u tar-ruġġata.

Maltemp
Dun Pawl kompla jgħarrex fil-memorja u semmieli 

l-maltemp kbir li sar f’nofs il-ħamsinijiet. Dik is-sena 
kollox inqala’. Il-quddies il-kbira kienet saret fl-artal tal-
kurċifiss għax kien qed isir xogħol fuq l-artal maġġur, 
kien ħassu ħażin Dun Karm Diacono u kif daħlet eżatt 
l-istatwa ta’ San Lawrenz inqala’ dulluvju kbir li kkawża 
bosta ħsarat fosthom anġli dabu u anke saret ħsara kbira 
lill-istatwa ta’ San Lawrenz  jagħti d-dawl lill-Għomja. 
B’dak li qalli malajr fakkarni min xhiex għaddejna 
riċentement anke aħna ta’ żmienna - darba f’lejlet il-festa 
u darba għal-xofa ma ddabbarnihiex f’nhar San Lawrenz.

Ġimgħa l-Kbira
Il-proċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira ta’ dari li kienet 

toħroġ għall-ħabta tal-4.00 pm wara l-priedka tat-tliet 
siegħat u ddum barra biss sa’ xis-7.00 pm kienet iktar 
devota, ma kienx hemm persunaġġi dak iż-żmien u 
kienet differenti u b’mod iktar tradizzjonali b’numru 
kbir ta’ fratelli bil-lanterni u tfal biż-żimarra iżommu 
il-misteri tal-passjoni. F’Ħadd il-Palm, bħal ma’ jsir 
illum, kienet issir il-proċessjoni tal-bidu tal-kwaranturi 
u jiftakar li missieru kien iġorr is-salib tal-kleru. Matul 
il-ġimgħat tar-randan kienu jinħarġu l-vari waħda waħda 
u fil-proċessjoni tad-duluri ma kienx ikun hawn in-nies 
li jieħdu sehem bħal lum ħlief xi ftit nisa jakkumpanjaw 
wara.

Kien hemm id-drawwa li kull nhar ta’ Ġimgħa fir-
randan it-tfal tal-MUSEUM kienu jitniżżlu l-knisja biex 
ibusu l-kurcifiss. Il-membri tal-mużew iktar kbar fl-età 
kienu jinżlu jkantaw fil-quddiesa l-kantata tal-Ħadd 
matul l-avvent u matul ir-randan.

L-Għid il-Kbir
F’Sibt il-Għid kienet tindaqq il-Glorja u xi żgħażagħ 

kienu jaqbżu l-baħar. Staqsejt lil Dun Pawl jekk qattx 
kien magħhom. Weġibni fin-negattiv għax b’għaġeb 
għalija qalli li ma kienx jaf jgħum. It-tambur tal-famuża 
“begigga” kien joħrog is-Sibt f’nofsinhar u filgħaxija u 
anke l-Ħadd filgħodu.

Vokazzjoni u … għall-Brażil
Is-sehem tiegħu fil-mużew kienet l-ewwel staffa għax 

il-Mulej ħabbatlu il-bieb għall-vokazzjoni saċerdotali li 
ħaditu  ferm ‘il barra minn xtutna fl-art imbiegħda tal-
Brażil, l-art ta’ Pele`, tal-ballun, tas-samba karnivaleska 
iżda wkoll tal-faqar u d-diżugwaljanza soċjali. 
Hemmhekk, minbarra li diġà kien hemm oħtu soru, 
hu studja fi-Istituti u Universitajiet sakemm ħa l-ordni 
sagri fil-25 ta’ Mejju 1969 minn idejn l-Arċisqof Helder 
Camara.

Wara ngħata r-responsabbiltà tal-parroċċa ta’ San 
Ġuda Taddew f’Recife fiż-żona ta’ Cajueiro. Il-Brażil 
bis-seħer u l-problemi kollha tiegħu lil Dun Pawl 
immaturah. Hu iltaqa’ mal-faqar ta’ familji li kienu 
għadhom jgħixu ħajja primittiva fejn kienu jgħixu fi djar 
imsejħa “mocambos”, il-verżjoni tal-favelas ta’ Rio de 
Janiero fejn ir-residenti kellhom jimxu biex imorru minn 
post għall-ieħor għax ma kellhomx mezzi ta’ transport, 
ma kellhomx dawl u ilma pero` kienu nies qalbhom tajba 



Il-Ġimgħa 4 ta’ Marzu       Fit-8.00 pm Ikla tal-Karnival fl-Imġarr għall-Membri u Ħbieb
Is-Sibt 5 ta’ Marzu  Preparazzjoni tal-Caraffa Exhibition Halls għall-Kunċert Annwali
It-Tnejn 6 ta’ Marzu  Fis-6.30 pm Kunċert tal-Banda f’Caraffa Exhibition Halls
    Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard
L-Erbgħa 9 ta’ Marzu Bidu tar-Randan Imqaddes
    Fis-6.30 pm Kunċert tal-Banda f’Caraffa Exhibition Halls
Il-Ġimgħa 11 ta’ Marzu Fis-6.30 pm Kunċert tal-Banda f’Caraffa Exhibition Halls
It-Tnejn 14 ta’ Marzu Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
It-Tlieta 15 ta’ Marzu Fis-6.30 pm Kunċert tal-Banda f’Caraffa Exhibition Halls
Il-Ħamis 17 ta’ Marzu Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Żgħażagħ
Il-Ġimgħa 18 ta’ Marzu Fis-6.30 pm Kunċert tal-Banda f’Caraffa Exhibition Halls
Is-Sibt 19 ta’ Marzu  Festa tal-Patrijarka San Ġużepp
    Fis-7.00 pm Kunċert Annwali fil-Caraffa Exhibtion Halls
    mill-Banda Vittoriosana San Lawrenz
Il-Ħadd 20 ta’ Marzu Fit-8.00 am Żarmar ta’ Caraffa Exhibition Halls
L-Erbgħa 23 ta’ Marzu Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira
Il-Ħamis 24 ta’ Marzu Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attività Soċjali
It-Tlieta 29 ta’ Marzu Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
L-Erbgħa 30 ta’ Marzu Fl-10.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Il-Ħamis 31 ta’ Marzu Festa Pubblika - Jum il-Ħelsien
It-Tnejn 4 ta’ April  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard
L-Erbgħa 6 ta’ April  Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Il-Ħadd 10 ta’ April  Fl-10.30 am Laqgħa Konġunta dwar l-Attività tal-Għid u
    l-Ewwel Erbgħa
It-Tlieta 12 ta’ April  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira
Il-Ħamis 14 ta’ April  Kunċert mill-University Youth Orchestra u wara ftuħ tal-
    Wirja Getsemani
Il-Ġimgha 15 ta’ April Tifkira tad-Duluri ta’ Ommna Marija Santissima
Il-Ħadd 17 ta’ April  Ħadd il-Palm - Wirja Getsamani matul il-ġurnata 
It-Tnejn 18 ta’ April  Filgħodu ftuħ tal-Wirja għat-tfal tal-Iskejjel 
It-Tlieta 19 ta’ April  Filgħodu ftuħ tal-Wirja għat-tfal tal-Iskejjel 
Il-Ħamis 21 ta’ April  Tifkira tat-twaqqif tas-Sagrament tal-Ewkaristija 
    Ftuħ tal-Wirja Getsemani sa nofs il-lejl 
Il-Ġimgħa 22 ta’ April IL-ĠIMGĦA L-KBIRA 
    Sehem tal-Banda San Lawrenz fil-Proċessjoni 
Is-Sibt 23 ta’ April  Filgħodu żarmar tal-Wirja Getsemani 
    Cold Buffet Dinner fil-Każin wara l-funzjoni ta’ Sibt il-Għid 
Il-Ħadd 24 ta’ April  FESTA TA’ KRISTU RXOXT
    Sehem tal-Banda San Lawrenz bid-daqq ta’ marċi 
    brijużi u Valzi 
    Fis-2.00 pm Buffet Lunch fis-Sala Parrokjali flimkien ma’ 
    l-entitajiet li jorganizzaw il-Festa 
It-Tlieta 26 ta’ April  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali 

ATTIVITÀ GĦAX-XHUR TA’
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Magic Prices
Carmel Street, Fgura

Prop. Kevin Agius

Fejn issib il-ħtiġijiet kollha tad-dar  bi prezzijiet li ma jitwemmnux.

tel. 21 806039

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
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Leħen is-Soċjetà Mużikali San Lawrenz


