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

2		

MEJJU - ĠUNJU

Ħarġa Nru. 63

			

Il-Kelma tal-President

Lawrence V. Farrugia

F

’dawn l-aħħar ġranet kellna
l-pjaċir niltaqgħu għal diversi
drabi mal-Arċipriet il-ġdid tagħna
Dun Joe Cilia fejn ammirajna ħafna
d-dispożizzjoni tiegħu li lest li jisma’
u l-kordjalità tiegħu. Fil-ftit żmien
li kien ilu magħna, wieħed seta’
japprezza l-mod kif tmexxew ilfunzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa kif
ukoll il-proċessjoni tal-Ġimgħa lKbira. Wara ħafna snin, esperjenzajna
proċessjoni mingħajr qtugħ l-aktar fiddħul li normalment qatt ma kien hekk.
L-Arċipriet waħdu ma jistax jagħmel
mirakli u għandu bżonn l-għajnuna ta’
kulħadd. Jekk kulħadd jagħti s-sehem
tiegħu nistgħu flimkien intejbu ħafna
minn dak li ġieli ngorru dwaru. Ta’ min
jinkoraġġixxi li b’ċerta etika u rispett
nressqu s-suġġerimenti tagħna dwar
dak li jirrigwarda l-Parroċċa. Imma
rridu nkunu maturi biżżejjed li jekk
ma jsirx dak li ngħidu aħna ma nippruvawx infixklu jew noħolqu kruċjati.
Irridu nifhmu li hemm differenza kbira
bejn min iparla u min irid jiddeċiedi u
jattwa d-deċiżjoni.
Huwa fatt li l-Każin tal-Banda
ma jagħmilx parti mill-istruttura talKnisja, imma l-Mexxejja u l-Membri
tas-Soċjetà huma nsara u għalhekk
jagħmlu parti mill-knisja u għandhom
interess u obbligi fit-tmexxija talParroċċa.
Filwaqt li nerġgħu nawguraw
u nwegħdu l-appoġġ tagħna lillArċipriet, nħeġġu lill-Membri tagħna
biex flimkien mal-Familji tagħhom
nhar il-Ħadd 17 ta’ Lulju jingħaqdu
mal-Banda Vittoriosana San Lawrenz
biex flimkien inwasslu lill-Arċipriet
sal-Kolleġġjata ta’ San Lawrenz u
wara nattendu għall-pussess tiegħu ta’
Kanonku u Arċipriet tagħna li sejjer
imexxi l-Eċċ. Tiegħu Mons. Arċisqof
Pawlu Cremona.
Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa
Mqaddsa u ta’ Kristu Rxoxt kienu
suċċess bis-sehem attiv tal-Banda kif
ukoll il-Wirja Ġetsemani li ġabet ħafna
nies ġewwa l-Każin tagħna.
Qed niffaċċajaw problema li ma
konniex qegħdin nistennew, it-tibdil tas-saqaf tat-toilets. Minbarra
l-inkonvenjenza għal dawk li jiffrekwentaw il-Każin tagħna, dan fisser
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spiża kapitali li ma kinitx pprogrammata.
Għalhekk tajjeb li jkollok tmexxija għaqlija
biex meta jinqala’ xi ħaġa għal għarrieda,
tkun f’pożizzjoni li tiffaċċjaha. Il-Kumitat
qed jagħmel dak kollu li jista’ biex dan ixxogħol isir f’lanqas ħin possibli.
Kultant nidħak meta xi ħadd jgħid li
l-Każin għandu l-flus. Mela le, għandu flus
li warrabna bil-għaqal għal meta jkun hemm
il-bżonn. Min ilu jiffrekwenta l-Każin
malajr jara kif dan il-palazz ġie ttrasformat
fl-aħħar snin u malajr jikkonkludi kemm
jista’ għandu flus il-każin. Fil-każin ħafna
mix-xogħol isir b’xejn ibda minn manutenzjoni u spiċċa fil-ħasil tal-art, grazzi
għall-membri mpenjati li għandna l-aktar
dawk fil-Kumitat. Kieku l-każin ma jistax
ikompli jagħti l-kontribut li jagħti lil Beltna,
u jkollu jnaqqas ħafna mill-attivitajiet
inkella jfalli. Biżżejjed wieħed iħares lejn
il-ħlasijiet tal-bandisti barranin, kontijiet
ta’ telephone, television, dawl u ilma li
dawn kollha jitħallsu b’rati kummerċjali,
filwaqt li niftakru li d-dħul mil-amusement
machines, mill-karti tal-logħob u t-tombla
spiċċa. Naħseb li ma tantx hemm f’hiex
titfixkel biex tagħmel il-kontijiet.
Il-dħul tal-Każin huwa bbażat millgenerożità ta’ ndividwi li veru għandhom
għal qalbhom il-Każin u mill-attivitajiet
li jorganizza l-Kumitat. Huwa ta’ sodisfazzjon kbir għalina s-support li qegħdin
insibu meta norganizzaw ċerti attivitajiet anke minn dawk li m’humiex membri
tagħna. Il-Mawra riċenti għal Għawdex li
l-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali tal-Każin
organizzat kienet suċċess u ngħid lil ħafna
rġiel tal-Belt Vittoriosa grazzi għas-support
tagħhom.
Qabel ikollkom il-pubblikazzjoni għaxxahar ta’ Lulju u Awwissu, bħal ma ili
nagħmel għal dawn l-aħħar snin, inkun
diġà bgħattilkom l-appell tiegħi biex tagħtu
donazzjoni biex tgħinu lis-Soċjetà ittaffi
ftit mill-ħafna spejjeż li tagħmel fil-ġranet
tal-festa.
Jiena ninsab kuntent bil-ġenerożità ta’
ħafna l-aktar tal-Vittoriosani li joqogħdu
barra mill-Birgu. Hija tal-biki li għandna
min jippretendi li jħobb il-Każin, jiffrekwenta l-Każin u għal kemm ma jridx jiddetta
x’tagħmel il-Banda fil-ġranet tal-Festa u ma
jagħtix is-sehem tiegħu. Għalhekk b’wiċċi
minn quddiem nitlobkom biex tkunu
ġenerużi ħafna fid-donazzjoni tagħkom.
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Il-Kappella ta’ Aragona
fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann

jikteb George Cilia

K

if jaf kulħadd, jew qara fil-ġurnali, fil-Kon-katidral ta’ San Ġwann fil-Belt Valletta f’dawn l-aħħar
snin beda restawr ta’ tisbieħ liema bħalu. Min ilu ma jidħol f’dan it-tempju tal-Ordni tal-Kavallieri
Ġerosolomitani u Malta, jien ninkuraġġieħ jasal wasla u jara b’għajnejh il-ġmiel ta’ knisja li qed ngawdu aħna
l-Maltin, wirt ta’ żmien l-era barokka. Il-Kon-katidral qisu qed jinbena mill-ġdid fi żmienna. Il-Fondazzjoni
tal-Kon-katidral, li twaqqfet ftit snin ilu, għamlet progress siewi ħafna, ix-xogħolijiet ta’ restawr u nduratura
b’dehem ta’ 24 karat miexi b’pass imgħaġġel. Naturalment il-Fondazzjoni tiġbor il-flus meħtieġa mill-ħafna
viżitaturi barranin li jidhrilhom li għandhom iżuru biex jammiraw dan it-tempju storiku, b’oġġetti artistiċi li
jippossjedi l-mużew tal-Kon-Katidral.
Il-famuż pittur Kalabriż Mattia Preti, wieħed mill-aqwa artisti tas-seicento l-era barokka, hekk kif wasal
għall-ewwel darba Malta fis-sena 1661 ġie milqugħ u aċċettat mill-Gran Mastru Nicola Cottoner bħala Kavallier
tal-Ordni ta’ San Ġwann filwaqt li l-Gran Mastru kkummissjonah bil-pittura ta-saqaf tal-Kon-katidral, skont ixxewqa tiegħu, jiġifieri bil-ħajja tal-Battista mpittra. Il-Kursija u tmien kappelli li jinsabu fil-Kon-katidral huma
ddedikati lit-tmien lingwi tal-Ordni, nazzjonijiet Ewropej. Ħafna minnhom għandhom monumenti impressjonanti
skolpiti fl-irħam u bronż ta’ wħud mil-Gran Mastri, tassew kapolavuri uniċi, bi kawdri tal-istess artist.
Il-kappella ta’ Aragona, Catalonia u Navarre għadha kemm tlestiet mix-xogħol tar-restawr. Għalkemm dan
l-artal huwa ddedikat lil San Ġorġ Martri, iż-żewġ lunetti mal-ħitan tal-kappella jirrappreżentaw żewġ episodji
mill-ħajja tal-qaddis patrun tagħna San Lawrenz. Waħda mil-lunetti tirrapreżenta lil San Lawrenz mimdud fuq
il-gradilja waqt il-martirju, l-oħra lill-qaddis tagħna fil-laqgħa mal-Papa Sistu II ftit qabel ma ġie martirizzat.
Kien dan il-qaddis li bil-martirju tiegħu jinxtewa fuq il-gradilja, dawwal lill-aktar bniedem qawwi fid-dinja,
ir-Re ta’ Spanja Filippu II biex jibni l-akbar Palazz Escorial forma ta’ gradilja.
Wieħed mill-ewwel jinduna, anke l-aktar bniedem indifferenti, li din il-pittura tal-martirju kif restawrata
mill-ko-operattiva tar-restawr u konservazzjoni hija xogħol tal-Preti għax tixbah eżattament lill-kwadru titulari
fil-knisja tagħna. Iż-żewġ kwadri juru l-istil ta’ kompożizzjoni u qawwa fit-teknika impressjonanti tal-artist,
b’tonalità oskura li taqbel mal-ħruxija tal-martirju. Aktarx li l-pittura martiroloġika fil-kappella ta’ Aragona
kienet l-ewwel waħda li nħadmet mill-artist. Dik fil-knisja tagħna hija l-akbar biċċa fuq it-tila (1613-99) f’ħafna
iżjed persunaġġi jidhru fix-xena tal-martirju.
Din ġiet irregalata lill-parroċċa mill-Kanoniku Antonio Testaferrata bil-gwarniċa indurata bid-deheb u
l-arma tal-kanoniku tinsab fir-rokna t’isfel tal-kwadru. Din għadha hemm wara l-artal maġġur fil-kor kif xtaq
il-Kanoniku Testaferrata sa mis-sena 1689. Fil-Birgu ġewwa l-knisja ta’ Santa Skolastika hemm pittura oħra
ta’ xogħol imprezzabbli Pretirnjan, kwadru fuq l-artal ewlieni jirrapreżenta lis-Sagra Familja, Sant’ Anna,
Ġilormu, Skolastika, Benedittu u l-Arkanġlu Rafel, San Ġużepp jidher fil-fond qed jaħdem. Esperti tal-Arti
Sagra esprimew l-idea fuq il-valur artistiku ta’ dan il-kwadru bħala wisq ogħla minn dak tal-martirju.

Ix-xogħol ta’ Restawr fuq il-Kwadru
Fl-ewwel jum tan-novena ta’ San Lawrenz, il-predikatur Father Brendan informa lill-kongregazzjoni preżenti,
jien kont hemm, b’entużjażmu fuqu li r-restawr fuq il-lunetta tal-qaddis li jinsab fil-kappella ta’ Aragona,
Catalonja u Navarre beda din il-ġimgħa. Il-kongregazzjoni applawdiet lill-predikatur ta’ din l-aħbar ferrieħa
għalina. Fil-fatt il-kappella kollha għaddiet minn restawr maġġur f’inizjattiva tal-Fondazzjoni tal-Kon-katidral
bl-għajnuna finanzjarja tal-Consorzio de Museum de la Comunitat Valencia, APS Bank, Din l-Art Ħelwa u
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Shireburn Software Ltd. Il-koppla, il-ħitan skolpiti u
l-monumenti tal-Gran Mastri Martin De Redin u Rafel
Cottoner mhux l-anqas il-lunetta tal-martirju, kollha
jfakkruna fil-pittur Kalabriż, issa li wieħed jista’
jgawdiha fil-glorja risplendenti tagħha. Nisperaw
li jitfaċċaw xi benefatturi oħra lesti jiffinanzjaw
ix-xogħol tal-lunetta l-oħra, il-laqgħa tad-Djaknu
Lorenzu mal-missier tiegħu il-Papa Sistu II.
Ir-restawr tal-kwadru kien mgħejun finanzjarjament
mill-APS Bank filwaqt lix-xogħol ġie afdat lillkumpanija tal-konservazzjoni Re-Coop. Waqt irrestawr inkixef kif il-kanvas sofra ħsara kbira u kellha tqattiegħ f’ħafna bnadi, b’riżultat li tilfet wisq mill-valur
estetiku tal-kuluri vibranti u disinn li l-Preti hu magħruf għalihom. Il-kwadrant tal-injam kien maqsum, għalhekk
kien aktar diffiċli biex tinqala’ t-tila mill-injam, barra mid-diversi passati ta’ żebgħa u verniċi żejda li ċappsulu
ma’ tul is-snin. Il-figuri tneżżgħu mill-kulur tagħhom oriġinali
f’ħafna partijiet, wara li t-tila ġiet rikostruwita ġiet stirata u
mqiegħda fuq kwadrant tal-injam ġdid.
Wara karriera ta’ madwar erbgħin sena f’Malta,
opri artistiċi mxerrdin ma’ kullimkien, mal-ħames
mitt opra bejn Malta u pajjiżi oħra, il-kavallier
artist Mattia Preti ġie promoss għall-kariga
għolja ta’ Kommendatur tal-Ordni fis-sena
1691. Miet fit-28 ta’ Diċembru 1698 u ndifen
fil-Knisja Konkatidrali li tant ħabb.

Kwadru San Ġosma u Damjan

J

jikteb Lorenzo Zahra

ingħad li fl-Awla Kapitulari tal-Kolleġġjata ta’ San Lawrenz kien hemm kwadru tal-qaddisin San Ġosma
u San Damjan, li kienu protetturi tat-tobba fi żmien l-Ordni tal-Kavallieri ta’ San Ġwann.

Jidhirli li l-kwadru kien attribwit lil Mattia Preti. Bla dubju dan safa meqrud meta fis-16 ta’ Jannar 1941 isSagristija bl-Awla Kapitolari sfaw meqruda u magħhom tant ħutna li kienu jieħdu kenn f’dak il-post.
Hawn irrid insemmi li fis-sena 1728/29, dan il-kwadru kien jinsab fil-Knisja ta’ San Lawrenz u kif jidher
minn viżta Pastorali tas-sena 1728/29 kien jinsab fil-kappella ta’ San Franġisk t’Assisi li llum hemm fiha inniċċa ta’ San Lawrenz.
Imma fis-sena 1722, minn dokument tal-Kurja li jinsab fl-A/C Vol 73 p. 508 insiru nafu li dan il-kwadru
mqiegħed mal-ħajt kien waqa’, għalhekk il-prokuratur tal-kwadru Mikiel Trovato ħaseb biex il-Kurja taħtar
żewġ periti ħalli jaraw jekk kienx imwaħħal tajjeb minn Giovanni Pietru Farrugia flimkien ma’ Publio Rapinett
meta tqiegħed minn dawn il-mastrudaxxi. Il-Kurja ħatret lil Onorato Muscat u Ġużeppi Madlani bħala periti.
Dawn waslu fil-konklużjoni li Giovanni Pietru Farrugia u Publio Rapinett kellhom obbligu li jagħmlu tajjeb
għall-ħsara fil-kwadru biex dan jitqiegħed lura fil-post.
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Il-Pass li Jmiss

r-rota kalendarja tal-attivitajiet tas-Soċjetà Mużikali
San Lawrenz qed tkompli ddur mingħajr ma tistenna lil
ħadd. Fil-fatt, bil-kemm leħqu għaddew il-Festi tal-Ġimgħa
l-Kbir u l-Għid, li bla ma tinduna ssib ruħek titkellem fuq
l-attivitajiet tal-Ewwel Erbgħa ta’ San Lawrenz. Din is-sena
dan il-fattur nħass ferm iktar, peress li dawn il-Festi ġew
prattikament fl-aħħar week-end tax-xahar t’April.

Il-Wirja Ġetsemani għal darb’oħra kienet iċ-ċentru
tal-viżti minn diversi dilettanti, u minn hawn nixtieq
nirringrazzja lil dawk kollha li żaruna, u iktar minn hekk lil
dawk kollha li għoġobhom jagħtu kontribuzzjoni lill-każin.
Ringrazzjament ieħor relatat mal-Wirja jmur bla dubju ta’
xejn għall-membri tal-Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira u
l-Kumitat, flimkien ma’ helpers oħrajn li apparti l-attendenza
mal-Wirja, żarmajna l-wirja wara ġimgħa mill-għeluq tagħha
u b’hekk il-każin reġa’ hu funzjonabbli. Relatat ma’ dawn
il-Festi, ma nistax ma nsemmix il-ftuħ tal-Wirja Ġetsemani,
fejn il-University Junior College Orchesta taħt it-tmexxija ta’
Mro Manoel Pirotta tat kunċert verament sabiħ u adattat għal
dawn iż-żminijiet. Flimkien ma’ dan, l-impenn kbir li kellha
l-banda f’dawn il-jumejn, li kif jaf kulħadd, huma verament
jumejn iebsin mil-lat bandistiku sabiex issib il-bandisti bi
ħlas raġjonevoli. Imma l-ħidma tal-Kummissjoni Banda
tħalli l-frott tagħha, għax aħna naħsbu minn ferm qabel
sabiex naċċertaw ruħna li f’dawn il-jumejn ikollna banda
armata, u fil-fatt din is-sena għal darb’oħra konna Banda
tajba, u rnexxielna wkoll nżommu mal-budgets stabbiliti
mill-Kumitat. Bla dubju ta’ xejn suċċess ieħor.
Fil-bidu ta’ kitbieti semmejt l-Ewwel Erbgħa ta’ San
Lawrenz. U f’din il-ġurnata ser issir ikla ġewwa s-Sala
Parrokkjali propju nhar l-Erbgħa 25 ta’ Mejju bi spettaklu
u ser tkun organizzata mill-Għaqdiet kollha li jieħdu sehem
fil-Festa ta’ San Lawrenz. Nħossu li din hi l-aħjar triq sabiex
nieħdu l-aħjar riżultati, u bl-istess sforz m’għand kulħadd,
żgur li l-familja Lawrenzjana tipparteċipa u niżguraw li

l-attivitajiet jkunu suċċess.

Però apparti l-Ewwel Erbgħa ta’ San Lawrenz, isSoċjetaċ Mużikali San Lawrenz ser tkun organizzat Ħarġa
għal Għawdex, propju fil-bidu tal-ġranet ta’ Mejju. Dawn
il-ħarġiet ta’ interess kulturali qed ikunu suċċess mal-irġiel
Vittorjosani, għax apparti l-mawra sabiħa naqra il-bogħod
minn Beltna, żgur li jieħdu gost b’attività kulturali li żgur
tkun qed tgħallimhom. Il-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali li
tieħu ħsieb dawn l-attivitajiet qed tkompli għaddejja b’ħidma
sabiex ikomplu jsiru dawn it-tip ta’ mawriet.
Is-servizzi bandistiċi mill-Banda Vittoriosana San
Lawrenz mistennija jkomplu f’Ġunju bis-servizzi relatati
mal-Preċett u l-Qalb ta’ Ġesù, imabgħad jilħqu l-qofol
tagħhom f’Lulju u Awwissu bis-Servizzi ġewwa festi oħra
u ovvjament bil-Festa ta’ San Lawrenz. Però s-Soċjetà
tagħna ser tkun ukoll qed idoqq nhar il-Ħadd 17 ta’ Lulju
għall-Pussess tal-Arċipriet Dun Joe Cilia. Il-Preparamenti
għall-festa diġà bdew ukoll, fejn ser jiżżanżan sett marċi
ġodda kif ukoll ser isir recording u b’hekk tiġi launched
CD ta’ marċi brijużi.
Fl-aħħar ta’ din il-kontribuzzjoni nixtieq nitkellem dwar
il-Kummissjoni Żgħażagħ fi ħdan il-Każin tal-Banda. Ilpoplu Lawrenzjan jrid jifhem li l-Każin tal-Banda jmexxuh
in-nies, u n-nies mhux eterni, għalhekk hemm bżonn ta’
Kummissjoni Żgħażagħ li apparti torganizza attivitajiet,
tkun qed tipprepara persuni sabiex eventwalment jidħlu filKumitat tas-Soċjetà. Preżentament, il-kumitat tagħna għandu
taħlita interessanti ta’ esperjenza u enerġija żagħżugħa, imma
jien nħoss li nistgħu nagħmlu iktar. Għalhekk nappella lil
kull min hu interessat li jidħol fil-ġerarkiji tal-każin tal-banda
sabiex jingħaqad magħna u u nassigurah li tkun esperjenza
sabiħa u iktar minn hekk, li wieħed jitgħallem ħafna minnha,
fil-waqt li joffri servizz. Tislijiet

Kelmtejn mill-Arċipriet

Ħ

bieb, qiegħed nikteb bi pjaċir għall-ewwel
darba fil-fuljett tagħkom. Nieħu din l-okkażjoni
biex insellem lilkom membri u ħbieb tal-Każin Banda
San Lawrenz li lqajtuni bħala Arċipriet tagħkom. Hija
responsabbiltà ġdida li qiegħed jafdali f’idejja l-Mulej
li nkun dak li nieħu ħsieb din il-komunità hawnhekk
tal-Birgu. Din hija s-sejħa tiegħi li nwettaqha mill-aħjar
li nista’ u b’qalbi kollha għall-glorja t’ Alla u għall-ġid
tal-erwieħ.
Qiegħed nibda f’din il-parroċċa ġdida għalija fis-sena
li hija ddedikata lill-volontarjat. Fil-Birgu din tispikka,
għaliex għandek ħafna nies illi b’mod volontarju, minn
kull kategorija; żgħażagħ u anzjani, jgħinu minn qalbhom
fil-meħtieġ. Kemm fil-knisja u kemm fuq barra, fil-każini
tagħna, issib ħafna nies li jiddedikaw mill-ħin tagħhom
għal dak il-bżonn li għandu jsir. Nieħu pjaċir ninnota dan
l-aspett sabiħ fil-parroċċa.

6		

minn Bjorn Callus

Dun Joe Cilia
Dan huwa l-karattru sabiħ tal-Birgu, li lesti biex
ngħinu. Jien, ngħid għalija, napprezza ferm kull ħidma
li ssir mill-qalb b’mod volontarju għax tal-ħin li wieħed
jagħmel żgur li mhux se jitħallas tiegħu. Għaddejna
żmien il-Ġimgħa l-Kbira, u kemm wirjiet kellna, li
jirrikjedu mhux biss flus imma wkoll ħafna u ħafna ħin u
dedikazzjoni. Fil- Knisja ħafna xogħol tal-Vari li jrid isir,
Kwaranturi, it-tindif u ħafna xogħol ieħor. Ġejt il-Birgu
proprju f’dan iż-żmien tal-Ġimgħa l-Kbira, li fih stajt
nammira u napprezza l-ħafna xogħol minn diversi nies.
Wara kollox dan huwa wkoll sodisfazzjon għal
dak li jkun li ġenwinament jaħdem għal skop tajjeb,
biex ikompli jtejjeb u jsebbaħ l-ambjent fejn ikun.
L-apprezzament għandu jsir ħalli ħidma bħal din tkompli
ssir. Jien minn qalbi nawguralkom u napprezza l-għajnuna
u l-ħidma tagħkom.
Il-Mulej iberikkom.
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Mill-Ġimgħa l-Kbira
għall-Ewwel Erbgħa u l-Festa

N

insabu ftit ġranet il-bogħod mill-festa tal-Ewwel Erbgħa
fejn dan għalina l-Vittoriosani jfisser il-ftuħ tal-festi ad unur
il-Padrun tal-Belt tagħna San Lawrenz. Pero’ għadu kemm għadda
żmien ieħor impenjattiv għas-Soċjetà tagħna b’mod partikolari
għall-Banda fejn bħalma jsir is-soltu ħadna sehem b’dinjità fil-festi
tal-Ġimgħa l-Kbira u Ħadd il-Għid.

minn Simon Farrugia – Delegat Banda

Il-Banda tagħna f’dawn iż-żewġ servizzi reġgħet kienet
banda li tagħmel gieħ lill-istorja glorjuża tas-Soċjetà. Minkejja
d-diffikultajiet li minn sena għall-oħra dejjem jikbru speċjalment
mill-att finanzjarju fejn jidħlu dawn is-servizzi xorta waħda konna
banda armata tajba fejn b’numru ta’ bandisti ta’ kwalità tajba tajna
rendiment tajjeb ħafna. Però hawn xtaqt li naqsam ftit ħsibijiet magħkom dwar il-proċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira.
Filwaqt li napprezza l-isforz li jsir mill-Kummissjoni li torganizza din il-proċessjoni hemm bżonn li jsir analiżi
dettaljata dwar din l-attività. Jien li nzertajt li dilettant tal-Ġimgħa l-Kbira u nsegwi dak li jkun qed jiġri fi bliet u
rħula oħra nemmen li bqajna wisq marbutin mal-element tradizzjonali u qatt ma ppruvajna nkabbru u nsebbħu din
il-proċessjoni. Il-bażi hemm qiegħda u għaldaqstant bi ftit xogħol ta’ min huwa dilettant kapaċi jkollna proċessjoni
ferm aħjar. L-ewwel nett peress li prattikament fl-akkwati tagħna hemm ħames proċessjonijiet li huma Bormla, l-Isla,
Raħal Ġdid u Żejtun irridu nkunu nnovattivi.
L-ideja li nibtet ftit tas-snin ilu li l-proċessjoni tkun waħda taħt id-dawl tax-xemgħa u li b’hekk toħroġ tard għallħabta tas-sebgħa u tidħol fil-ħdax hemm bżonn li nagħtu widen għaliha. Għax biex ikollna n-nies li jiġu jaraw din
il-proċessjoni tagħna rridu noffru xi ħaġa differenti. Kemm ser indumu sena wara sena naraw l-istess. Niftakar meta
aħna tal-Każin tal-Banda konna bdejna bil-wirja ‘Getsemani’ fejn kien hemm min kien kontrina għaliex ħaseb li
aħna ridna noħolqu xi firda jew pika.
Illum wara tant snin mhux talli ma teżistix pika talli minn żewġ wirjiet, dik tagħna u tal-Azzjoni Kattolika tlajna għal
ħmistax il-waħda u l-Birgu sar rinomat għall-wirjiet. U nemmen li jekk nagħtu injezzjoni kif suppost lill-proċessjoni
kapaċi li niġbdu folol kbar lejn il-Belt tant sabiħa tagħna. Hija responsabbiltà ta’ min imexxi li jara li dawn l-idejat
u forsi xi oħrajn ma jitpoġġewx fuq l-ixkaffa iżda jkunu mixtarra sew sabiex joħroġ l-aħjar possibbli. Dwar Ħadd
il-Għid ftit hemm xi tgħid għax din il-festa ghalina l-Vittoriosani hija t-tieni San Lawrenz peress li l-kwantità kbira
ta’ nies li jiġu jżuruna jagħmel din il-festa unika fejn flimkien man-noti sbieħ tal-Innu Marċ lil San Lawrenz ta’
Giuseppe Frendo nibdew inħossu d-demm ibaqbaq ġewwa fina tax-xahar t’Awwissu.
Minn naħa tal-Każin tal-Banda aħna dejjem disposti biex nagħtu l-idejat tagħna kif ukoll li naħdmu id f’id sabiex
inkomplu nkabbru dawn il-festi tant sbieħ. Kien għalhekk li aħna konna wellidna l-wirja ‘Getsemani’ li llum hija
waħda mill-ewlenin ġewwa pajjiżna.
Kif għidt fl-introduzzjoni wasalna wkoll għall-festi tal-Ewwel Erbgħa f’gieħ San Lawrenz fejn is-Soċjetà tagħna
flimkien mal-entitajiet li jorganizzaw il-festa ħejjejna programm xieraq għal din l-okkażjoni. J’Alla li bħalma dejjem
sar il-partitarji Vittoriosani jattendu bi ħġarhom għal dawn l-attivitajiet.
Bħala Kummissjoni Banda bħalissa ninsabu għaddejjin bil-preparamenti sabiex nirrekordjaw CD ġdida ta’ Marċi
brijużi fejn din ser ikun fiha taħlita ta’marċi ġodda flimkien m’ oħrajn mill-Arkivju. L-għażla li għamilna naħseb
li ser tintlaqa’ tajjeb mid-dilettanti tal-marċi Maltin. Minbarra dan qed isir ix-xogħol fuq il-librett il-ġdid għal din
is-sena filwaqt li fi ftit ġranet oħra jibdew diversi servizzi konsekuttivi kemm fil-lokal kif ukoll barra l-Birgu. Tajjeb
li ngħidu li l-Kumitat tas-Soċjetà iddeċieda li fl-okkażjoni tal-pussess tal-Arċipriet il-ġdid Dun Joe Cilia nhar ilĦadd 17 ta’ Lulju l-Banda ser tieħu sehem b’marċ minn Triq Boffa sal-Knisja eżattament qabel il-funzjoni li tkun
immexxija mill-Arċisqof Paul Cremona.
Finalment nappella lill-bandisti, membri u partitarji tas-Soċjetà tagħna sabiex jagħtu dik id-daqqa t’id żgħira matul
il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin sabiex meta jasal Awwissu nkunu lesti sabiex nagħmlu festi kbar kif dejjem għamilna
lill-maħbub qaddis tagħna San Lawrenz li tiegħu s-Soċjetà tagħna ġġib ismu.
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IL-KBAR TAL-KOTTONERA - FESTA 2010

Ġurnata Għawdex

organizzata mill-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali

I

l-Ħamis 5 ta’ Mejju, il-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali fi
ħdan is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz organizzat ħarġa għal
Għawdex għall-irġiel membri u ħbieb tas-Soċjeta`. F’din il-ħarġa,
il-grupp Vittoriosan żar diversi postijiet ewlenin ġewwa Għawdex
u kif jista’ jonqos, saret ikla ukoll fil-ħin ta’ nofsinhar. Dawn it-tip
t’attivitajiet żgur li qed ikunu ferm interessanti u sbieħ, u grazzi
għar-rispons pożittiv li qed ikollha, il-Kummissjoni bi ħsiebha tkompli tagħmel dawn
it-tip ta’ ħarġiet fil-futur qarib. Iktar dettalji jiġu mħabbra fil-jiem li ġejjin.

Neville Camilleri jinħatar Maġistrat

I

l-konsulent legali tas-Soċjetà u membru Neville
Camilleri nħatar mill-Kabinett tal-Ministri bħala
Maġistrat fil-Qrati Maltin. L-Avukat Neville Camilleri
twieled f’Marzu 1974. Huwa ggradwa bħala avukat millUniversità ta’ Malta fl-1999 u fl-2001 kiseb Masters
fis-servizzi finanzjarji mill-istess Università. Huwa
ilu membru tal-Bord tal-Appell għar-Refuġjati minn
Novembru 2004. L-Avukat Camilleri kien wkoll arbitru
kemm fuq każi mandatorji, kif ukoll fuq każi volontarji
fiċ-Ċentru Malti għall-Arbitraġġ. L-Avukat Camilleri ilu għal diversi snin jikteb
il-paġna tal-Avukat fin-Newsletter tas-Soċjetà tagħna. F’isem il-President u l-membri tal-Kumitat
nawguraw kull suċċess lil Neville fil-kariga ġdida u importanti tiegħu.
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Għalina n-Nisa

riċetta

Ikollok bżonn:
• 3 patatiet imdaqqsa
• 2 karrotti żgħar
• Basla żgħira mqaxxra
• Sinna tewm mgħaffġa
• 2 abjad tal-bajda
• Mgħarfa żejt taż-żebbuġa
• 2 imgħaref tursin imqatta’
• 2 imgħaref frak tal-ħobż
(wholemeal)

Torta tal-Patata

• Nofs kikkra ħalib tat-trab
(skimmed)
• 15g marġerina
• Nofs kikkra ġobon (Edam)
maħkuk
• Nofs kikkra jogurt plain
• 2 basliet bojod mit-twal
imqattgħin irqiq

Metodu:
1.

2.

Ħokk il-patata, il-karrotti u l-basla fi sjuna u żid it-tewma. Żid l-abjad tal-bajd imħabbat ftit, iż-żejt, ittursin, il-frak tal-ħobż u t-trab tal-ħalib.
Idlek tajjeb bil-marġerina turtiera ta’ 20cm. Ferrex din it-taħlita fit-turtiera u fil-wiċċ qassam biċċiet żgħar
tal-marġerina u aħmi f’forn moderat għal nofs siegħa: ferrex il-ġobon maħkuk, u kompli aħmi għal 15 ilminuta oħra. Serviha sħuna jew kiesħa u fil-wiċċ ferrex il-jogurt imħallat mal-basal twil imqatta’ rqiq.
B’dan l-ammont ikollok biżżejjed għal erba’ persuni.

Għal stonku tajjeb
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ixrob kuljum 1200ml ilma bejn l-ikliet minbarra te u l-kafe
Tixrobx mal-ikel u lanqas eżatt wara, almenu ħalli siegħa tgħaddi
Tixrobx aktar minn 2 jew 3 kikkri te jew kafe kuljum
Tikolx karboidrati jew ħelu mal-proteini
Żomm il-frott bogħod mill-ikliet prinċipali. Il-frott kulu waħdu
Tissaportix il-guħ, almenu kull frotta waħda
Mhux tajjeb ma tiekol xejn il-ġurnata kollha biex tiekol ikla kbira filgħaxija
Torqodx bil-ġuħ
Evita gallettini, kejkijiet, pastini u ċikkulata, ħafna kola, kafe u te qawwijin, squashes tal-frott,
melħ u alkoħol
Iżżidx zokkor abjad jew ismar mal-kafe jew te u żżidx ħlewwiet artifiċjali għal togħma tajba

SUĠĠERIMENTI
Il-banana

Terfax il-banana fil-friġġ kif tkun, iżda hemm metodu kif tippreservaha f’kundizzjoni tajba: sib
vażett kbir tal-ħġieġ li jkun jagħlaq tajjeb u poġġi il-banana fih, qabel ma ddaħħalha fil-friġġ.

Il-frak tal-ħobż

Jekk tħobb tagħmel il-frak tal-ħobż int, meta tlestih issepara l-frak tal-ħobż irqiq mill-oħxon u erfagħhom
separatament għal użu differenti.

Id-dqiq

Biex meta jkollok id-dqiq merfugħ ma jimmuffax, itfa’ werqa jew tnejn tar-rand, għax ilwerqa niexfa tassorbixxi l-umdita’.

Iz-zokkor ismar

Iz-zokkor ismar u l-frott imqadded jitjiebu meta jintrefgħu f’daqqa. Poġġihom f’daqqa
f’kontenitur li jagħlaq tajjeb, u hekk iz-zokkor jibqa’ artab filwaqt li l-frott jixrob mill-benna
taz-zokkor ismar.

Ħwawar

Tużax ħwawar li jkunu ilhom għandek, ħares lejn id-data li jkun hemm fuqhom jew ikteb iddata inti meta tixtrihom u żżommhomx aktar minn 4 sa 6 xhur.
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Il-Palestrina fl-Arkivju
ta’ San Lawrenz

ost l-akbar teżori fl-arkivju fl-Aula
Capiturali tal-Kolleġġjata ta’ din
il-belt, bla dubju ta’ xejn, huwa l-ktieb
korali magħruf bħala Il-Palestrina.
Dan il-ktieb ta’ 200 paġna jiġbor
fih il-mużika kompleta ta’ ħamsa mill105 quddisiet flimkien ma’ għadd
kbir ta’ kompożizzjonijiet oħra li kien
ikkompona Giovanni PierLuigi da
Palestrina bejn l-1550 u l-1594. Ilkompożizzjonijiet tiegħu kienu kollha
polifoniċi, jiġifieri għall-korijiet
mingħajr l-akkompanjament ta’
l-istrumenti, għajr xi drabi, mill-orgni.
Għall-dawn il-kompożizzjonijiet numerużi, il-Palestrina
hu meqjus bħala l-akbar kompożitur ta’ mużika sagra
tul iż-żminijiet.
Il-ktieb fl-arkivju ta’ San Lawrenz kien ippublikat
fl-1572. Allura aktarx li wasal hawn meta l-Knisja ta’
San Lawrenz kienet il-Knisja tas-Sant’ Uffizzju u jista
jkun li tħalla jew ingħata lill-Knisja minn xi wieħed
mill-Inkiżituri.
Erbgħa mill-ħames quddisiet miġburin fil-ktieb
imsemmi huma għal erba’ vuċijiet intitolati - Missa
Esu Sacerdos, O Regina Coeli, Virtute Magna u
Gabriel Archangelus. Il-ħames waħda hija għal ħames
vuċijiet, intitolata Ad Coenam Agni Provide. Hija ħasra
li magħhom ma kenitx inkluża l-quddiesa mill-isbaħ
tiegħu Laurentius Beatus.
Dan it-teżor mużikali fl-arkivju tal-parroċċa kien
skoprieh Dun Ġammari Farrugia, li kif kiteb hu stess
f’wieħed mill-artikoli li kien jikteb fil-Perjodiku IlMalti, kien sabu fost kotba antiki mimlijin kamla, lesti
biex bħal oħrajn qabilhom, jingħataw għall-ħruq.
Minkejja li, skond hu, il-legatura oriġinali tiegħu
aktarx kienet ġild tal-Marokk dekorata b’ittri tad-deheb,
din kienet għebet u xi ħadd kien infurrah b’biċċa karta
ta’ kafkaf.
Din il-kitba ta’ Dun Ġammari tikkonferma l-ħasra
li xi wħud m’ għarfux l-importanza u l-valur ta’ wħud
mid-dokumenti fl-arkivju tal-parroċċa li kienu jmorru
lura mijiet u mijiet ta’ snin.
Tgħid għad naraw xi wieħed mill-korijiet bravi li
hawn fostna jagħżel li jippreżenta xi waħda jew aktar
mill-quddisiet imsemmija?
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jikteb Anton Attard

Ir-Relikwarju talWiċċ ta’ Kristu

Fost il- manuskritti li ħalla Dun
Carlo Colonia kappillan ta’ din ilparroċċa bejn l-1701 u l-1733, hu dak
li jiddeskrivi l-oriġini tar-relikwarju
magħruf bħala ‘Tal-Voltu Sant’ , li
hemm fil-Kappella tal-Kurċifiss, filKnisja ta’ San Lawrenz

Colonia kiteb li Dun Mikiel Grima,
membru tal-kleru tal-parroċċa, kien mar
Ruma u waqt li kien hemm irnexxielu
jiġbor 18-il relikwija marbutin malPassjoni ta’ Kristu. Magħhom kien akkwista, mingħand
artist Taljan, pittura fuq it-tila tal-Wiċċ ta’ Kristu.
Mal-wasla tagħhom fil-Birgu, ir-relikwiji u
l-pittura, flimkien ma’ relikwija tas-Salib Imqaddes li
kellha l-Fratellanza tal-Kurċifiss ta’ din il-belt, inġabru
flimkien f’relikwarju ta’ njam indurat u dekorat bilfidda.
Kien ittieħed fil-Knisja ta’ San Lawrenz solennement
bi Translazjoni mill-Palazz ta’ l-Inkwiżitur li għaddiet
mit-toroq prinċipali kollha, fost is-salut mill-kanuni
tax-xwieni ta’ l-Ordni sorġuti Xatt ix-Xwieni u
mill-kanuni ta’ Kastell Sant’ Anġlu u l-Kastell San
Mikiel. Fiha kienu ħadu sehem il-fratellanzi kollha
tal-Kottonera u tal-Belt Valletta, flimkien mal-biċċa
l-kbira tal-Kleru Djoċeżan, Patrijiet mill-Ordnijiet
Reliġjużi kollha u l-Inkiżitur Paolo Passionei. Taħt
il-baldakkin, mexa bir-Relikwarju l-Kappillan Dun
Giovanni Andrea Decaro assistit minn membri talKleru Vittoriosan.
Dakinhar u fil-jiem li ġew wara, fil-Birgu daħlu
għadd kbir ta’ nies minn Malta kollha. Saħansitra,
ħafna kellhom isegwu ċ-ċerimonja tat-Tberik birRelikwarju lil folla minn fuq palk li ntrama apposta,
mix-Xatt ta’ l-Isla.
Dan ir-relikwarju, kien ikun l-attrazzjoni prinċipali
meta snin ilu kienu joħorġu l-purċissjonijiet marbutin
mat-tifkiriet tas-Salib Imqaddes nhar l-4 ta’ Mejju u
t-23 ta’ Settembru. Illum għadu jinżamm fil-Kappella
tal-Kurċifiss imgħotti bis-sotto kwadru tal-Qalb
ta’ Ġesu’ u jkun espost fil-jumejn imsemmija u filĠimgħat tar-Randan.
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Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ ............
Lorenzo Zahra
minn Paul Micallef

‘L-imħabba lejn dari kidditu”, hekk jgħid il-profeta David
f’wieħed mis-salmi tiegħu u b’din id-daħla qisha il-bidu ta’
xi paniġierku twil twil f’jum il-festa se niftaħ l-artiklu tiegħi
dwar Lorenzo Zahra. Għażilt din il-frażi għax toqgħod sew
għal Lorenzo fl-imħabba sħiħa li hu għandu lejn il-Birgu
u dak kollhu li jirrapreżentah.

L.Z.

Sa minn meta kont għadni żgħir u bdejt ninteressa ruħi flaffarijiet tradizzjonali ta’ Beltna dejjem kont niltaqa’ ma
dan l-isem, Lorenzo Zahra jew l-inizjali L. Z. Anki l-istess
isem jindika r-rispett u l-qima għamja kważi ta’ fissazzjoni
(ippermettuli nuża din il-frażi) li dil-persuna għandha għallqaddis li jġib ismu Lorenzu u dak kollu li hu tal-Birgu anzi
bi kburija Vittoriosa, il-Belt Rebbieħa ta’qalbu. Kont nara
u naqra artikli, riċerki, ittri fil-gazzetti u ġieli anke jidħol
f’kontroversja biex jiddefendi lil Beltu, il-Birgu. L-ebda
pubblikazzjoni tal-festa, tal-banda, tal-Ġimgħa l-Kbira ma
kienet tkun kompluta u sħiħa jekk ma jkunx hemm il-firma
ta’ Lorenzo. Anke fuq il-media ma jistax ikun programm
tat-TV u ma jkunx hemm it-tagħrif siewi u nteressanti ta’
Lorenzo. U hekk kif tfarfart u jien ukoll b’umiltà kont ġieli
nħażżeż xi ħaġa l-iktar dwar il-festa tal-Birgu mhux l-ewwel
darba li sħabi kienu jinbxuni u ġieli inkewni “qisikx Lorenzo
Zahra?” jew “b’kitbietek daqt taqlibielu lil Lorenzo Zahra”.
Però lil din il-persuna dejjem ammirajtha għall-qlubija tagħha
biex tkun hi l-vuċi ġieli wkoll solitarju, u anke kkritikata
saħansitra min niesha stess, biex tgħolli ‘il fuq il-wirt l-iktar
dak storiku tal-Belt tagħna. Meta mbgħad kbirt u sirt nafu
sew u kemm il-darba anke tlabt kitbietu biex jiġu nklużi f’xi
pubblikazzjoni li kont responsabbli għaliha jien flimkien ma’
sħabi sirt nafu iktar. U hekk permezz ta’ din l-intervista forsi
dħalt iktar fil-fond, għalkemm mhux forsi biżżejjed u kemm
xtaqt, biex anke għalikom il-qarrejja nkunu nafu min hu dan
Lorenzo Zahra.
Lorenzo illum bħali m’ għadux joqgħod il-Birgu u għalkemm
sajjem mill-kumdità tas-sewqan xorta ma jitlifx okkażjoni
waħda fejn ikun hemm xi attività fil-Birgu. U hekk offrejtlu
li ngħaddi għalih u għal martu Ineż biex inniżżilhom il-Birgu
biex Lorenzo mhux biss jassisti għall-proċessjoni bl-istatwa
simpatika ta’ San Ġużepp iżda bħali jieħu sehem bħala fratell.
Hawn ma nistax li b’sodisfazzjon nikteb f’dawn l-aħħar snin
din il-proċessjoni li kienet għoddha mietet illum anke b’ħidmet
is-sagristan u sħabu, irxuxtat mill-ġdid, tjiebet, sbieħet, u anke
saret iktar serja bil-parteċipazzjoni ta’ numru ta’ persuni anke
dawk li ma joqogħdux il-Birgu li jiġu biex jilbsu ta’ fratelli. U
ma’ Lorenzo tkellimt fuq il-mejda l-kbira flimkien tal-għaqda
li hu ħoloq fl-1954 tal-Vittoriosa Historical Society fil-pjazza
(għax Lorenzo il-kelma misraħ ma jaħmiliex) ewlenija talBirgu fil-bidu ta’ Triq Nestu Laiviera jew l-iktar kif nafuha
it-telgħa tax-xatt.

Żogħżija

Lorenzo twieled nhar is-27 ta’ Diċembru tas-sena 1926 jiġifieri
illum jgħodd 84 sena. Missieru Ġużeppi kien mill-Birgu u
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kien ic-chief pilot
filwaqt li ommu
Ersilia kienet millBelt. Lorenzo
twieled fi Triq
Santa Skolastika u
kif kienet tagħmel
ommu wara li twelled il-Birgu
kienu jerġgħu jmorru joqogħdu il-Belt fuq id-dwana u hekk
Lorenzo dejjem kien jara quddiem għajnejh lill-Forti Sant
Anġlu u warajh il-Belt Vittoriosa. Bħala ħut Lorenzo insibu
lil Salvinu, Santinu li kien tal-MUSEUM u dawk li kienu
tal-etaċ tiegħi u trabbejna miegħu, Ġużi u Freddie.

Id-dakra

Meta mietet ommu ġew joqogħdu l-Birgu u bħala l-ewwel
memorja li jiftakar hu li ta’ 5 snin kienet qabditu marda u zijuh
Wenzu kien ġiegħlu jixgħel xemgħa lil San Lawrenz. Lorenzo
qalli li probabbilment l-ikbar injection li ħa fl-entużjażmu
li hu għandu lejn il-patrun tagħna ħadha minn dan zijuh li
kien akkanit kbir tant li kienu jsejħulu Laurenti għax hekk
kien iħobb iqabbillu lil San Lawrenz f’nhar il-festa kif ukoll
kien daqsxejn imqareb għax minħabba l-istess festa kien
anke xellef difrejh mal-ġustizzja u fl-inkwiet li darba inqala’
fuq l-istatwa ta’ San Duminku hu kien issejjaħ il- qorti iżda
huwa u sejjer il-lift tal-barrakka kien weħel u hekk tilef il-ħin
tal-kawża!

Skola

Bħala skola Lorenzo kien mar tal-gvern il-Birgu u wara daħal
is-seminarju u b’kumbinazzjoni inzerta li kien jattendi flistess klassi li llum hija l-uffiċċju tiegħu fl-Kurja fejn jagħmel
xogħol ta’ arkivista kważi tmenin sena wara! Fil-klassi jiftakar
li kellu lil dak li llum hu Dun Natalin, li kien jiġi t-tifel ta’
Nerik Mizzi u dak li llum hu Fr. Guido Calleja.

Il-gwerra

Bħas-soltu il-gwerra kienet tħarbat il-ħajja ta’ kulħadd u
l-familja Zahra kellha titlaq mill-Birgu u marret San Pawl
il-Baħar, Ħad-Dingli, ir-Rabat, u Birkirkara u wara il-gwerra
sakemm irranġaw id-dar tagħhom mill-ħsarat kienu marru
joqogħdu il-Belt.

Tifkiriet tat-tfulija

Jiftakar ukoll li darba meta kien għadu żgħir ħafna kontra
l-ordni ta’ missieru hu qagħad ħafna barra biex jara lill-istatwa
ta’ San Duminku tittella’ fuq il- kolonna, dak iż-żmien f’nofs
il-pjazza, u kif mar lura d-dar daq iċ-ċintorin ta’ missieru.
Meta kien tifel jiftakar li kienu jilagħbu logħba bl-isem ta’
“laqgħa” bil-ballun taċ-ċarruta u kien ukoll abbati u l-akkolta
fl-10 t’ Awwissu flimkien ma’ Lawrence Zammit in-Naru ma
kien joħodielu ħadd. Lorenzo semma’ ir-ritwal li kien jidħol
bih il-kapitlu fl-Awla Magna, fejn kienet issir proċessjoni
bil-kanonċi, qabilhom l-abbatini tnejn tnejn u dak li jżomm
il-mazza. Wara fuq l-istess stil tal-konklavi il-kapitlu kien
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jidħol fil-kamra u tal-mazza kien
jagħlaq il-bieb warajhom u ma jħalli
lil ħadd jidħol u joqgħod għassa malbieb. Lorenzo jiftakar li bħala abbatini kienu
joqogħdu jiċċaċraw u jagħmlu ħafna storbju u hekk dan talmazza kien ikeċċihom l’isfel.

n-nies biex idawwarhom il-Birgu. Fid-diskursati Lorenzo
kien ihobb isemmi u jitfa’ il-botti li ħafna mill-affarijiet kienu
nqerdu bil-gwerra u donnu dan l-ambaxxatur ħa l-messaġġ
fin fin u forsi ried ipatti għall-ħsara li saret fil-gwerra minn
pajjiżu u kien tah donazzjoni sabiħa ta’ LM 3000 u hekk kien
inbeda il-mużew.

Lorenzo kompla jiftakar li dak iż-żmien kien jiġi wieħed
u kien jieħu ir-ritratti ma’ San Lawrenz tal-pjazza, u kien
jiżviluppah dak il-ħin permezz ta’ barmil li kien ikollu apposta.

Kittieb

Jiftakar li kellu numru ta’ ħbieb li kollha kien jisimhom għal
Lorenzu, u kunjomhom kienu Grech, Sultana, Hili u Agius.

Festa u Ġimgħa l-Kbira ta’ dari

Bħas-soltu jien staqsejt lil Lorenzo dwar il-festa ta’ dak iżżmien u qalli li kienet iktar serja u devota, għalkemm diġà kien
hawn il-pika mal-partit l-ieħor. Jiftakar lir-rotta tal-proċessjoni
kemm tat-titular kif ukoll tal-Ġimgħa l-Kbira kienet tgħaddi
mill-pjazzetta (illum imwaqqa’) u t-triq tant kienet dejqa li
kienu jaqilgħu il-lasti tar-reffiegħa biex tgħaddi l-istatwa.
U ara xi ħadd kien biss jazzarda jaħseb li San Lawrenz ma
jgħaddix minn hemm!
Bħala armar jiftakar lil wieħed imlaqqam iċ-Ċiċċajo li kien
parrukkier, jiddendel biex jarma l-ark u l-kuruna li kien
jintrama’ fil-bidu tat-triq il-Mina l-kbira.

Museum

Meta tfarfar u daħal il-mużew dam ħafna, sa ma’ kellu tmintax
il-sena, tant li kien laħaq soċju u bħala prefett kien jgħallem
lit-tfal u anke kellhom kor fil-parroċċa.

Impjieg

Bħala xogħol hu kien jaħdem bħala skrivan mal-kuntrattur
u xogħolu kien li jiċċekja n-numru tat-trakkijiet tal-ġebel li
kienu jidħlu fuq il-lant tax-xogħol u miegħu jiftakar li kellu
jaħdmu fosthom Wiġi s-Sonu u Barbara. Wara għamel eżami
u daħal bħala store officer mal-Water Services Department.

Familja

Ta’ 25 sena hu żżewweġ lil Ineż li kienet minn Bormla, tant
li żżewweġ fl-artal tal-Kunċizzjoni fil-parroċċa ta’ Bormla u
wara marru joqgħodu l-Birgu. Miż-żwieġ hu kellu tlett itfal
Lawrence (jista’ jonqos!) li anke ukoll kien jgħallimni f’kors
li kont ghamilt, Elsa u Josette.

Ħajja Soċjali Mimlija

Fil-każin tal-Banda, wara li ħareġ mill-mużew, hu ġie propost
għall-kumitat u serva bħala Reviżur, Assistent Segretarju
u għal iktar minn 30 sena bħala Viċi President u llum hu
President Onorarju.
Fl-1954 flimkien ma’ Frans Mallia hu waqqaf il-Vittoriosa
Historical and Cultural Society u xi ftit tas-snin ilu hu kien
ingħata l-premju prestiġġjuż Gieħ il-Birgu.

Il-mużew tal-parroċċa

Proġett li hu għal qalbu ħafna u kien il-fundatur tiegħu hu
l-mużew tal-parroċċa fejn hu kien għamel ħbieb ma’ Dr.
Pagenstrat li kien l-ambaxxatur Ġermaniż u dan kien jibgħatlu
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Meta staqsejt lil Lorenzo kif beda jikteb hu wieġeb li meta
kien għad kellu xi 18 il-sena kienet tfaċċat polemika fil-ġurnali
dwar minn fejn hu l-uniku Kardinal Malti li qatt kellna, ilKardinal Testaferrata u kien kiteb l-ewwel ittra fil-gazzetta
“Il-Berqa”. Wara, billi kien ħabib ma’ Ġużè Cassar Pullicino,
kien iħeġġu biex jagħmel ir-riċerki iktar fil-fond fil-Bibjoteka
u minn hemm ma ħarisx lura tant li llum kiteb diversi kotba
l-iktar fuq San Lawrenz u fuq il-Birgu u mijiet ta’ essays u
riċerki storiċi.
Tant jikteb ittri Lorenzo li jien għandi programm fuq
l-istazzjon tal-komunità Radju Kottoner dwar dak li jseħħ
fil-Kottonera u Lorenzo hu il-korrispondent ewlieni fuq ilBirgu għax b’dak li jikteb kapaċi nimla ħafna programmi !

Kritika

Meta lil Lorenzo staqsejtu x’jirrispondi dwar il-kritika li ġieli
jieħu li ħafna drabi meta jikteb fuq il-Birgu iktar jikteb il-qalb
milli jikteb il-moħħ u forsi certi fatti ma jibqgħux daqshekk
fidili fejn jidħol il-Birgu. Lorenzo b’sinċerita ma nnegax
li ġieli waqa ghal din t-tentazzjoni pero hu irribatta li dan
jagħmlu sforz iż-żelu li għandu għal Belt twelidu.

Il-Birgu tal-lum u ta’ Għada

Meta staqsejtu dwar il-Birgu modern hu weġibni ”Il-Birgu
illum sar kummerċjali wisq u l-barranin qed jixtru il-propjetà
hawn”.
Dwar l-iżviluppi li saru fil-Birgu, Lorenzo wieġeb li l-bini talblocks tal-flattijiet li nbnew wara l-gwerra minn Hubbard and
Harrison ħassru ħafna mill-karatteristika tal-Birgu u mnalla
għad baqgħalna l-area tal-Collacchio.
Jixtieq li jerġa’ jitla’ t-torri tal-arloġġ, jaqbel mal-mina li qed
issir mill-Kunsill u għalkemm jaqbel mal-Monument talĦelsien li kellu jsir il-Birgu hu jixtieq li l-għolja tiċċekken u
quddiem il-parroċċa issir pjazza.
Dwar il-futur tal-Birgu Lorenzo ma tantx hu ottimist “Il-Birgu
hu sfortunat, hu ċkejken, magħluq u m’ għandekx fejn timrah“.

Għeluq

B’dik in-nota pessimista, li ma nistax naqbel magħha
kompletament għax il-fatt li l-Birgu għandu wlied li jħobbuh
daqshekk bħal Lorenzo stess hu diġà fortunat, jien u Lorenzo
temmejna l-intervista tagħna u wara li dawwarni ħarir ilmużew tal-parroċċa u wrieni x’qed isir bħalissa morna t-tnejn
flimkien lejn il-knisja bħala fratelli. Waqt il-proċessjoni
qgħadt naħseb u nhewden dwar dak li smajt mingħand
Lorenzo u ġbidt din il-konklużjoni fuq dan il-bniedem li għal
ħafna snin kien iġorr l-istandard tal-Belt Vittoriosa fl-isfera
tal-letteratura “J’Alla li fil-preżent u fil-futur imqar insibu
persuna waħda biss li għandha frazzjon żgħir tal-entużjażmu
u l-imħabba li Lorenzo għandu lejn il-Levita Lorenzu u l-Belt
tiegħu. Jekk ġieli kelli dubju fuq xi ħaġa fuq din żgur li le!”
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ATTIVITÀ GĦAX-XHUR TA’
MEJJU - ĠUNJU 2011
Il-Ħadd 1 ta’ Mejju		
					

Fid-9.45 am Tberik tal-Każin
Fil-11.00 am Laqgħa konġunta ġbir ta’ fondi

Il-Ħamis 5 ta’ Mejju		
					

Ħarġa għal Għawdex għall-Irġiel u l-Ħbieb 				
tagħhom organizzata mill-Kummissjoni Attività Soċjali

It-Tnejn 2 ta’ Mejju 		

Il-Ġimgħa 6 ta’ Mejju

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attività Soċjali

L-Erbgħa 11 ta’ Mejju

Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi

It-Tnejn 9 ta’ Mejju		
					

Il-Ġimgħa 13 ta’ Mejju
					

Jibda x-xogħol ta’ tibdil tas-saqaf tat-toilets
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Żgħażagħ

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira		
Fit-8.00 pm Ikla għal dawk li għinu fil-wirja

It-Tlieta 17 ta’ Mejju

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali

Il-Ħadd 22 ta’ Mejju		

Fl-10.30 am Laqgħa Konġunta ġbir ta’ fondi

L-Erbgħa 18 ta’ Mejju
It-Tlieta 24 ta’ Mejju

L-Erbgħa 25 ta’ Mejju
					
It-Tlieta 31 ta’ Mejju
					
Il-Ħadd 5 ta’ Ġunju		

It-Tnejn 6 ta’ Ġunju		

It-Tlieta 7 ta’ Ġunju		

Il-Ġimgħa 10 ta’ Ġunju
It-Tlieta 14 ta’ Ġunju

L-Erbgħa 15 ta’ Ġunju

Il-Ġimgħa 17 ta’ Ġunju

Il-Ħadd 19 ta’ Ġunju
					

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Manutenzjoni
Il-Mota tal-Erbgħat

L-EWWEL ERBGĦA F’GIEH SAN LAWRENZ
Ikla organizzata mill-Kummissjoni Konġunta
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Banda u
Kunċert 7 ta’ Awisssu
Laqgħa tal-Kummissjoni Konġunta

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard
FESTA PUBBLIKA 7 TA’ ĠUNJU
Fit-8.00 pm Ikla Familjari fil-Każin

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali

Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Manutenzjoni

Sehem tal-Banda San Lawrenz fl-okkażjoni tal-Ewwel
Tqarbina fil-Parroċċa

It-Tnejn 20 ta’ Ġunju

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali

Is-Sibt 25 ta’ Ġunju		

Fanfarra waqt il-Proċessjoni ta’ Corpus

Il-Ġimgħa 24 ta’ Ġunju
L-Erbgħa 29 ta’ Ġunju
Il-Ġimgħa 1 ta’ Lulju
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Fis-6.30 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni 7 t’ Awwissu
FESTA PUBBLIKA ‘L-IMNARJA’

Festa tal-Qalb ta’ Ġesù - sehem tal-Banda fil-Proċessjoni
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Ironmongery
għal dak kollu li wieħed ikollu bżonn għad-dar
56, La Vallette Street,Vittoriosa
Tel: 2180 7535

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

Paul Cilia
Mob: 9949 9623

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

Tel. 21 806039
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Leħen is-Soċjetà Mużikali San Lawrenz

