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

			

Prosit lil Kulħadd għall-Festa mill-aqwa
li lkoll flimkien irnexxielna nagħmlu. Ilkumment tal-Arċipriet tagħna kien floku li
Parroċċa żgħira bħal tagħna kapaċi tagħmel
Festa tant kbira. L-entużjażmu u l-ferħ fuq
wiċċ kulħadd l-aktar fost iż-żgħażagħ tagħna
huma xhieda tal-imħabba kbira li l-poplu
Vittoriosan għandu għall- Patrun tiegħu San
Lawrenz. Grazzi u apprezzament kbira għallentitajiet involuti fl-organizzazzjoni tal-Festa
għall-impenn tagħhom tul is-sena kollha biex
ikollna riżultati hekk tajba.

Nistgħu ngħidu li din is-sena bdejna
ċ-ċelebrazzjonijiet kmieni aktar mis-soltu
bil-pussess tal-Kanonku Arċipriet Joe
Cilia fis-17 ta’ Lulju bid-daqq tal-marċi
ferrieħa mill-Banda tal-Parroċċa li wasslitu
sal-Kolleġġjata ta’ San Lawrenz u laqgħet
bl-innu Pontifiċju lill-Eċċellenza Tiegħu
Monsinjur Arċisqof Pawlu Cremona.
Għall-fini tal-istorja tajjeb li nsemmu l-mossa
xejn dinjituża tal-Uffiċjali tal-Banda l-oħra
tal-Birgu li ġew wara l-Banda u meta l-Banda
San Lawrenz waslet quddiem is-sede tagħha,
kif xieraq daqqet l-Innu Marċ tal-Banda
Letter A, u qabdu u telqu mill-korteo bi
protesta. Min huwa midħla tal-Baned Maltin
jaf li anke meta l-banda tkun mistiedna f’post
ieħor, iddoqq l-Innu Marċ tagħha. Fuq kollox
dawn ħadd ma stedinhom biex jiġu wara
l-banda u l-banda kienet parti mir-Rigal
tas-Soċjetà tagħna lill-Arċipiet il-ġdid talKolleġġjata ta’ San Lawrenz. Ejjew nikbru !

Minn qalbi nixtieq nifraħ lill-ħabib tiegħi
s-Sur Ġużi Scicluna, President Onorarju u
Membru Propjetarju tal-Każin tal-Banda
San Lawrenz għall-unur prestiġjuż ta’ Ġieħ
il-Birgu. Is-Soċjetà tagħna kienet minn
ta’ quddiem li nnominat lis-Sur Scicluna
għal dan l-Unur prestiġġjuż għaliex huwa
bniedem li veru jħobb dak kollu li għandu
x’jaqsam mal-Belt Vittoriosa u kien ta’
ghajnuna kbira għall-Kolleġġjata tagħna u
ħafna mill-għaqdiet ta’ Beltna. Ġużi huwa
benefattur kbir tas-Soċjetà tagħna u jħobb
il-Każin bil-fatti. Jiena kelli x-xorti li naħdem
ħafna miegħu meta flimkien waqqafna
l-Kummissjoni Planċier biex nagħmlu
wieħed mill-isbaħ Planċieri Artistiċi ġewwa
l-gżejjer Maltin. Proġett ta’ dak il-kobor
ma kienx ċajta u ffaċċjajna ħafna problemi.
Bħala President ta’din il-kummissjoni bosta
drabi ħabbilt rasi u ħadt deċiżjonijiet li setgħu
kellhom riperkussjonijiet, imma dejjem sibt
lil Ġużi spalla ma’ spalla miegħi u li kieku
ma kellix lilu ma nafx fejn konna naslu.
L-attendenza regolari tiegħu għal-laqgħat
tal-kummissjoni, kif ukoll l-umilta` kbira
tiegħu kont nammirhom ħafna u ma naf qatt
li niżżel saqajh biex tgħaddi tiegħu, anzi,
huwa bniedem li jagħti sapport lil kull min
jara jaħdem.

Settembru - Ottubru

Lawrence V. Farrugia

Hekk għamel fi proġetti oħra li għamel filKażin tagħna fosthom l-istatwa artistika
ta’ San Lawrenz tal-irħam li ġibna minn
Carrara li hemm fid-daħla tant sabiħa li
għandu dan il-Palazz ewlieni ta’ Beltna,
kif ukoll fiz-zukklatura tal-irħam li hemm
fit-taraġ tal-Każin. Kultant noqgħod lura
għaliex kull meta ngħidlu xi ħaġa dejjem
ikkuntentani. Hekk għamel meta għidtlu
li l-Każin għandu bżonn ta’ Standard
tal-Banda tar-rakkmu għaliex minn meta
nbidel l-isem tal-Każin qatt ma sar standard
tal-Banda xieraq. Anqas biss spiċċajt
inkellmu li ma qallix, “Lor nagħmluh u
jkun ir-rigal tiegħi għall-festi tal-125 sena
tal-Każin”. U llum il-Banda San Lawrenz
għandha standard mill-isbaħ irrakmat biddeheb li huwa ammirat minn kulħadd. Ġużi
nifraħlek, veru jimmeritak Ġieħ il-Birgu u
grazzi.
Bħal ma jsir ta’ kull sena ftit ġranet wara
l-festa l-Kumitat Ċentrali iltaqa’ fejn ġie
diskuss l-andament tal-festa l-aktar fejn
huwa nvolut il-Każin u ngħid li ftit kien
hemm x’tirranga. Il-Kumitat kellu wkoll
quddiemu rendikont ta’dħul u ħruġ konness
mal-Festa li tpoġġa fin-Notice board talKażin għas-sodisfazzjon tal-membri u talpubbliku biex kulħadd ikun jaf il-kontribut
kbir li l-Każin tal-Banda ta’ kull sena
qiegħed jagħmel għaċ-ċelebrazzjonijiet
tal-Festa ta’ San Lawrenz.

Hawn nixtieq nesprimi l-apprezzament
tiegħi għall-kontribuzzjonijiet li rċevejna
fl-arbular li ta’ kull sena nagħmlu biex
intaffu ftit mill-ispejjeż. Fl-istess ħin
nuri d-dispjaċir tiegħi għal dawk il-ftit li
għandhom idejhom magħluqa għall-Każin.
Huwa ħafna żbaljat min jaħseb li l-Każin
jista’ jżomm bil-miżata miżera ta’ 7 ewro
fis-sena. Irrid ngħid grazzi lil Anthony
Farrugia għall-kontribuzzjoni ta’ € 1,000
li ta lill-Każin kif ukoll lid-Diretturi ta’
Mifsud Garage li tawna d-dawl mill-garage
tal-pjazza biex stajna nixegħlu l-Planċier
Artistiku tal-banda nhar il-5 t’ Awwissu
waqt ir-Riċeviment tal-Festa fejn ħafna
mill-mistiedna distinti setgħu japprezzaw
dan il-proġett li huwa ċentru t’ attrazzjoni
fil-pjazza prinċipali ta’ Beltna.
Nixtieq nesprimi l-apprezzament tagħna
għas-sapport li qegħdin insibu fl-attivitajiet
Soċjali li l-Kummissjoni qed torganizza.
L-attendenza numeruża li kellna għall-ikliet
ta’ qabel u wara l-Festa qegħdin jimlewna
b’kuraġġ biex fix-xhur li ġejjin norganizzaw
attivitajiet għall-familji u l-ħbieb tagħna.
Quddiema għandna programm ta’ ħidma
li bl-għajnuna tal-Membri tal-Kumitat u
tagħkom ninsabu konvinti li sejrin inwettqu
għall-ġid tas-Soċjetà tagħna.
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Mill-Birgu tal-Imgħoddi

Il-Qniepen ta’ San Lawrenz Ixejnu Tempesta
jikteb Anton Attard

Ħ

afna aktar mil-lum, fl-antik, id-daqq tal-qniepen tal-knejjes
tagħna kien isir għal diversi għanijiet. Fosthom, b’sinjal n-niket
wara xi mewt, il-ferħ ta’ xi twelid b’wiċċ il-ġid permezz tal-lawdijiet
li kien idoqq is-sagristan wara li jingħata xi ftit soldi, u aktar u aktar
fil-festi. Kienu wkoll jindikaw diversi ħinijiet tal-ġurnata; bħat-tokki
tal-pater noster filgħodu kmieni, l-Ave Maria fit-tmienja ta’ filgħodu,
f’nofsinhar u filgħaxija, meta jkun wasal il-ħruġ ta’ xi quddiesa, il-mota
tal-Ħamis filgħaxija u t-tokki kiebja ta’ nhar ta’ Ġimgħa fit-tlieta ta’
wara nofsinhar. B’żieda ma’ dawn it-tokki u moti indikattivi, il-qniepen
kellhom funzjoni oħra. In-nies kienu jemmnu li l-qniepen kellhom
is-saħħa li jkeċċu x-xjaten u li jreġġgħu lura xi tempesta qalila. Dan
hu konfermat mill-iskrizzjoni li kienet issir fuqhom fl-antik: Demonis
Expello, Tempestates Que Sereno ( Inkeċċi x-xjaten u nikkalma
t-tempesti).
Minkejja dan kollu, l-istess bħal ma’ xi drabi għadu jsir minn żmien
għal ieħor illum, dawn idejqu lil xi wħud, u mhux l-ewwel darba li
titqanqal xi polemika fil-ġurnali, bħal ma kien hawn xi xhur ilu. Hekk
kien seħħ bejn Diċembru 1905 u Frar ta’ sena wara, meta tqanqlet
polemika, li baqgħet għaddejja għal ġimgħat fil-ġurnal Daily Malta
Chronicle. Min jikteb favurhom u min kontra.
Waqt din il-polemika, wieħed mill-Isla, li kien favur id-daqq tal-qniepen, fil-ħarġa tal-ġurnal imsemmi tal-5
ta’ Jannar 1906, fost argumenti oħra favurhom, ġieb eżempju ta’ dak li kien seħħ, wara li ndaqqet mota bilqniepen tal-Knisja ta’ San Lawrenz tal-Birgu, ftit jiem qabel bdiet il-polemika.
Dan kien kiteb li waqt maltempata bis-sajjetti li laqtet din ix-xaqliba, xi żgħażagħ mill-Birgu telgħu fuq ilkampnar ta’ San Lawrenz u daqqew mota bil-qniepen tal-parroċċa tagħhom. Huwa stqarr li baqa’ mpressjonat
li ftit wara t-tokki tal-qniepen, il-maltempata waqfet ħesrem u kif l-istess żagħżagħ raw dan, daqqew mota oħra
bħala ringrazzjament.

L

Il-Qampiena l-Kbira

a semmejna l-qniepen, xieraq li ngħidu xi ħaġa dwar il-qampiena l-aktar importanti fil-kampnar tal-knisja
parrokkjali tagħna. Qed nirreferi għal dik magħrufa bħala - il-Kbira.

Waqt il-moti mill-kampnar tal-Knisja ta’ San Lawrenz tul jiem il-festa, jew f’xi solenita’ oħra, ma tistax ma
tismax u titgħaxxaq b’leħen il-qampiena l-kbira. Leħinha tħossu jirbombja ma’ triqat il-Birgu u, skond kif ikun
jonfoħ ir-riħ, ma’ dawk ta’ diversi bliet u rħula oħra. Dan ilha tagħmlu għal dawn l-aħħar 128 sena.
Din il-qampiena kienet saret mill-imgħallem Ġulju Cauchi, fil-fabbrika tiegħu f’Għajn Dwieli. Il-Vittoriosani
kellhom seba’ mitt sena sakemm jaraw il-qampiena ġdida f’belthom. Xewqithom inqatgħet il-Hadd 7 ta’
Jannar 1883 meta dakinhar inġarret mingħand Ġulju lejn il-Knisja ta’ San Lawrenz. Kienet imsieħba minn
dimostrazzjoni brijuża, imsieħba minn banda, b’ ħafna nies ixejru l-friegħi tal-palm.
Iżda din l-okkażjoni ma tantx kienet daqstant feliċi għal żewġt irġiel li kienu qed jagħtu daqqa t’id waqt ittrasport. Tħalla miktub li, dakinhar, mingħajr ma ssemma’ kif u għala, Ġużeppi Micallef, kennies minn Bormla,
kien tilef wieħed mis-swaba ta’ idu u Gejtu Degabriele, mill-Birgu, kien kiser siequ u sofra xi ġrieħi oħra.
Wara li waslet il-Birgu, tqiegħet fuq il-presiberju tal-knisja tistenna ċ-ċerimonja tat-tberik. Din saret il-Ħadd
25 ta’ Frar u ttellgħet f’postha, fost iċ-ċapċip tal-folla, l-isparar tal-maskli u briju ieħor, ġimgħa wara, il-Hadd
4 ta’ Marzu.

4		

Settembru - Ottubru

Ħarġa Nru. 65

H

Għal darb’Oħra ....!

ekk hu ħbieb, għal darb ‘oħra erġajna ħallejna
lil dawk li jixtiequ jlaħħqu magħna ‘light years’
warajna. U ippermettuli ‘nuża light years’, għax jekk
ikun perjodu ta’ snin normali jrid jgħaddi xi seklu biex
forsi jaslu fejn wasalna aħna. Festa għal darb’ oħra
kompluta, sabiħa u ta’ suċċess. u l-isbaħ ħaġa f’dan
kollu hu li l-barranin u d-dilettanti tal-Festa li m’humiex
mill-Birgu li jiġu fuqna u jgħidulna prosit, u x’festa
tagħmlu.
Nitgħaxxaq nara l-Birgu fl-10 t’Awwissu u fil-jiem ta’
qabel mimli bin-nies, bid-dilettanti u nies mill-kumitati
ta’ postijiet oħra, jiċċassaw lejn l-armar, jaraw il-planċier
mill-qrib, igawdu il-bnadar majestużi tagħna fuq isswar. U nieħu pjaċir iżjed nisma lill-istess dilettanti
jitkellmu bejniethom u jitpaxxew, u jieħdu gost magħna
fil-marċijiet il-kbar li jkollna. Jien u ntella’ r-ritratti fissit tas-Soċjetà tagħna, tpaxxejt nara l-baħar ta’ nies fi
Triq il-Mina l-Kbira waqt il-marċ tal-Antiviġilja, meta
l-istatwa kienet ferm il-bogħod mill-banda minħabba
n-nies, kuntrarju għal dak li jiġri f’xi festi oħra tal-viċin.
Sfortunatament, meta wieħed jara dan is-suċċess kollu,
probabli jaqta’ qalbu, u minflok jammetti s-superjorita`
jibda jiżloq fin-niexef. Niskanta u nitnixxef kif Dar
b’faċċata ta’ xi ħames metri wiesgħa tista’ tissejjaħ
Palazz. U jekk saret Palazz b’xi xogħol li sar fiha,
tajjeb li nfakkru li hu biss fl-2011 li tista’ tissejjaħ
hekk, u mhux mill-bidu tas-seklu għoxrin, kważi mitt
sena qabel. U għadni sal-ġurnata tal-lum qatt ma naf li
għaddejt minn xi triq u ma nirrealizzax li hemm palazz!

Fuq l-istess linja ta’ isteriżmu jiġu ppubblikati ‘leaflets’
li jimmiraw l-iktar għan-nies ta’ barra l-pajjiż u anke
turisti, u jkun fihom miżinformazzjoni sħiħa, anke b’min
hu l-patrun tal-Belt Vittoriosa. Dawn huma affarijiet talmistħija u tat-tfal (jekk jagħmluhom). U l-agħar ħaġa
minn dan kollu hu li jekk min jara l-‘leaflet’ jemmen
li hemm miktub u jinżel biex jara dan il-pompiżmu
kollu miktub iseħħ, jibqa’ b’xiber imnieħer u joħroġ
diżappuntat, u m’għandix dubju li ma jibqalux rikordju

minn Bjorn Callus - Segretarju

sabiħ ta’ Beltna.

Dawn l-ati isteriċi dis-sena bdew ukoll mix-xahar ta’
Lulju, fejn f’okkażjoni l-bogħod mill-festi ċċelebrati,
kien hemm min iddeċieda u telaq (meta mhux
eżattament kien mistieden) għax ħassu offiż b’daqq ta’
Innu Marċ tal-Banda quddiem is-sede tal-istess banda.
M’għandix idea x’kien qed jiġi mistenni, meta l-istess
banda għażlet minn jedda li ddoqq f’din l-okkażjoni
sabiħa, għas-spejjeż tagħha. Għal darb’ oħra ħarġet
fejn qiegħda s-serjetà, u fejn qiegħed ir-raġunament
san b’konfront mal-isteriżmu parrokkjali. Nifhem li
tipprova tifraħ b’rixek, imma l-ewwel ara għandekx
biex tifraħ, imbagħad wara ħalli l-fatti kif inhuma, u
mhux iduru u jgħaqdu skont il-konvenjenza.
Għal darb’ oħra l-Banda Vittoriosana San Lawrenz
reġgħet kienet oriġinali fit-tema tal-Programm Mużikali
li jsir kull 7 t’Awwissu. Tajjeb li wieħed jgħid li sabiex
tkun oriġinali jrid ikollok naqra kreattivita` u taħseb
ftit sakemm tasal l-idea mixtieqa. Barra minn hekk
trid taħseb kmieni wkoll... biss biss ngħid li aħna diġa`
nafu kważi x’ser indoqqu fil-Vittoriosa in Festa tassena 2012!

Pero` mhux kulħadd jagħmel hekk, għax issib ukoll
min isib ruħu dahru mal-ħajt, jiddeċiedi x’ser idoqq ta’
malajr u juża tema li jkun uża sentejn qabel, u biex żgur
ma jaħsibx fit-tul, tintgħażel mużika li tkun diġà ndaqqet
minn banda oħra. Din żgur m’hijiex serjetà u wisq inqas
oriġinalita`. Turi kemm każin ta’ banda m’għandux
nies interessanti fil-qasam mużikali, u kemm ikunu
maqtugħin mir-realta` ta’ xi jrid jisma’ u jara l-poplu.
Mhux ta’ b’xejn li l-ikbar Pjazza fil-Birgu – Misraħ
ir-Rebħa – tkun mimlija u ippakkjata bin-nies fis- 7
t’Awwissu. Għax dejjem għarafna nagħmlu Programmi
tajbin u oriġinali, li nafu li ser ikunu suċċess. Tgħallimna
u ħdimna sabiex din il-ġurnata nkabbruha u wasalna,
għal darb ‘oħra, ferm qabel min jixtieq jilħaqna.
Tislijiet!

MARATONA TAS-SNOOKER

B’risq il-proġett tal-irħam tal-Parroċċa ta’ San Lawrenz
bejn il-Ġimgħa 28 t’Ottubru fis-6 pm u l-Ħadd 30 t’Ottubru fis-6pm
Min huwa nteressat javviċina lill-membri tal-Kummissjoni Billiard

DINNER DANCE

nhar is-Sibt 17 ta’ Diċembru 2011 fil-Lukanda Coastline, Salini
Ikel: Buffet
Prezz: €25 li jinkludi ukoll it-trasport
Avviċinaw lis-Sur Oscar Adami biex tibbukkjaw għax postijiet limitati
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Joseph Scicluna - Ġieħ il-Birgu 2011
Is-Soċjetà Mużikali San Lawrenz tal-Belt Vittoriosa tifraħ
u tawgura lis-Sur Joseph Scicluna għar-rebħ tal-unur Ġieħ
il-Birgu. Joseph Scicluna li hu wkoll President Onorarju
u Membru Propjetarju tas-Soċjetà ingħata dan l-unur
fiċ-ċeremonja li saret biex tikkommemora Jum il-Birgu
li saret nhar l-Erbgħa 7 ta’ Settembru. M’hemmx dubju li
s-Sur Scicluna ħaqqu jirbaħ dan l-unur, għax hu wieħed
mill-benefatturi l-kbar tal-għaqdiet tal-Festa ta’ San
Lawrenz kif ukoll l-għaqdiet sportivi tal-Birgu. Awguri!

Is-Sur Joseph Scicluna flimkien
mal-President tas-Soċjetà

BBQ fil-Mellieħa Holiday Complex

N

har Il-Ġimgħa 26 t’Awwissu 2011 ġie organizzat BBQ
grandjuż fil-Mellieħa Holiday Complex mill-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali tas-Soċjetà Mużikali Banda Vittoriosana San Lawrenz. Għal dan il-BBQ attendew numru sabiħ
ta’ membri u sapporters tal-każin, fejn f’atmosfera familjari
kilna, xrobna u ddevertejna flimkien. Dan kien it-tieni BBQ
fl-istess post wara li kien sar ieħor f’Lulju, u b’wiċċna minn
quddiem ngħidu li għat-tieni BBQ l-attendenza żdiedet. Dan
jawgura tajjeb għall-istaġun tax-xitwa, fejn il-Kummissjoni
Attivitajiet Soċjali tinsab għaddejja bi preparamenti meħtieġa
għal numru t’attivitajiet.

Parti mill-attendenza għall-BBQ kbir li sar nhar
il-Ġimgħa 26 t’Awwissu

Żjara mill-Ambaxxatur Malti fil-Belġju

N

har il-Ħadd 31 ta’ Lulju filgħodu, il-President u
membri mill-Kumitat tas-Soċjetà Mużikali San
Lawrenz laqgħu fil-Palazz tas-Soċjetà lill-E.T. l-Ambaxxatur Malti għall-Belġju Pierre Clive Agius u l-familja
tiegħu. L-Ambaxxatur kien Malta fuq btala personali u
sab iċ-ċans li jiġi jżurna fejn flimkien ġeddidna l-memorji
tas-Safra memorabbli li l-Banda San Lawrenz għamlet
fil-Belġju fl-aħħar tas-sena li għaddiet. Il-President dawwar ukoll lill-Ambaxxatur madwar il-każin kif ukoll ilKnisja ta’ San Lawrenz. Barra minn hekk, il-President u
l-Kumitat tas-Soċjetà taw il-ħatra uffiċjali bħala Membri
Onorarji lis-Sinjuri Geert Sciot u Ed Schoebben ħbieb,
benefatturi u anke bandist mas-Soċjetà, bħala sinjal ta’
rikonoxximent lejn is-sapport kontinwu li dawn il-persuni
joffru lis-Soċjetà.
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L-Eċċ. Tiegħu l-Ambaxattur għall-Belġju
Pierre Clive Agius fil-Palazz tas-Soċjetà
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Inkomplu nibnu
fuq is-Suċċessi tagħna

G

minn Simon Farrugia – Delegat Banda

ħaddiet festa oħra u b’wiċċna minn quddiem
ngħidu li kellna festa kbira bħalma nafu nagħmlu
aħna tal-Birgu, għaliex il-Festa tal-Birgu hija l-Festa
ta’ San Lawrenz. Dan ma ngħidux jien imma l-eluf ta’
Maltin u turisti li jiġu jaraw dak kollu li toffri l-festa
tagħna fl-ewwel ġimgħa t’Awwissu.
Il-vibra tal-festa tagħna tibda tinħass minn xhur qabel
ma’ tasal fejn għalina midħla sew tal-Festa u tal-Kazin
ngħidu li l-bidu tal-festa tagħna jkun f’Ħadd il-Għid
meta n-noti sbieħ tal-Innu Marċ lil San Lawrenz ta’
Giuseppe Frendo jidwu mal-ħitan tal-Birgu jħabbru li
resqin lejn il-Festa tal-Patrun. U ma dawn nisimgħu
wkoll l-Innu Marċ tal-Banda tagħna magħruf aħjar
bħala Letter A. Naħseb m’hawnx Vittoriosan u oltre’
li ma jafx liema huwa dan il-Marċ. Komposizzjoni tasSurmast Paul Schembri li ilu jferraħ lill-Vittoriosani
vera sa’ mill-1983 f’kull okkazjoni li l-Banda talParroċċa ħadet sehem fiha kemm fil-Birgu kif ukoll
barra.
Wara l-festa l-kumitat iltaqa sabiex analizza dak kollu li
għaddejna minnu. Kienet festa li kien fiha minn kollox,
li mar kollox kif ippjanat u aħna bħala Banda ħriġna
bl-unuri. Il-Programm tas-7 t’Awwissu bħas-soltu
b’tema oriġinali u differenti u mhux ripetuta reġa kien
suċċess fejn l-akbar Pjazza u wesgħa tal-Belt tagħna kienet maħnuqa bin-nies tassisti għal dan il-Programm fuq
il-Planċier Meravilja li huwa opra t’arti fost l-aqwa mhux li hawn fil-Birgu jew fil-Kottonera imma f’Malta.
Kien programm b’xelta ta’ mużika mill-kontinent Amerikan fejn bi spettaklu mill-aqwa u b’nar sinkronizzat
mill-Għaqda Piroteknika 10 t’Awwissu tajna pjaċir lil kull min kien preżenti. Iżda minbarra l-Programm Mużikali
l-Banda tagħna tagħmel erbgħa servizzi oħra fil-Festa fejn ewlenin fost dawn insibu l-Marċ Kbir tal-Antiviġilja
u dak tat-Te Deum. Meta nara l-massa ta nies li jattendu għal dawn il-marċijiet nhossni kburi li jien Vittoriosan,
iva kburi, għax kif jgħidu min ma jħobbx lil San Lawrenz mhux vera huwa Vittoriosan.
Pero’ issa li għaddiet il-Festa ħarsitna mill-ewwel tmur fuq dak li ġej u l-ħidma li hemm bżonn kemm mill-lat
bandistiku kif ukoll fil- Palazz sede tas-Soċjeta’. Nidħaq meta nisma lil xi ħadd jgħid li f’Malta hawn żewġ Palazzi biss użati bħala Każini. U nifraħ meta jum wara jum nara kemm turisti u Maltin jammiraw kemm l-faċċata
kif ukoll l-Palazz minn ġewwa tal-Kazin tagħna. Hemm ikunu f’nofs ta’ Pjazza u f’ebda triq sekondarja oħra.
Hemm jiġu fil-Palazz meraviljuż tagħna li baqa jżomm l-oriġinalita tiegħu li l-antenati tagħna tant bnew bi skola.
Iva quddiemna hemm programm ta’ xogħol li ma jaqta xejn. Bħal dan iż-żmien sena konna mħabbtin ħafna
minħabba li l-Banda tagħna kienet ser tmur barra minn xtutna għar-raba darba fl-istorja fejn saret ukoll l-ewwel
Banda Maltija li daqqet f’Dar Malta fi Brussell. Din is-sena għandna diversi attivitajiet oħra u anki affarijiet
ġodda kemm mill-lat bandistiku kif ukoll minn dak soċjali. Aħna permezz ta’ din in-Newsletter u l-website
www.stlawrencebandclub.com inżommukom aġġornati minn xhix ser tkun għaddejja s-Soċjeta’ u bl-attivitajiet
li ser ikollna.

Settembru - Ottubru

Ħarġa Nru. 65

7

IL-KBAR TAL-KOTTONERA - FESTA 2010

Għalina n-Nisa

Ikollok bżonn:
•
•
•
•

riċetta

8 biċċiet tat-tiġieġ bil-ġilda
taħlita ta’ koxox
saqajn u sidra
3 imgħaref żejt taż-żebbuġa

•
•
•

Tiġieġa bl-oregano, lumi u paprika
mgħarfa oregano niexef
2 imgħaref paprika
Il-meraq tal-lumija

Metodu:

1. Saħan il-forn fuq Mark 6/200C jew 180c jekk il-forn ikun bil-fann. Ogħrok
il-biċċiet tat-tiġieġa bil-melħ oħxon u bżar mitħun frisk.
2. Poġġiehom f’landa tal-ħami u ferrex fuqhom iż-żejt taż-żebbuġa u l-oregano, il-paprika u l-meraq tallumija. B’idejk dawwar il-biċċiet tat-tiġieġa fl-ingredjenti li tkun tfajt, ħalli t-taħlita tal-ingredjenti tidħol
fil-qatgħat kollha. Ħawwarhom skont il-gosti tiegħek.
3. Daħħalhom fil-forn u aħmihom għal 45 minuta sa siegħa jew sakemm tara li l-biċċiet tat-tiġieġa saru.
Meta jkunu nofs sajran ara d-dixx ikunx ixxotta biex tferrex aktar żejt.
4. Servi l-biċċiet tat-tiġieġa bi ftit insalata u ħobż mixwi.

L-użu tal-Ġobon
• Il-ġobon ma jħobbx li jixxotta: jiġbed l-irwejjaħ t’ ikel
ieħor li jkun hemm fil-friġġ. Malli tixtri l-ġobon gerbu
fil-foil tal-kċina, basta mhux fil-plastik għax dan iġegħlu
jegħreq. Imbagħad poġġieh f’kontenitur li jagħlaq tajjeb
fil-friġġ.
• Ġobon iebes iżomm tajjeb għal xhur jekk ikun merfugħ
f’kontenitur li jagħlaq tajjeb, għalhekk tajjeb li tixtri biċċa
kbira mill-ewwel meta tiġik l-okkażjoni.
•
•
•
•

Il-ġobon maħkuk ma jżommx wisq fit-tul, għalhekk tixtrix fi kwantita kbira jekk ma jintużax spiss.
Il-ġobon artab ġeneralment iżomm biss bejn ġimgħa u tliet ġimgħat fil-friġġ.
Qawwi t-togħma tal-ġobon maħkuk (Cheddar) billi tħawwad miegħu ftit trab tal-mustarda.
Jekk il-ġobon jibqa’ jitfarrak inti u taqtgħu, daħħal is-sikkina fil-misħun jagħli qabel tkompli
tqattgħu.
• Isservix il-ġobon malli toħorġu mill-friġġ, imma ħallih joqgħod barra mill-friġġ għal 45 minuta.
• Daħħal il-ġobon fil-friżer almenu ħmistax il-minuta qabel tħokku għax jinħakk aħjar.

Il-bżar aħdar
F’kikkra bżar aħdar issib numru ta’ nutrijenti li jgħinuk f’dieta bilanċjata.
Fiha darbtejn l-ammont ta’ Vitamina B u tgħin biex jitfejqu malajr xi ġrieħi
ħfief. Kikkra bżar aħdar fiha madwar 17% tal-Vitamina B6 li jkollok bżonn
kuljum, biex tiġġieled kontra l-infezzjonijiet, u 14% tal-Vitamina K biex iddemm jibqa’ tajjeb, jgħinek iżżomm il-ġilda b’saħħitha, jipproteġi l-organi
mill-mard u l-kanċer, isaħħaħ il-qalb u jgħin lill-moħħ biex jaħdem tajjeb.
Jipprovdi minerali li jagħtu s-saħħa lill-għadam u s-snien, u jgħin biex
l-ossiġnu jimxi mal-ġisem kollu.
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X’Wirt Storiku tilef il-Birgu
L-ewwel parti

X

taqt nagħmel ġabra ta’ tagħrif dwar il-wirt
storiku li tilef il-Birgu tul iż-żminijiet.

L-ewwel ma tilef il-Birgu mal-ħakma Ingliża
kienet it-Tarzna li kienet ta’ qedem fix-Xatt u li kienet
żviluppata mill-Ordni ta’ San Ġwann, biex wara minfloka sar il-bini tal-Bakery Navali Ingliża. Din kienet
tħabbata ma’ tarznari oħra fl-Italja u Spanja.
Il-Birgu tilef it-tapezzerija tal-Madalena li l-Ordni
ġabet magħha minn Rhodi. Din sfat meqruda meta ilKnisja nħarqet fl-1533.
Il-Knisja tagħna tilfet il-prominenza li kellha meta
għal aktar minn erbgħin sena kienet il-konventwali
tal-Ordni u l-isbaħ opri li għad baqa San Ġwann, ilBelt kienu jimlewha bil-ġmiel fosthom il-Kurċifiss talPolidoro (1492 -1543), l-istatwi leġiji tal-presbiterju u
sett ta’ kotba illuminati tal-Kor ta’ żmien l-Isle Adam.
Dawn ittieħdu l-Belt fl-1578.
Tlifna l-Ikoni tal-Madonna tad-Damexxena, dik
tal-Elemonitra li nġarru l-Belt fl-1588 fil-Knisja talĠriegi u dawk ta’ Sant’Anton u Sant’Antnin fl-1587,
illum fil-Knisja tal-Vitorja.

jikteb Lorenzo Zahra

li kien fil-Pjazzetta. Tlifna wkoll l-Knisja oriġinali ta’
Monserrat imsejħa tat-Trinita kif ukoll s-Sagristija blAwla Kapitulari tal-Parroċċa ta’ San Lawrenz flimkien
ma’ tant oġġetti ta’ valur storiku.
Intilfu wkoll bosta teżori tal-Knisja San Filippu
u l-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu li t-tnejn saru
mħażen tal-armar. Is-servizz tas-Sorijiet Franġiskani
Missjunarji ntilef flimkien mal-kunvent. Kif ukoll
is-servizz tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesu li
kienu jieħdu ħsieb l-iskola tat-tfal iż-zgħar fil-Birgu.
Opra kbira li ntilfet kien it-Torri tal-Arloġġ flimkien
mal-banju tal-paġġi. Tlifna wkoll parti mill-Palazz talKappillani Konventwali tal-Ordni. Tlifna wkoll il-Bieb
tax-Xatt tal-Birgu meta splodiet il-Polverista li wara
sar floku l-Bieb Admiralty Gate.
Fil-Forti Kastilja tlifna wieħed miż-żewġ ħitan
imsejħa kaponieri u tlifna wkoll il-Foss ta’ quddiem
il-bieb t’Aragon billi baxxejna d-dehra tas-Swar.
Tlifna l-bieb ta’ Cafe’ Riche bil-foss quddiemu li kien
imsejhaħ il-Mina tal-Qassatat. Illum sar parti mis-suq
ta’ nhar ta’ Tlieta.

Safa meqrud il-Palazz Maġistrali li kien fi Triq ilPalazz il-Qadim tal-Gvernatur, illum saru appartamenti. Fl-istess triq sfat meqruda d-Dar tal-Anġlu, aktarx
kienet tal-Prijur fejn kienet imżejna b’ħafna skultura.
Din sfat bil-ħsara fil-gwerra imma ġiet meqruda għal
kollox meta saret it-triq ġdida lejn Sant’Anġlu li kinset
ukoll il-Pjazzetta.
Tlifna l-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati li kienet użata
bħala ħanut tax-xogħol u l-għamla tal-Ballett li kien
qrib il-Berġa tal-Italja. Tlifna l-istess Berġa tal-Italja
għax ebda Awtorita’ ma wriet interess li post storiku
bħal dan ikun imħares. Irvinajna is-Sur tal-Kurdara
billi neħħejna l-posta tal-kanuni li kienet użata millKurdara.
Tlifna wkoll il-Ħabs tal-Iskjavi li ġie spjanat millIngliżi meta sar it-Tennis Court. Il-Palazz ta’ Triq
l-Irlandiżi li kien kopja tal-Palazz Parisio tal-Belt intilef ukoll. Dan kien imsejjaħ tas-Sinjura Katrin, illum
saru djar imsemmija għall-erbgħa evanġelisti fejn anki
isem it-triq sar Triq Wenzu Dyer.
Tlifna Palazz storiku li kien fi Triq San Ġorġ qrib
il-Palazz Bettina u Palazz ieħor bl-arkitettura sabiħa

Settembru - Ottubru

Ħarġa Nru. 65

11

Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ ............
L

Joseph Scicluna

il Joseph Scicluna jew aħjar kif inhu magħruf l-iktar
magħna “iċ-ċosi’ min ma jafux fil-Birgu? Ibda
minni. Mhux darba u tnejn tlabtu xi reklam għal fuq
il-kalendarju, fuq il-flokkijiet jew xi ħaġa oħra li taħbat
ma’ moħħna. Żgur li kull għaqda fil-Birgu xi darba jew
oħra resqet għandu għal xi għajnuna u hu żgur, jekk seta’,
ma rrifjutax. Għalih l-isem tal-Birgu, l-isem tal-Belt Vittoriosa bil-patrun tagħha Lorenzu għandu seħer fuqu u
jagħmel minn kollox biex iżomm dan l-isem ‘il fuq fost
l-aħjar lokalitaiiet ta’ Malta. Hekk f’dawn l-aħħar snin
Joe sar il-benefattur numru wieħed tal-Birgu u għalkemm
b’umilta` hu ma jkunx irid dan it-titlu pero ir-realta` hi
li kieku ma kienx hu ċerti proġetti li saru dan l-aħħar
jew ma kinux isiru jew kienu jsiru iżda ta’ livell ferm
inqas jew konna indumu inġebbdu għexieren ta’ snin
biex isiru. U fost l-għaqdiet li bbenefikaw minn din
l-għajnuna hemm is-Soċjeta` tagħna li tagħha bi kburija
Joe Scicluna hu President Onorarju kif tixhed ix-xbieha
tiegħu f’ritratt mdendel bi prominenza fis-sala prinċipali
tal-każin tagħna.

Laqam

Iltqajt ma’ Joe fil-kamra tal-kumitat u bdejt bil-baraxx
ta’ mistoqsijiet li jien ħejjejt u dawk ukoll spontanji
biex jgħinuna nsiru nafu aħjar liċ-ċosi. Is-soltu nibda
mit-twelid iżda din id-darba biex anke naqta’ l-kurżita`
tiegħi stess bdejt bil-laqam iċ-ċosi u dan minn fejn ġie.
Joe wieġeb li propja bħala laqam tal-familja hu ta’ gaxxolli pero` meta hu kien għadu żgħir ta’ xi erbatax il-sena
kien jilgħab mal-minors tal-Vittoriosa Stars u l-President
tal-Klabb li kulħadd kien baqa’ jafu bħala l-pre’ kellu
d-drawwa li jagħti laqam lil kull player u għall-ebda
raġuni Joe ġie mlaqqam bħala ċ-ċosi, laqam li baqa bih
sal-lum u lilu mhux talli jdejqu iżda jieħu pjaċir bih għax
ifakkru fi tfulitu.

Tfulija

Joe twieled il-Birgu fl-4 ta’ April tal-1946 u bħala familja
kienu joqogħdu fl-isqaq imtarraġ li minn Triq Santa
Skolastika jagħti għal fuq is-sur tat-toqba. Missieru Karmenu u ommu Mary xebba Callus, it-tnejn mill-Birgu,
illum it-tnejn mejtin, kellhom b’kollox ħamest’ itfal.
Tlett ibniet Magori, Doris, Lidvin u żewġ subien Lorry,
illum mejjet u appuntu Joe li kien iż-żgħir. Il-Birgu ta’
dak iż-żmien kien għadu nofsu mġarraf mifni bid-debris
u ċ-ċnagan imwaqqa’ tal-gwerra li kienet għadha kemm
spiċċat. Bħala tifel Joe attenda l-iskola tal-gvern, għallewwel fi Triq il-Palazz tal-Isqof, wara il-Fortini u wara
attenda wkoll l-iskola tal-mużew li kienet tinsab f’Ħal
Tarxien bl-isem ta’ St. John’s School fejn wara daħal
fid-Dockyard School.

Passatempi

Forsi kontra dawk li diġa` interviżtajt s’issa, Joe ma
tantx kien midħla la tal-festa, la tal-każin tal-banda u
wisq iżjed tal-knisja tant li qatt ma kien abbati u d-darba
meta bħala tifel ħa sehem fil-proċessjoni tal-Ġimgħa lKbira jerfa’ l-widna u l-istallett tal-qaddej tat-tempju, kif
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minn Paul Micallef

lemaħ liz-zijiet tiegħu f’nofs ta’ pjazza, telaq il-misteru
fl-art, addio żimarra li kien liebes u addio il-proċessjoni.
L-għors tiegħu kien iktar il-ballun, ma sħabu jiġri wara
l-għasafar il-Foss, jagħmel il-vleġeġ u l-għawm. Meta
tqis il-post fejn kien joqgħod u trabba hija ħaġa naturali
li kien iqatta’ ġranet sħaħ jaqbeż u jgħum it-toqba, li dak
iż-żmien kienet il-lok prinċipali tal-mogħdija taż-żmien
fil-ħinijiet ta’ wara nofsinhar għan-nies tal-Birgu.

Tifkiriet

Meta staqsejtu dwar xi tifkiriet ta’ tfulitu hu jiftakar lil
ommu tieħu is-saqqijiet it-toqba biex hekk tiftaħ il-ħaxixa
u s-saqqu jkun iktar komdu. Jiftakar ukoll li darba kien
ix-xitwa u mar jinħasel bl-ilma kiesah taħt pomp (kif
kien jissejjaħ il-vit fl-antik) komuni għat-triq kollha li
kien jinsab fuq is-sur tat-toqba u kien ġie ix-xwejjaħ
Qassis Seguna li kien ċanfru u kien tah daqqa bil-bastun
fuq il-warrani.
Praspura oħra li jiftakar kienet li fejn illum hemm ilKlabb tal-Boċċi dari kien hemm miżbla żgħira u kien ikun
hemm wieħed li kien jiġi biex jimla l-ixkejjer bil-ħmieġ
biex ibiegħu bħala demel għall-għelieqi. Dan il-proxxmu
kellu vizzju li jpoġġi l-ixkejjer li jkun mela fuq iċ-ċint
tas-sur. Mela darba Joe u sħabu fettlilhom li jimbuttaw
dawn l-ixkejjer għal isfel. Tistgħu taħsbu kif baqa’ dak
l-imsejken meta ra li x-xogħol li kien għamel fix-xemx
tiżreġ sewa għalxejn. Dlonk kif induna min kienu irresponsabbli tgħidx kemm ġera warajhom iżda skont kif
qalli Joe dan il-povru ma setgħax jilħaqhom għax huma
ħarbu qishom vleġeġ.

Żogħżija

Joe bħala żagħżugħ wara li spiċċa mill-mużew kien beda
jilgħab il-futbol mat-tim tal-Azzjoni Kattolika. Dak iżżmien il-logħob kien jintlagħab fuq l-art iebsa tal-Ground
tal-Fortini li però kien ikun miżgħud bin-nies biex isegwu
l-logħob u trid tibbukja ferm qabel biex issib post. Bħala
ħruġ kienu jmorru l-istess Azzjoni Kattolika li s-sede
tiegħu kien fit-Triq La Vallette li flimkien mad-Diana
kellu talkies u jiftakar li kien idawwar il-magna il-Viċi
President tal-lum tal-każin Twanny Gauci.
Bħala xogħol mill-iskola tad-Dockyard hu naturalment
daħal it-tarzna tal-ammirall bħala Fitter imbagħad daħal
mal-Malta Electricity Board illum l-Enemalta bħala
electrician. Wara laħaq technician u dam hemm sakemm
fl-1987 telaq minħabba l-business tiegħu li hu beda meta
ġie imħeġġeġ biex jagħmel dak il-pass mill-imgħallem
li kellu.
Joe trabba fl-ambjent tan-negozju għaliex għalkemm missieru kien welder it-tarzna pero` kellhom ħanut tax-xorb
bl-isem ta’ Point de View li l-ewwel kien fuq is-sur tatToqba u wara ġie trasferit għal Triq La Valette u kellhom
ukoll ħanut tal-grocer li ewwel kien fi Triq San Filippu u
wara fi Triq il-Mina l-Kbira.

Familja

Bħala ġuvintur il-ħruġ ta’ Joe u sħabu kien sax-xatt ta’
Bormla fejn kienu jippasiġġaw u wara jieqfu jieħdu xi
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ħaġa għand is-Sluta u hawn ta’ 19
il-sena hu iltaqa’ ma’ Marygrace li
oriġinarjament kienet minn Ħal-Qormi
pero` kienet toqgħod Bormla u saret ilmara tiegħu. Huma żżewwġu fl-14 ta’ Ġunju 1967
fil-Parroċċa ta’ Bormla u r-riċeviment għamluh id-Dino’s
Hall, l-Imsida. Miż-żwieġ Joe għandu tlett itfal Marica,
Ivan u Loredana. L-ewwel dar tiegħu wara li żżewweġ
kienet fi Triq Desain u wara mar joqgħod fi Triq San
Filippu. Fl-aħħar, mar joqgħod in-Naxxar fejn għadu
hemm sal-lum.

Ħajja Soċjali

Joe minn dejjem kien midħla tal-każin tal-futbol talVittoriosa Stars u sakemm kellu 18 il-sena hu kien jilgħab
fitt-3rd division fil-Ground tas-Schreiber, illum nafuh bħala
Pace Grasso. Pero` ġara li sena minnhom ma kienx hemm
persuni li riedu jikkontestaw għall-kumitat u Joe flimkien
ma’ persuni oħra fosthom Tony Raggio, Lawrence Ellul,
Charles Galea, Charles Camezuli u oħrajn iktar anzjani
bħal Pre’ u D’Agostino daħlu fil-kumitat u Joe ingħata
l-kariga ta’ kaxxier li baqa’ jżomm sakemm ma baqax
attiv fil-Klabb.

Tqarrib lejn il-Każin tagħna

Kif diġa` ktibt Joe qatt ma kellu xi storja mal-każin pero` fl1996 kien avviċinah John Boxall, is-Sindku u staqsieh jekk
jistax jgħin sabiex il-Birgu jkollu planċier li jikkumplimenta l-armar rikk li hija mogħnija bih il-pjazza tagħna.
Joe aċċetta u ġie ffurmat sotto kumitat li kien kompost
minnu, John Boxall, Leli Attard u Lawrence V. Farrugia.
Sar ħafna xogħol volontarju kemm fil-ħadid kif ukoll flinjam u l-qafas tiegħu ġie nawgurat fl-1997 fl-okkażjoni
tal-miġja tar-Relikwija għażiża tar-ras ta’ San Lawrenz.
Ix-xogħol tkompla u tlett snin ilu l-planċier ġie inawgurat.
Minbarra dan Joe għen biex isiru ħafna proġetti oħra filkażin fosthom it-titjib u l-upgrading tal-kuridur tad-daħla
prinċipali tas-sede tagħna. Dawn kienu jinkludu l-għorik
tal-irħam, l-arma tal-każin, l-istatwa artistika fuq abbozz
ta’ Andrew Bugeja, kif ukoll anke l-irħamar taz-zukklatura.
Proġetti oħra fil-każin li Joe għen fihom kien huma ttkomplija tal-irħamar taz-zukklatura fit-taraġ prinċipali,
saqaf ġdid fuq il-bejt, toilets ġodda, Standard tas-Soċjeta`
tar-Rakkmu u tant affarijiet oħra.
Joe għen ukoll lill-Parroċċa fejn fost affarijiet oħra hu ħareġ
il-fondi biex jiġu rrestawrati il-vari kollha tal-Ġimgħa lKbira kif ukoll saru xi anġli għal mal-linef u issa x-xewqa
tiegħu hi li jiġi rranġat l-irħam tan-navi. Hu saħaq li jekk
ma ssirx xi ħaġa urġenti jista’ jkollna xi traġedja fil-knisja
pero` fortunatament jidher li l-Arċipriet li għandna issa
diġa` rrealizza din il-problema u qiegħed jaħdem fuqha.
Għall-festa ta’ barra hu ghen finanzjarjament għal diversi
armar u anke ħallas għar-restawr tal-vara simpatika ta’
San Lawrenz jaghti d-Dawl lill-Għomja, ħaġa li hi l-iktar
għal qalbu.
Kif jaf kulħadd Joe jgħin ukoll diversi għaqdiet oħra talBirgu l-iktar dawk sportivi bħal dawk tal-futbol, tal-boċċi,
regatta u tant benefiċjarji oħra.
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Delizzji

Joe iħobb ħafna wkoll il-Ġimgħa l-Kbira tant li fil-garaxx
tiegħu fin-Naxxar hu għandu sett vari żgħar pero` dan
l-aħħar qiegħed jikummissjona numru ta’ vari life size
maħduma minn Andrew Bugeja bħala repliki tal-Parroċċa
tagħna. S’issa għandu l-Ort, il-Marbut kif ukoll l-Irxoxt.
Pero` l-iktar statwa li qiegħda għal qalbu hija replika żgħira
tal-vara titulari ta’ San Lawrenz. Din hija magħmula u
imlibbsa sal-inqas dettal biex tixxiebah kemm jista’ jkun
ma’ dik tal-knisja.

Ħsibijiet, Fehmiet u Xewqat

Lil Joe staqsejtu għall-kummenti dwar il-festa tagħna
u wieġeb “Ftit hawn festi bħal tagħna, għandna armar
eċċezzjonali, in-nies fil-festa jaqgħu mis-sema, it-toroq
u l-pjazez maħnuqa bin-nies u ma jkunx hemm persuna
mill-Birgu li m’għadhiex toqgħod il-Birgu li ma tinżilx
għall-festa “.
“U dwar il-futur tal-każin xi tghidli?”staqsejtu . Weġibni
b’ton sinċier iżda b’ħarsa imħassba “Irid ikun hemm iktar
żgħażagħ li jintrigaw għall-kumitat għax il-kumitat preżenti
hu wisq kompost minn persuni li huma mdaħħla fiż-żmien.
Ma tistax tippretendi li nies ta’ dik l-eta` jagħmlu dak ixxogħol manwali tant iebes. U l-każin irid jibqa’ sejjer is-sena
kollha mhux fil-festa biss”.
U dwar il-Birgu , xi tgħidli? Hu rrisponda “F’dawn l-aħħar
15 il-sena il-Birgu għamel passi ta’ ġgant. Irnexxielu jneħħi
l-istigma ħażina li kellu. Ħafna nies telqu mill-Birgu apparti
min-nuqqas ta’ postijiet minħabba l-istigma. Minħabba nnatura tax-xogħol tiegħi jien inkun ma’ ħafna nies ta’ karigi
għolja u kif nisma’ l-kelma Birgu jien nieqaf. Għandna
ħafna biex niftaħru. Darba l-ex President ta’ Malta Guido
De Marco smajtu jgħid li fil-Birgu kull pass li tagħmel hi
storja”.
X’inhi x-xewqa li għandek? “Ix-xewqa li għandi hi li nsibu
iktar żgħażagħ bħas-Segretarju attwali Bjorn li l-enerġija
tagħhom titħallat flimkien mal-esperjenza ta’ membri iktar
anzjani biex jaħdmu għall-ġid tal-każin”.

Għeluq

Billi konna resqin lejn it-tmiem tad-diskursata tagħna
jien staqsejtu jekk iħossx li hu apprezzat u rispettat . Hu
weġibni fl-affermattiv għalkemm hu żied li dejjem issib xi
ħadd kontra.
Bħala konklużjoni hu appella lill-persuni bħalu fil-business
li forsi jistgħu jgħinu sabiex jingħaqdu mieghu u jgħinu
kemm jistgħu ħalli b’dik ix-xi ħaġa mingħand kulħadd
nagħmlu affarijiet kbar, kif għamilna.
Filwaqt li sellimtlu, f’qalbi u magħkom nistqarr li imqar
il-Bambin u San Lawrenz jibagħtu iktar fostna nies ġeneruzi
bħal Ġużi iċ-ċosi. Żgur li nibqgħu nagħmlu l-affarijiet kbar
li għamilna s’issa. Għalkemm naf li Joe fin-natural tiegħu
jiddejjaq li jiġi nċensat b’eloġji però fuq dan naħseb żgur
li taqblu miegħi u f’isimkom pubblikament inħeġġu biex
ikompli bil-hidma tiegħu għax il-Birgu għad għandu bżonn
nies bħalu, inroddlu ħajr għal dak li għamel u qiegħed
jagħmel għall-Birgu u dak kollu li hu Vittoriosan. Grazzi
Ġuż!
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ATTIVITÀ GĦAX-XHUR TA’
SETTEMBRU - OTTUBRU 2011
Il-Ġimgħa 2 ta’ Settembru

Attendenza għall-Prima Messa ta’ Fr. Stephen Magro

Il-Ħadd 4 ta’ Settembru
				
				

Fl-10.30 am Laqgħa Konġunta bejn l-Entitaljiet tal-Festa
Fis-6.00 Sehem fil-Quddiesa u tberik tan-Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu 		
bħala parti mill-programm ta’ Jum il-Birgu

It-Tlieta 6 ta’ Settembru
				

Servizz tal-Banda San Lawrenz fil-Festa tal-Madonna tal-Grazzja ġewwa
Ħaż-Żabbar

L-Erbgħa 7 ta’ Settembru
				
				

Jum Il-Birgu
Sehem fiċ-Ċerimonja ta’ tifkira li ssir fil-Pjazza Ewlenija tal-Belt
Vittoriosa

Il-Ħamis 8 ta’ Settembru

Jum Nazzjonali - Festa tal-Vitorja

It-Tnejn 19 ta’ Settembru
				

Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali

L-Erbgħa 21 ta’ Settembru

Jum Nazzjonali - L-Indipendenza				

Il-Ħamis 22 ta’ Settembru

Fis-6.30 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard				

Il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru
				
				

Fis-6.30 pm Laqgħa għall-Bandisti u Alljievi tal-Post				
Fit-8.00 pm Ikla fil-Każin għall-Bandisti u Alljievi tal-post u għal		
dawk li għinu fl-armar u żarmar tal-Planċier				

It-Tnejn 26 ta’ Settembru

Fis-7.00 pm Kummissjoni Żgħażagħ				

It-Tlieta 27 ta’ Settembru

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Banda				

L-Erbgħa 28 ta’ Settembru

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Manutenzjoni			

Il-Ġimgħa 30 ta’ Settembru

Fis-6.30 pm Laqgħa Ġenerali Għaqda Każini tal-Banda			

It-Tnejn 3 t’ Ottubru		

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Birgu Fest			

It-Tlieta 4 t’ Ottubru		

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira			

Il-Ġimgħa 7 t’ Ottubru

BIRGU FEST			

Is-Sibt 8 t’ Ottubru		

BIRGU FEST			

Il-Ħadd 9 t’ Ottubru		

BIRGU FEST			

It-Tlieta 11 t’ Ottubru		

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali				

L-Erbgħa 12 t’ Ottubru

Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi				

Il-Ġimgħa 14 t’ Ottubru

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Statut

Il-Ħamis 20 t’ Ottubru		

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard

It-Tlieta 25 t’ Ottubru		

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Planċier

It-Tnejn 31 t’ Ottubru		

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
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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

