


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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L-inizjattiva tal-Kummissjoni Billiard 
tal-Każin li torganizza Maratona 

tas-Snooker biex jinġabru fondi għall-
proġett tat-tibdil tal-Irħam fil-Knisja ta’ 
San Lawrenz hija inizjattiva pożittiva u 
ta’ nkoraġġiment għall-Arċipriet tagħna 
li mill-bidu tal-Parrokjat tiegħu għaraf 
l-urġenza li jsir dan ix-xogħol. Dan huwa 
proġett kbir li jirrikjedi ħafna flus. Nifhmu 
li għandu jkun hemm għarfien ta’ din 
l-urġenza minn kulħadd u għalhekk hemm 
bżonn li l-Arċipriet iwaqqaf sotto kumitat 
jew kummissjoni biex tgħinu jorganizza 
attivitajiet biex jinġabru fondi għal dan 
il-għan kif ukoll biex tgħinu fit-twettiq ta’ 
dan ix-xogħol.

Fl-aħħar snin ġewwa Beltna saru proġetti 
kbar u jekk ilkoll ngħarfu naħdmu flimkien 
u norganizzaw rwieħna ma narax għandu li 
jkun hemm diffikultà biex jinġabru l-fondi 
meħtieġa. Saru numru ta’ proġetti ġewwa 
beltna bis-saħħa tal-volontarjat u għalhekk 
għandna nimtlew b’entużjażmu biex in-
wettqu dan ukoll. Aħna tal-każin tal-Banda 
San Lawrenz lesti li nagħtu l-għajnuna 
tagħna kif għamilna fl-imgħoddi u nap-
pellaw biex kulħadd ikun ġeneruż biex 
inkomplu nżidu mal-flus li nġabru fil-
ġranet tal-festa kif ukoll mal-5,000 ewro 
li l-Kumitat Festi Speċjali li fakkar l-1750 
sena mill-Martirju ta’ San Lawrenz ħalla 
għal dan ix-xogħol.

Bħala Soċjetà ewlenija ġewwa Beltna aħna 
jinteressana li jkollna Soċjetà mibnija fuq 
il-valuri u f’dan il-qasam naħseb li mhux 
isir bizzejjed. F’Settembru attendejt għal 
Assemblea Djoċesana u fit-tieni Jum ġie 
trattat b’diskors l-aktar elokwenti minn 
Fr. Rene Camilleri ‘Il-Katekeżi tat-tfal 
għall-Ħajja’. Kien hemm diversi interventi 
minn nies impenjati fl-edukazzjoni u for-
mazzjoni tat-tfal u l-adoloxxenti. Saħqu 
ħafna li llum irridu nibdew naħsbu dif-
ferenti minn kif konna naħsbu aħna meta 
konna tfal għaliex id-dinja qed tinbidel 
kuljum. Issemma bosta drabi l-ambjent kif 
ukoll l-attrezzament tal-lokal fejn ilaqqgħu 
lit-tfal u l-adoloxxenti li numru ta’ parroċċi 
huma nieqsa minn post addattat fejn jista’ 
jiġi attrezzat għaż-żminijiet tal-lum. Hawn 
ftakart li fil-parroċċa tagħna għandna Sala 
Parrokjali kif ukoll Youth Centre u li dawn 

Il-Kelma tal-President
   

 Lawrence V. Farrugia

qegħdin jikkontribwixxu ftit ħafna għall-
formazzjoni taż-żgħażagħ u adoloxxenti.

Tisma ġenituri jilmentaw li uliedhom 
wara li jagħmlu l-homework tagħhom 
m’għandhomx fejn imorru biex jiffur-
maw ruħhom. Minn naħa l-oħra hu ta’ ġid 
ix-xogħol li qed tagħmel in-Nursery tal-
Vittoriosa Stars fejn qed tiġbor numru ta’ 
żgħażagħ u qed jieħdu ħsieb il-lat sportiv. 
Madanakollu, mil-lati l-oħra, din il-prob-
lema ilha tkarkar. Niftakar li f’Diċembru 
tal-1991, l-Arċipriet tal-ġurnata Dun Daniel 
Farrugia li kien għadu kemm laħaq, kien 
organizza seminar ta’ ġurnata ġewwa De La 
Salle dwar din il-problema li kien mmexxi 
minn Dun Anton Gouder. Jiddispjaċini 
ngħid li ftit li xejn sar. Jekk irridu li jkollna 
familji sodi, mexxejja tas-Soċjetajiet tajba, 
rridu flimkien naħdmu biex liż-żgħar tagħna 
nagħtuhom valuri sodi.
 
Wara l-Birgu Fest fejn is-Soċjetża tagħna 
ħadet parti attiva inkluż servizz tal-Banda 
li għalaq dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, għall-
membri tal-Kumitat kienu tlett ijiem ta’ 
xogħol bi ftit irqad, komplejna bil-ħajja 
normali fix-xogħol tal-Każin, attivitajiet 
ta’ ġbir ta’ fondi u ppjanar u kuntatti biex 
inwettqu l-programm ta’ ħidma li fassalna.
Issa s-sala l-ġdida ġiet attrezzata bit-twieqi 
u l-bibien u beda x-xogħol ta’ manutenz-
joni tal-aperturi u l-bieb tal-ġenb li l-każin 
għandu fit-triq il-Lbiċ u qed nittamaw li 
dan ix-xogħol jitlesta sa qabel il-Milied. 
Il-Kummissjonijiet qegħdin jiltaqgħu re-
golari, imma nixtiequ li naraw aktar mem-
bri li m’humiex fil-Kumitat jipparteċipaw 
f’dawn il-Kummissjonijiet. Kif għidt kemm 
il-darba, il-Każin m’huwiex tal-Membri tal-
Kumitat imma tal-membri kollha. Għalhekk 
kull min jista’ jgħin hemm ħafna fejn jista’ 
jagħti kontribut.

Dan il-messaġġ tiegħi jwassalna għall-festi 
tal-Milied u l-Ewwel tas-Sena. Inħarsu lejn 
is-sena 2011 b’sodisfazzjon għal dak li 
rnexxielna nagħmlu għas-Soċjetà tagħna. 
Kellna sena impenjattiva ħafna u nħarsu 
b’ottimiżmu u entużjażmu għas-sena 2012.

Awguri għall-Milied u s-Sena ġdida lil 
kulħadd u grazzi tas-sapport tagħkom.
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Mill-Birgu tal-Imgħoddi
jikteb Anton Attard

Skola tal-Arti mill-Aqwa fil-Birgu

Il-Fra għand iċ-Ċirka
minn George Cilia
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Fil-Birgu konna naraw sas-snin sittin il-Fra tal-
Kappuċċini jew tal-Franġiskani Minuri jdur bil-ħorġa 

fuq spalltu jittallab il-karita’ bieb bieb. Din id-drawwa 
f’pajjiżna m’għadiex tidher aktar. Ġuvintur li kienu jħossu 
l-vokazzjoni Franġiskana kien jeħtiġilhom jibdew il-ħajja 
reliġjuża bi preparazzjoni għall-perfezzjoni, għalhekk 
sew jekk jieħdu l-ordni sagri u anki jekk tibqa lajk kienu 
jridu jgħaddu ż-żmien ta’ novizzjat ta’ ajk. F’dan iż-żmien 
iż-żgħażugħ kien jitqiegħed taħt il-ħarsien ta’xi patri 
mdaħħal fiż-żmien li għall-ġuvni r-regoli setgħu jidhru 
bħala ħarxa u stretti. Il-Fra wara novizzjat kien jieħu l-voti 
perpetwi u professjoni solenni, filwaqt li dan jintrabat 
għax-xogħol kollu tal-kunvent inkluż dak taċ-cirkatur. 
Meta s-superjuri jgħarfu l-virtuwijiet ta’ xi wieħed miż-
żgħażagħ għola minn tal-oħrajn kien jintgħażel għall-
uffiċċju delikat ta’ċirkatur.

Ix-xogħol taċ-ċirka
Ix-xogħol taċ-ċirkatur ma’ kienx wieħed faċli, dejjem 
għaddej bil-mixi fis-sħana tas-sajf  u l-bard tax-xitwa, 
b’dik il-libsa tal-pannu oħxon, rasu xuxa bil-qorq f’riġlejh 
fl-istaġuni kollha. L-użanza tal-Fra jħabbat bieb bieb 
f’kull triq tal-Birgu kienet indrat sewwa, in-nisa tad-dar 
kienu jlestulu xi sold jew sitt ħabbiet. Xi donazzjonijiet 
oħra kien jirċievi wkoll, bħal ngħidu aħna mingħand 
negozjanti tax-xatt tal-Belt fejn dawn kienu jwieżnuh 
b’ikel għall-kunvent.

Il-Fra umli u bis-sabar kollu kien jirringazzja u jitbissem lil 
kulħadd fejn lit-tfal kien itihom xi santa u jżerżaq xi kelma 
ta’ ġid minn kull fejn jgħaddi. Kien bniedem maħbub minn 

Wara li l-Granmastru D’Homedes kisirha mal-membri ta’ l-Universita’ tal-
Imdina, li wieħed mid-dmirijiet prinċipali tagħha kien il-ħażna tal-qamħ, waqqaf 
Universita’ oħra fil-Birgu biex taqdi l-ħtiġijiet tan-nies ta’ din ix-xaqliba. Il-qamħ 
mixtri mill-Universita’ l-ġdida beda jinħażen fil-fosos li tħaffru quddiem il-
Kunvent tad-Dumnikani, li għajr waħda minnhom, tgħattew meta saret bankina 
ġdida.

Id-Dar tal-Universita’ jew kif magħrufa wkoll Il-Kunsill tal-Ġurati, inbniet f’tarf 
it-triq illum imsemmija Triq il-Kunsill Popolari kantuniera ma’ Triq Il-Papa 
Alessandru.

Fl-1813, il-Gvernatur Maitland xolja dan il-Kunsill, u b’hekk din id-dar spiċċat 
battala. Aktar tard, għaddiet f’idejn il-privat u saret l-ewwel skola għat-tfal tal-
Kottonera. Snin wara, inbidlet fi Skola tal-Arti. Hekk insibu li kienet għadha 
f’Novembru ta’ l-1904, meta jidher li kienet fl-aqwa tagħha. Fl-eżami tad-Disinn 
u Pittura, magħruf bħala Ta’ Kensington, li sar fi tmiem dik is-sena, tmien studenti 
tagħha kisbu riżultati mill-aqwa.

Skond ma nkiteb wara li tħabbru r-riżultati, dawn is-suċċessi kienu riżultat tad-

kulħadd. Bil-ġbir li 
kien kapaċi jagħmel 
il-Fra, il-Kunvent 
tal-Kappuċċini kienu 
jqassmu l-flus, il-
ħobż  u  l -ħxe j jex 
miġbura mill-ġonna 
tagħhom. L-aktar 
karita magħrufa tal-
Kappuċċini kienet il-
borma tal-minestra li 
biha kienu jitimgħu 
lill-fqajrin li f’nofs 
in-nhar jintasbu wara 
bieb il-kunvent. Il-Fra 
ta’ spiss irid jaqbad 
il-kuċċarun u jqassam il-platt tal-minestra b’xi kelma ta’ 
faraġ li tagħti kuraġġ lill-fqajrin.

Il-Franġiskani Minuri ( Ta’ Ġiesu) baqgħu msemmijin 
għal dan ix-xogħol, iċ-ċirkatur tagħhom Fra Diegu 
Buonanno bil-virtuwijiet sbieħ li kellu tant ġabar flus 
li rnexxielu  jibni istitut għat-tfajliet orfni jew mitluqa 
li minħabba l-faqar dawn l-imsejkna kienu ħafna drabi 
jaqgħu f’ħajja ħażina. Ta’ spiss il-Fra kien jiltaqa  ma’ 
każijiet tal-biki, irridu niftakru li f’dawk iż-żminijiet 
f’pajjiżna kien għad hawn il-faqar. Din id-drawwa 
benefika u karitatevoli minn naħa tal-patrijiet 
Franġiskani nqatet, iżda l-Knisja Kattolika bdiet 
suriet oħra ta’ għajnuniet lil min jiġi bżonn permezz 
tal-Caritas Malta u l-Assistenza Soċjali tal-Azzjoni 
Kattolika Maltija.
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dedikazzjoni lejn it-tagħlim u dixxiplina tas-surmast Paolo Mifsud Tommasi.
L-aktar li spikka fost l-istudenti kien Giuseppe Grech li kiseb ċertifikat Prima Klassi fil-pittura Mano 

Libera. Seba’ studenti oħra kisbu suċċessi oħra tas-Sekonda Klassi fl-istil ciaro oscuro u Mano Libera.

Kienet ħasra li ħafna mill-istudenti ma komplewx jimxu ‘l quddiem fit-talenti li kellhom minħabba l-faqar 
li kien hawn fi żmienhom, meta bosta mill-ġenituri spiss kienu jisfaw bla xogħol.   

                           Id-Domus Panis Celestis 
Meta l-Qasam tal-Mużew fil-Birgu kien għadu ma fetaħx, it-tagħlim tad-dutrina kien isir fil-knisja minn xi saċerdoti 

jew lajċi ddedikati. Fost dawn insibu lill-imseħbin tal-Kongregazzjoni ta’ San Alwiġi, li kienet twaqqfet f’din 
il-parroċċa fl-1908.

Flimkien ma’ dawn, fl-ewwel snin tas-Seklu Għoxrin, fir-remissa li kellu Mons. Franġisku Marmara’, f’dik li ‘llum 
hi Triq il-Vittmi tal-Porvlista, infetaħ dak li ssejjaħ Domus Panis Celestis. Ftit wara, marru fid-dar li kellu l-Papas tal-
Griegi fil-Birgu, fejn illum hemm il-każin tal-Vittoriosa Stars. L-isem tad-domus kien addattat ħafna għax minbarra 
t-tagħlim reliġjuż u attivitajiet soċjali u edukattivi għal tfal kbar u żgħażagh, kienu jippreparaw ukoll lil tfal iżgħar 
għall-Ewwel Tqarbina.

Fost il-membri fit-tmexxija tad-Domus, flimkien ma’ oħrajn, kien hemm ċertu Karmenu Abela, Pawlu Micallef u 
l-Prokuratur Legali Alfredo Lucchese li kien is-Segretarju. Iżda l-aktar importanti fosthom kien id-Direttur Spiritwali, 
li għal  għadd ta’ snin kien il-Kanonku Dun Rafel Mazzelli. Il-Kanonku Mazzelli kien mużiċista mill-aħjar, tant li 
kien jiġi msejjaħ biex permezz tal-mużika tiegħu janima diversi funzjonijiet f’għadd ta’ knejjes, prominenti fosthom 
il-Knisja ta’ San Lawrenz u dik tal-Lunzjata.

Il-Kanonku Mazzelli kien maħbub ħafna fil-Birgu u l-ħatra tiegħu intlaqgħet tajjeb minn kulħadd, tant li, dakinhar 
li daħal uffiċjalment fil-kariga, kienet ngħatatlu merħba kbira. Dan kien seħħ il-Ħadd 25 ta’ Lulju 1915 filgħaxija. 
Il-faċċata tad-dar iżżejnet bil-bandieri u skrizzjonijiet ta’ merħba lill-kanonku.

Mazzelli wasal fid-Domus fis-6.00 pm u ntlaqa’ b’diskors ta’ merħba mis-segretarju Alfredo Lucchese. Fit-tweġiba 
tiegħu, il-Kanonku rringrazzja lill-kumitat li kien għażlu bħala Direttur Spiritwali għas-snin li ġejjin. Wara li kulħadd 
daħal ġewwa, fis-sala sar id-dramm tejatrali San Vito u wara, il-farsa Il-Mejjet salva lill - Haj

Xhieda tar-rispett li kien igawdi l-Kanonku Mazzelli, għal din il-laqgħa ta’ merħba kien hemm rappreżentanza mill-
Kapitlu tal-Kolleġġjata, mill-Komunita Dumnikana tal-Birgu, minn dik tal-Kapuċċini tal-Kunvent ta’ Santa Liberata, 
li dik il-ħabta kien fil-konfini tal-Birgu, u diversi personalitajiet distinti ta’ din il-belt.

Presepji fi Żmien il-Milied
Billi l-Milied hu fil-qrib, hu xieraq li ngħidu xi ħaġa dwar xi presepji li kienu jintramaw fil-Birgu ta’ żmien ilu. 

Tradizzjoni li għadha fostna sal-lum permezz ta’ wieħed mill-isbaħ li jintrama kull sena fi Triq Ħilda Tabone.

Fil-bidu tas-Seklu Għoxrin u għal għadd ta’ snin wara, fi  żmien il-Milied il-Birgu kien ikun prominenti. Minn ftit 
jiem qabel, fid-Domus li għadna kif semmejna, il-Kanonku Mazzelli, flimkien maż-żgħażagħ membri, kien jarma 
presepju mill-isbaħ, li biex jarawh kienu jiġu ħafna nies minn Malta kollha.  

Jingħad li l-istess kien isir meta Dun Lawrenz Politi kien jarma wieħed żgħir fid-dar tiegħu u jżejnu bil-pasturi li 
kien jagħmel hu stess. Li kellu nteressanti dan il-presepju kien li kien jintrama f’kamra magħluqa u tarah biss meta 
tħares minn wara lenti, li kien jagħmel fil-bieb tal-kamra, li kien jinżamm magħluq. B’hekk, għalkemm ma kienx 
kbir, kont tarah ħafna akbar milli hu.

Skond avviż li deher fi-ġurnal “Is-Salib’’ tad-19 ta’ Diċembru 1914, presepju ieħor kien jintrama f’Istitut għal-tfal 
iltiema li kien hemm fid-dar imdaqqsa Nru.13, Triq l-Irlandiżi. Din id-dar kienet magħrufa l-aktar bħala Palazzo 
Pirotta. Kien inkiteb li, min jixtieq jara dan il-presepju famuż u mill-isbaħ, li bħalu ma kien deher qatt f’dawn in-
naħat, kellu jmur fl-indirizz imsemmi. Dan kellu jkun għall-wiri kuljum minn jumejn qabel il-Milied sat-Tre Re, 
bejn l-4.00 u d-9.00.

Il-ħlas ta’ sold (1d) għad-dħul kellu jmur għall-bżonnijiet tat-tfal iltiema li kien hemm fl-Istitut 

Fit-Tletinijiet tas-seklu li għadda, din il-ġibda lejn il-presepji fil-Birgu ħada miegħu f’Hal Qormi Dun Ġwann 
Porsella. Meta sar Viċi hemm, beda jarma presepju jiċċaqlaq fid-Domus. Il-pasturi kien jagħmilhom huwa wkoll. 
Għandi nifhem, li l-ġibda ta’ Dun Ġwann lejn il-presepji ġa kienet għandu meta kien il-Birgu, u allura, xi wieħed 
hawn kien jarma żgur.



Nistgħu ngħidu li għaddiet sena oħra. Sena ta’ xogħol u ħidma, proġetti u suċċessi. Dan hu propju ż-żmien fejn 
inħarsu lura u nevalwaw jekk is-sena ħidma li għadha kemm għaddiet kinitx tajba, ħallietx il-frott mixtieq. Ċert 

li l-qarrejja ta’ dan il-fuljett jistgħu jagħtu opinjoni ċara fuq is-sena li għadha kemm għaddiet, għax permezz ta’ din 
il-pubblikazzjoni żammejnikom infurmati b’dak kollu li kien qed jiġri fil-każin.

Propju bħal daż-żmien sena konna għaddejjin bl-aħħar ftit preparamenti għall-mawra tal-Banda ġewwa l-Belġju. Kif 
jaf kulħadd tajjeb, din kienet suċċess enormi, kemm mil-lat organizzativ kif ukoll mil-lat mużikali. Wara kollox, ħadd 
ħlief il-Banda San Lawrenz hi l-ewwel banda li daqqet għall-ewwel darba ġewwa l-Ambaxxata Maltija fi Brussell, 
ġewwa Dar Malta. Barra minn hekk, kważi l-kontinġent kollu għadu jsemmi din is-safra, inklużi l-bandisti barranin, 
u għadhom jistaqsuni personalment sal-lum meta ħa nerġgħu norganizzaw safra oħra. Żgur li dan hu l-isbaħ ċertifikat 
tal-organizazzjoni kważi perfetta li kellna.

Minn din l-esperjenza wkoll ħriġna b’relazzjonijiet eċċellenti mal-Ambaxxatur Belġjan għall-Malta u iktar u iktar 
mal-Ambaxxatur Malti ġewwa l-Belġju, l-Eċċelenza Tiegħu Pierre Clive Agius. Kellna wkoll ix-xorti li nilqugħ għal 
żjara uffiċjali ġewwa l-każin matul is-Sajf li għadda, fejn ikkonsolidajna r-relazzjonijiet tagħna.

Matul din is-sena wkoll żammejna l-appuntamenti tagħna mużikali permezz tal-Programm Annwali kif ukoll tal-
Vittoriosa in Festa nhar is-7 t’Awwissu. Barra dawn iż-żewġ programmi, il-Banda San Lawrenz għamlet ukoll żewġ 
programmi oħra, wieħed fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Kristu Re ġewwa Raħal Ġdid u l-ieħor fil-Birgu Fest bħala parti 
mill-attivitajiet tal-Birgu Fest 2011. B’wiċċna minn quddiem ngħidu, b’mod speċjali fil-Programm Annwali kif ukoll 
fil-Vittoriosa in Festa, li l-banda ħarġet bl-unuri kollha u paxxiet lil dawk kollha li ġew jisimgħuna. Żgur li l-ħidma 
tal-Kummissjoni Banda f’dan ir-rigward qed tħalli l-frott mixtieq, għax il-programmi li qed ntellgħu qed ikunu jolqtu 
u jintgħoġbu ma’ kulħadd.

Madanakollu xorta waħda rridu naħdmu qatiegħ ħalli npoġġu l-banda fuq sisien iktar sodi. Hawnhekk qed nirreferi 
għall-alljievi, li sfortunatament fil-preżent huma ftit. Nħeġġeġ lil kull min qed jaqra dan il-fuljett sabiex jinkoraġixxi 
lill-uliedu jew inkella tfal oħra sabiex jiġu jitgħallmu l-mużika. Apparti l-fatt pożittiv li t-tgħslim qatt m’hu ħażin, 
il-mużika ttik esperjenza totalment differenti mis-suġġetti l-oħra tal-iskola, u tista’ wkoll tkun opportunita` ta’ dħul 
fil-futur għal min jaspira li jitgħallem. Fil-każin noffru t-tgħalim b’xejn, kif ukoll jingħata strument b’xejn. 

Challenge ieħor li għandu l-każin quddiemu hu li jsib persuni li lesti jidħlu għar-responsabbiltajiet tat-tmexxija fil-
futur qarib. Marbut ma’ dan il-punt, hu mportanti wkoll li l-membri u anke persuni li s’issa għadhom ma jiffurmawx 
parti mill-każin jersqu viċin u anke jsiru midħla tal-kummissjonijiet li għandu l-każin. Is-sigriet tal-każin u x-xogħol 
li jirnexxielu jtella’ hu propju dawn il-kummissjonijiet, imma hi x-xewqa tal-Kumitat u anke hu l-bżonn li dawn 
il-kummissjonijiet ma jkunux iffurmati biss mill-membri tal-Kumitat imma jkun hemm parteċipazzjoni sħiħa mill-
membri tal-każin.

B’referenza għal dawn il-festi, nixtieq nistieden lil kulħadd sabiex jingħaqad magħna fl-Ikla Tradizzjonali tal-Milied 
li ssir ġewwa Lukanda ewlenija kif ukoll għall-Party Tradizzjonali wkoll li jsir ġewwa l-Każin. Fil-fatt dis-sena 
dan ħa jsir nhar l-Erbgħa 28 ta’ Diċembru u bħas-sena l-oħra ser naħdmu u nippreparaw spettaklu għal waqt dan 
il-party, sabiex jiddeverti lill-membri u l-persuni li jingħaqdu magħna. Nfakkar ukoll li l-Banda San Lawrenz iġġib 
fi tmiemha l-impenji mużikali tagħha għal din is-sena nhar l-24 ta’ Diċembru, Lejlet il-Milied, permezz ta’ daqq ta’ 
Christmas Carols waqt il-purċissjoni tal-Bambin. Żgur li din hi attivita` sabiħa ħafna u nistieden lil kull min jista’ 
sabi ex jingħaqad mal-Banda u t-tfal tal-mużew f’din il-purċissjoni hekk tradizzjonali. Minn dawn il-kolonni nixtieq 
nawgura Milied Hieni u s-Sena t-Tajba lilkom u l-familji tagħkom, u nirringrazzjakom tal-Appoġġ li wrejtuna matul 
is-sena li għaddiet u li ċert li ser tkomplu turuna matul is-sena li ġejja. Tislijiet. 

Lejn l-Aħħar tas-Sena b’Sodisfazzjon
minn Bjorn Callus

HIGH TEA
Nhar il-Ħadd 20 ta’ Novembru, il-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali ser torganizza ħarġa familjari 

għall-Buġibba u wara High Tea ġewwa San Pawl Hotel, fejn ikun hemm ukoll il-
logħob tat-Tombla. It-Tluq mill-Pjazza tal-Birgu ikun fis-2.00 pm. Għaldaqstant 

nħeġġu lill-dawk kollha nteressati li jingħaqdu magħna f’din il-ħarġa sabiex 
javviċinaw il-Membri tal-Kumitat, speċjalment lill-Barman, il-Kaxxier u 
l-Assistent Segretarju. Il-Prezz ta’ din il-ħarġa u ta’ € 6. Narawkom!
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minn Simon Farrugia
 Delegat tal-Banda

Ninsabu ftit ġranet il-bogħod mill-festi tant sbieħ tal-Milied fejn aħna bħala Soċjeta’ Mużikali nkunu mpenjati b’diversi 
attivitajiet kemm mill-lat soċjali kif ukoll dak bandistiku. Żmien li jġib fi tmiem tagħha din is-sena 2011 u nilqgħu wkoll 
sena ġdida bil-pjanijiet u sfidi li aħna dejjem inpoġġu quddiemna.

Jekk nagħtu ħarsa lejn din is-sena li ser tiġi fit-tmiem tagħha naraw li kienet waħda mpenjattiva għall-Banda tagħna b’diversi 
servizzi u programmi  mużikali. Jispikkaw fost dawn il-Programm Annwali kif ukoll dak tal-Festa li jsir kull nhar is-7 
t’Awwissu. Minbarra dawn kien hemm Programm fil-festi tal-Bliet u Rħula Maltin kif ukoll fil-Birgu stess. Il-kummenti 
kienu dejjem pożittivi fejn dejjem  ilħaqna t-tragwardi tagħna.

Imma fil-ħajja huwa importanti li tħares il-quddiem. U aħna dejjem hekk għamilna. Quddiemna bħala Banda għandna 
sfidi kbar. Forsi l-akbar problema hija dik dwar it-tagħlim mużikali li l-maggoranza tal-Baned qegħdin iħabbtu wiċċhom 
magħha. Problema li bdejna nindirizzaw sabiex minbarra li  nippruvaw noħolqu nteress għat-tagħlim mużikali naraw li 
nimxu ma’ dak li qed jiġi stabbilit mill-awtoritajiet edukattivi.

Għandna  sena li fiha ser ikollna numru kbir ieħor ta’ servizzi, s’issa tmintax konfermati. Fost dawn kien xieraq li fl-okkażjoni 
tal-25 sena anniversarju mill-bidu tal-Presidenza ta’ Lawrence Farrugia nagħmlu Programm ta’ tifkira fost attivitajiet oħra 
biex niffestiġjaw dan l-anniversarju. Fil-fatt il-Kumitat iddeċieda li dan il-Programm isir nhar it-Tnejn 30 ta’Lulju fuq 
il-Planċier Artistiku tal-Banda tagħna. U għaliex għażilna din id-data. Hija l-ġurnata meta ġie nawgurat dan il-meravilja 
ta’ Planċier. U kif kulħadd jaf li l-President kien il-mutur sabiex dan il-Planċier tlesta u ħadem ħafna f’dan ir-rigward. 
Ovvjament dettalji dwar dan il-Programm u aktar attivitajiet tkunu nfurmati bihom aktar il-quddiem kemm permezz ta’ 
din ir-rivista kif ukoll permezz tal-website uffiċjali tas-Socjeta’ www.stlawrencebandclub.com.

Bħas-soltu ġimgħa wara ser ikollna s-soltu Programm tas- 7 t’Awwissu fl-okkażjoni tal-Festa tal-Padrun tal-Belt tagħna 
u tas-Soċjeta’ San Lawrenz. U dwar dan ukoll beda x-xogħol fejn diġa ntgħażlet it-tema li dan il-Programm ser jingħata. 
Programmi ta’ din ix-xorta jirrekjedu ħafna xogħol mill-Kummissjoni Banda u hawn inkun qed nonqos jekk ma’ 
nirringrazzjax lis-Surmast u l-Assistent tiegħu flimkien mas-Segretarju u l-Arkivista li naħdmu id f’id sabiex inkomplu 
nkabbru l-isem tal-Banda tagħna.

Pero’ minbarra lat bandistiku hemm diversi attivitajiet li l-Kumitat jorganizza b’mod regolari u nieħdu pjaċir ninnutaw 
li l-konkorrenza qed tkun waħda tajba. Ovvjament iridu jsiru numru t’attivitajiet sabiex ikollna l-fondi neċessarji biex 
nilqgħu għall-isfidi li dejjem qegħdin jiżdiedu. Il-Kumitat qiegħed jaħdem ukoll fuq numru ta’ proġetti fejn fost oħrajn qed 
isir xogħol fuq is-Sala l-Ġdida u fil-bidu tas-sena d-dieħla mistenni li finalment jibda x-xogħol fuq ir-restawr tal-faċċata 
tal-Palazz li jsebbaħ il-Pjazza tal-Belt tagħna. Minbarra dawn hemm numru kbir ta’ proġetti li huma ta’ dimensjoni iċken 
imma jirrekjedu ħafna ħidma. Aħna kommessi li nkomplu naħdmu sabiex din is-Soċjeta’ u l-Banda ewlenija tal-Belt 
Vittoriosa nkomplu nzommuha fl-ogħla post possibbli.

Minn qalbi nawgura lilkom u lill-familja tagħkom il-Milied u Sena Ġdida mimlija b’dak kollu li tixtieq qalbkom.

Ħbieb, qegħdin fi żmien li resqin lejn Milied ieħor, lejn tifkira sabiħa li f’din it-tifkira, permezz tal-Kelma t’ Alla u 
ċ-Ċelebrazzjonijiet qaddisa li nagħmlu, nerġgħu nfakkru u nġeddu t-twelid ta’ Sidna Ġesu` Kristu u dan fina u madwarna. 
Huwa tajjeb u ħaġa mill-isbaħ li f’dawn il-ġranet naraw imżejjna xbihat ta’ Ġesu` Bambin fit-twieqi, ġod-djar, fil-ħwienet. 
Imma Ġesu` ma ġiex biex inżejjnu bih biss id-djar, it-twieqi u kull fejn inpoġġu xbiha tiegħu. Ġesu` ġie biex ikun Alla 
magħna, il-Mulej tagħna. Ġesu` ġie biex isalvana u jeħlisna minn dak li jtaqqalna. Ġesu` ġie biex iġibilna l-paċi. Pero` 
qegħdin nisimgħu li għal ħafna Ġesu` m’għadux jinħass il-bżonn tal-preżenza tiegħu f’ħajjithom. Għal xi wħud, jemmnu 
f’Ġesu` imma jridu jew jixtiequ Vanġelu iktar komdu. Donnu Ġesu` sar barrani. L-istess bħal dak in-nhar li ma kienx 
hemm post fil-lukanda biex seta’ jitwieled, kif insibu fir-rakkont tal-Iskrittura. Hekk donnu llum. Għandna post u ħin għal 
kollox. Donnu Ġesu` sar żejjed.

Ejjew, f’dan iż-żmien qaddis tal-Avvent, bi preparazzjoni għall-Milied, permezz tal-Kelma u tas-Sagramenti, nerġgħu 
niskopru l-bżonn li Ġesu` jerġa’ jitwieled fina, biex b’hekk lil Ġesu` nkunu nistgħu ngħidulu li iva għad għandna bżonnu, 
li mingħajru ma jkollniex paċi u għaqda. Mingħajr Ġesu` ma jkollix paċi miegħi nnifsi u iżjed u iżjed ma’ ħaddieħor. Ġesu` 
Bambin irid jerġa’ jitwieled fina, fil-familji tagħna, fil-gruppi tagħna, fir-relazzjonijiet tagħna, fil-każini tagħna. Inħalluh, 
biex id f’id ma’ Ġesu` u id f’id bejnietna nkunu maqugħdin bħala parroċċa jew aħjar bħala familja, f’mixja nisranija li 
twassalna fejn jixtieqna Ġesu`.

Nawgura Milied u Sena Tajba lil kulħadd.

Messaġġ tal-Arċipriet Dun Joe Cilia
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Għaddiet Sena Oħra 



Kull min għandu kotba li għadhom f’kundizzjoni tajba u 
m’għandux bżonnhom ġentilment jgħaddihom lill-Każin 
għall-Book Sale li jsir minn żmien għal żmien.

Nhar il-Ħadd 30 t’Ottubru ntemmet 
Maratona ta’ Logħob ta’ Snooker ta’ 

madwar 50 siegħa ġewwa s-Sala tal-Billiard 
tas-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz. Din il-
Maratona ġiet organizzata mill-Kummissjoni 
Billiard bl-appoġġ sħieħ tal-Kumitat Ċentrali 
tas-Soċjeta` b’risq il-Proġett tal-Irħam ġewwa 
l-Knisja Kolleġġjata u Konventwali ta’ San 
Lawrenz. Bil-parteċipazzjoni ta’ numru sabiħ 
ta’ membri dilettanti tal-logħba tas-Snooker, 
din il-maratona bgħatet messaġġ pożittiv 
lill-poplu kollu Vittorjożan sabiex dan il-
proġett hekk ambizzjuż isir bis-sehem tal-
komunita` kollha Vittorjożana. Fi tmiem din 
il-Maratona, il-President tas-Soċjeta` is-Sur 
Lawrence V. Farrugia ppreżenta ċekk lill-
Arċipriet tal-Parroċċa Dun Joe Cilia fejn 
dan irringrazzja mill-qalb lill-dawk kollha 
li ħadu sehem u kkontribwew sabiex din 
il-maratona tkun suċċess.

Maratona tal-Isnooker
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Ħarġa Kulturali
Nhar it-Tlieta 18 t’Ottubru grupp ta’ persuni 
marru għal ħarġa oħra kulturali organizzata 
mill-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali fi ħdan 
is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz tal-Belt 
Vittoriosa. Wara l-ħarġiet ġewwa Għawdex 
u l-Mellieħa, il-Kummissjoni din id-darba 
marret iżżur il-Palazzi Presidenzjali ta’ San 
Anton u Verdala ġewwa l-Buskett, il-Belt 
tal-Imdina kif ukoll dawra ġewwa r-Rabat, 
fejn ma naqasx l-appuntament tal-ikla ta’ 
nofsinhar ġewwa Restaurant ewlieni. Għal 
darb’oħra grupp tajjeb ta’ persuni akkumpanja 
lill-membri tal-Kummissjoni f’din il-ħarġa, 
u dan jawgura tajjeb sabiex jiġu organizzati 
iktar attivitajiet ta’ din ix-xorta fil-futur qarib.

Birgufest 2011
Bejn il-Ġimgħa 6 u l-Ħadd 8 t’Ottubru ġie 
organizzat il-Birgufest fejn is-Soċjeta’ tagħna 
kienet attiva’ b’diversi attivitajiet. Minbarra 
li matul il-ġranet kollha ntrama stand bl-ikel 
u xorb quddiem is-sede tas-Soċjeta’, ġiet 
organizzata Book Fair fil-Persjana tal-Każin 
fejn din ġiet milqugħa tajjeb minn nies li 
attendew. Nhar il-Ħadd 8 t’Ottubru fl-4 ta’ 
wara nofs in-nhar il-Banda Vittoriosana San 
Lawrenz bdiet marċ minn Misraħ ir-Rebħa 
għal Triq il-Mina l-Kbira, Palazz tal-Isqof, 
Torri ta’San Gwann lura għal Triq il-Mina 
l-Kbira u Misraħ ir-Rebħa fejn wara esegwiet 
Programm Mużikali fuq il-Palk prinċipali taħt 
id-direzzjoni tas-Surmast Paul Schembri
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riċetta   Tiġieġa bl-oregano, lumi u paprika
Ikollok bżonn:

• 125g marġerina
• 150g għasel iswed jew golden syrup
• 100g zokkor ismar
• 2 bajdiet
• mgħarfa ilma

• 75g dqiq – jekk ikun plain żid 
2 kuċċarini baking powder
• kuċċarina qoxra ta’ lumija 
maħkuka
• 2 kuċċarini ginger (trab)

Il-mustarda
Il-mustarda għandha storja twila. Il-Griegi u r-Rumani kienu jużaw il-mustarda 
(trab) bħala mediċina u meta tiġi mħallta mal-inbid tintuża biex tħawwar l-ikel. 
Il-kelma mustarda ġejja minn żewġ kelmiet Latini għal inbid ġdid u jaħraq: 
Mustus Ardeus.

Qabel il-mustarda kienu jużawha għall-fejqan mis-sogħla. Tajjeb tkun taf:
•  Għaxar minuti wara li tħallatha, il-mustarda tkun diġa` laħqet il-quċċata tat-tjubija     
    tagħha.
•  Iżżidx mustarda ġdida ma’ mustarda li kellek qabel għax tħassrilha t-togħma pikkanti tagħha.
•  Żid niskata mustarda meta tkun se tagħmel is-sauce tal-ġobon biex toħorġilha t-togħma iktar.
•  Ħallat ftit mustarda (trab) mad-dqiq u użah biex tħawwar l-istuffat.
•  Iżżidx trab tal-mustarda dirett mal-misħun jew likwidu jaħraq, l-ewwel għaqqadha bl-ilma kiesaħ,   
    imbagħad żid mal-likwidu jaħraq.

Il-mustarda tgħinek ittiegħem l-ikel aħjar.

Suġġerimenti

•  Meta l-curry jiġik jaħraq ħafna żidlu l-jogurt naturali, krema qarsa, ħalib, meraq tal-lumi jew 
    patata, inkella taħlita ta’ xi wħud minnhom.
•  Biex il-custard ma jiffurmax skorċa fil-wiċċ, ferrex ftit icing sugar. Jekk ma tħobbux ħelu ħafna, 
   agħmel inqas zokkor meta ssajjar il-custard.
•  Qassar il-ħin ta’ meta jkollok ixxarrab per eżempju fażola niexfa – poġġiha f’ kazzola bl-ilma fuq 
   in-nar, ħalli l-misħun jiftaħ jagħli, u niżżel minn fuq in-nar. Imbagħad ħalliha tixxarrab fil-
   misħun tagħha stess, għal siegħa sagħtejn. Saffiha mill-ilma u sajjarha f’ilma ġdid.
•  Meta tgħalli l-bajd biex twebbsu, dawwar il-bajd waqt it-togħlija biex l-isfar jibqa’ fin-nofs tal-
   bajda l-aktar jekk tkun se żżejjen bih jew timlieh.
•  Taqlix it-tewm jew il-ħwawar għal ħin twil, għax togħmithom tiġi morra.
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Metodu: 
1. Poġġi l-marġerina (jew butir), iz-zokkor, l-għasel iswed u l-ilma f kazzola u saħħan bil-mod sakemm  
    jinħall il-butir.
2. Għaddi mill-passatur l-ingredjenti xotti kollha flimkien. Itfa’ l-ingredjenti li kellek fuq in-nar fuq din it-
    taħlita xotta u ħabbat tajjeb sakemm l-ingredjenti kollha jitħalltu tajjeb. Żid il-qoxra tal-lumija maħkuka u 
    itfa’ l-bajd, erġa’ ħawwad it-taħlita kollha u ferra fil-landa tal-kejk li tkun ksejt b’karta strazza.
3. Jekk se tuża landa tonda ta 18 il-ċentimetru aħmi l-kejk għal siegħa – siegħa u kwart fl-ixkaffa tan-nofs 
    f’forn moderat (350F – Gas Mark 3). Jekk tkun landa tawwalija l-kejk jieħu ftit inqas minn siegħa.
4. Ittestja ġentilment il-kejk fin-nofs. Jekk sebgħek ma ħalla l-ebda marka l-kejk ikun lest. Ħallih jibred għal    
   30 minuta, imbagħad aqilbu għal fuq gradilja tal-wajer ħalli jibred.
5. Tista żżejnu bl-icing jekk tkun trid.

Għalina n-Nisa



riċetta   Tiġieġa bl-oregano, lumi u paprika X’Wirt Storiku tilef il-Birgu
jikteb Lorenzo Zahra
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	 Sett linfi tal-Kristall tal-Bohemja, tnejn kbar u sitta iżgħar li ma kienx hemm prezzhom fil-Parroċċa 
ta’ San Lawrenzż

	 Sett linfi oħra tal-kristall mhux anqas ta’ valur li kienu fil-knisja tal-Lunzjata
	 Ir-Raġġiera li kienet tintrama fil-Parroċċa fil-Festa tal-Qalb ta’ Ġesu, kapolavur ta’ arti reliġjuża
	 Il-pavaljun kolossali li kien jintrama fil-Knisja tal-Lunzjata fl-istess Festa tal-Qalb ta’ Ġesu
	 Sett ta’ sittax il-baċir tal-karita’ li kienu jinħarġu fil-proċessjoni unika f’Malta
	Xkejjer b’kotba u dokumenti li nġabbru mid-debris tat-tiġrif tas-Sagrestija ta’ San Lawrenz li ttieħdu 

għall-ħruq flok intrefgħu
	Tlifna l-Kunvent tal-Knisja ta’ San Filippu bir-rikkezzi kollha li kien fih tas-saċerdoti li kienu jgħixu 

ħajja komunitarja fih
	Tlifna l-Kappella tas-Sagrament tal-Knisja tal-Lunzjata li kienet kollha miksija b’irħam sabiħ u 

iddekorata minn Xuereb u Schembri fl-1912
	Tlifna l-Kappella tas-Sagrament tal-Parroċċa bil-pittura ta’ Ġużeppe Cali’ fil-Koppla meqruda fit-23 

ta’ Marzu, 1942
	Tlifna erba’ anġli xogħol ta’ Darmanin tas-sena 1909 li kienu jżejnu l-Presbiterju tal-Parroċċa fil-Qalb 

ta’ Ġesu
	 Fil-Knisja tal-Lunzjata tlifna żewġ medaljuni tal-1910 alto relievi tal-Artista Sciortino
	Tlifna l-Koppla tal-Lunzjata li kienet saret mill-Perit Soler u l-bennejja l-aħwa Vella bil-pittura tat-

Taljan Professor Conti
	Tlifna l-gallerija tal-Orgni famuża tal-Lunzjata li parti minnha setgħet tkun salvata
	Tlifna kwadri ta’ pittura li kien hemm fl-Awla Kapitulari tal-Parroċċa
	Tlilfna l-istatwi antiki tad-Duluri u tal-Ecce Homo u dik ta’ Santu Rokku li tat bidu għall-proċessjonijiet 

fil-gżejjer tagħna
	Tlifna l-Kurċifiss imprezzabbli tal-Avorju tar-Randan
	Tlifna l-kwadri tal-passjoni li kien hemm fl-Oratorju tal-Kurċifiss xogħol tal-pittur Bonomu ( 1775-

1856). Issa baqalna l-kwadri tal-Via Sagra tal-istess artisti li nittamaw li ma jitwarrbux
	Tlifna t-titular l-antik tal-Lunzjata xogħol ta’ Bonnici u t-titular l-antik tal-Knisja tat-Trinita’
	Tlifna l-kwadri ta’ Preti ta’ San Pietru Dumnikan li kien fil-Lunzjata
	Tlifna l-kwadru ta’ San Filippu tal-pittur famuż Ruman Andrea Sacchi li kien San Filippu
	 Sfaw mirduma t-tappieri tal-fosos tal-qamħ ta’ Triq il-Bieb Ewlieni taħt il-bini tal-kunvent meta twesset 

it-triq
	Tlifna t-titular l-antik tal-Parroċċa ta’ San Lawrenz li oriġinarjament kien bħal dak tal-Katidral fl-Imdina, 

illum fil-Mużew. Dan għax il-kwadru ta’ San Lawrenz kien imdawwar b’għaxar kwadretti tal-ħajja tal-
qaddis li t-tnejn li kien baqa minnhom intilfu meta ġġarfet is-sagristija

	 Fis-Sagrestija tlifna kwadri ta’ San Kosma u Damjan tal-Paladin, ta’  Monserrat u ta’ Sant’Ursla tal-
Preti. Tlifna wkoll l-Ikona antika tal-Vitorja u t-Titular tal-Kappella ta’ Sant’Anġlu

Illum tbikkik il-qagħda tal-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu u dik ta’ San Filippu. Nispiċċa hawn b’kumment 
wieħed għax kummenti oħra nħallihom f’idejkom. Ta’ min kien it-tort li l-Birgu ħareġ hekk fqajjar u l-wirt li 
kellu kien imkasbar li ma’ nstab ħadd jieħu ħsiebu?

It-Tieni parti

Ħu ħsieb li tħallas il-Menswalita għas-sena li ġejja kmieni kemm jista jkun. 
Il-ħlas huwa ta’ €7. Kull min iħallas sal-aħħar ta’ Jannar jingħata diary 
tas-Soċjeta’.



Forsi minn dawk kollha li interviżtajt  
s’issa Mons Mifsud kien l-iktar 

wieħed li domt nitkellem miegħu. Minn 
dak li għidna iktar ma ktibtx milli ktibt, 
bejn għax l-ispazju tal-interviżta hu 
limitat u bejn għax il-prudenza hekk titlob, 
għalkemm tkun il-verita` u nteressanti.

Wara kollox min dam mhux inqas minn 
dsatax il-sena arċipriet tal-Birgu ikollu 
hafna xi jgħid u x’jirrakonta, u ngħid!

Naturalment għalija kien l-arċipriet 
ta’ żgħoriti u ta’ żogħżiti, kien dak li 
għamilli l-preċett, dak li għamilli l-eżami tal-griżma, 
kien l-arċipriet meta kont abbati, kien l-arċipriet meta 
kont nakkumpanja biż-żimarra fil-purċissjoni tal-Ġimgħa 
l-Kbira (fejn darba minħabba ġlied bejnietna kien urieni 
l-karta l-ħamra u bagħtni d-dar u kienet waħda mill-ftit 
okkażjonijiet li tgħoddhom fuq seba’  wieħed meta ma 
segwejtx il-purċissjoni tagħna).

Insomma kien l-arċipriet tat-trobbija tiegħi u min 
jaf kemm il-quddiesa smajt tiegħu u kemm saħħarni bl-
omeliji tiegħu, li kienu jixhdu l-karattru sod tiegħu bla 
kantunieri, l-iswed jgħidlu iswed u l-abjad jgħidlu abjad. 
Karattru li għal min ma jkunx jafu, mhux l-ewwel darba 
li  ma jifhmux, u għalhekk ma jaqbilx miegħu, kemm 
jekk persuni, u kemm jekk entitajiet.  Imma bis-sodizza 
tal-argumenti tiegħu u bl-enerġija żagħżugħa ta’ dak 
iż-żmien għalkemm xi drabi migruf, anki f’okkażjoni 
litteralment fiżikament imweġġa’, dejjem baqa’ sod 
fit-tmexxija tiegħu. Dejjem baqa’ jiddefendi l-knisja li 
dejjem kien iħobb, lill-parroċċa li għal tant snin serva, 
lill-Birgu li tant ħabb u għadu jħobb, u fuq kollox lil San 
Lawrenz, l-għaxqa ta’ qalbu.

Dan ma jfissirx li ma kellux difetti!  Min ikollu 
karattru miftuħ u jitkellem ċar bħal ma kien jitkellem 
hu, bilfors tistenna li mhux kulħadd jifhmu u japprezzah.  
Dan ġara li wara li spiċċa minn arċipriet tal-Birgu, in-nies 
donnhom bdew japprezzawh aktar minn qabel. Insomma 
hekk hi li Ġesu` stess kien qal li “ebda profeta m’hu 
apprezzat f’pajjiżu”.

Tfulija
Iltqajt ma’ Mons Mifsud fil-Kon-Kattidral ta’ San 

Ġwann fejn illum huwa r-rettur u bdejna bil-mod il-mod 
niftħu u nqallbu il-ktieb l-oħxon tat-tifkiriet u r-rakkonti 
tiegħu li ma jispiċċaw qatt u b’mod naturali bdejna bit-
tfulitu u l-familja.

 
Mons Mifsud twieled fil-15 ta’ Settembru 1933 il-

Birgu minn Lorenzu u Tereża xebba Seychell it-tnejn 
mill-Birgu. Huma kienu b’kollox disat’ aħwa. Is-subien 
Gużi li llum hu patri ta’ Santu Wistin, Lino li jinsab il-
Kanada u Tony,  filwaqt li ħutu l-bniet huma Mary li llum 
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mejta, Adelina, it-tewmin Rose u Helen u 
Katie. Hu kien joqgħod Triq il-foss u bħala 
logħob hu u sħabu kienu jimitaw lill-kbar 
waqt it-tħaffir tax-xelters.  Fi triq il-Foss 
għad hemm ħafna tifkiriet minn dawn li 
wieħed jista’ jarahom.

Tifkiriet

Għall-mistoqsija tiegħi dwar l-ewwel 
tifkiriet tiegħu tal-Birgu qabel il-gwerra hu 

wieġeb li jiftakar ir-rand li kien jitferrex fl-art tal-knisja 
fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Lawrenz.  Dan kien isir biex 
jagħti riħa tfugħ, minħabba xi riħa li setgħet toħroġ mill-
oqbra. Jiftakar il-purċissjoni ta’ San Lawrenz, u kif darba 
qam storbju kbir għax xi ħadd kien qal li waqa’ imqass 
li kien mal-karti li nxteħtu minn fuq l-arloġġ tal-pjazza. 
Jiftakar il-ġigġifoqu li kien jinħaraq fil-pjazza, u li tant 
kien jibża’ minnu.

Jiftakar ukoll li fil-knisja tal-Lunzjata fejn kien imur 
jisma’ l-quddies man-nanna, kien jibża ħafna mill-pittura 
ta’ San Pietru ta’ Verona, li kellu sikkina mdaħħla f’rasu. 
Fil-knisja tal-Lunzjata kien midħla sew ukoll fil-Palazz 
tal-Inkwiżitur, minn fejn il-Patrijiet Dumnikani kienu 
jagħtu s-servizz reliġjuż wara li waqgħet il-Knisja.

Bħala l-ewwel skola hu mar għand is-sorijiet 
Franġiskani fi Triq il-Palazz tal-Isqof u jiftakar l-ismijiet 
tas-sorijiet fosthom Sr. Cornelia u Sr. Gugliermina. Kienu 
għamlu xi żmien joqogħdu l-Isla u jiftakar li kien imur 
l-iskola tal-gvern taħt l-arloġġ.

Bħal kull anzjan ieħor li interviżtajt il-gwerra biddlet 
il-ħajja tar-residenti tal-Birgu u anki ċ-ċkejken Lorry, 
kif kien magħruf minn kulħadd flimkien mal-familja, 
kellhom jippakkjaw u jmorru għal post iktar kenni fiż-
Żejtun. Jiftakar kif imgeddsin ġol-karrozzin telqu mill-
Birgu imbeżżgħin minn xi attakki mill-ajru. Fiż-Żejtun 
ħa miegħu t-tifkiriet tal-bidu tal-gwerra, il-biża’ tan-nies, 
is-sirena, il-bini mwaqqa’ u n-nies tixgħer u titlob fix-
xelter il-kbir ġol-foss, bin-nies fuq xulxin u t-tfal reqdin 
fuq il-kruċċetti.

Meta l-attakki kienu naqsu xi ftit, il-familja reġgħet 
niżlet il-Birgu, u allura kien imur l-iskola fl-Armerija fejn 
is-Surmast kien is-Sur Bonnici, missier Patri Bonnici li 
dan l-aħħar kien Pirjol ta’ San Duminku; pero`  ma tantx 
damu, għax wara ftit żmien reġgħu marru joqogħdu 
ż-Żejtun fejn damu hemm sas-sena 1957.

Studju u r-rotta tal-vokazzjoni
Fil-frattemp Mons Mifsud kompla l-istudji tiegħu 

fl-iskola primarja taż-Żejtun taħt is-Surmast Paul Galea, 
wara s-seminarju l-Furjana u wara l-Universita` il-Belt 
Valletta. Minkejja dan hu mal-familja tiegħu dejjem kienu  
jinżlu għall-festa ta’ San Lawrenz u għall-festi tal-Ġimgħa 

          Lawrenz Mifsud minn Paul Micallef

Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ ............



tiddomina il-famuża ġlieda politika reliġjuża. Kien  ukoll 
żmien il-Konċilju Vatikan II tal-maħbub Papa Ġwanni 
XXIII u l-arja friska u ġdida kienet qed tistenna li tidħol 
mill-bibien imbarrati tar-reżistenza tal-Knisja konservattiva 
Maltija. U fil-Birgu dan l-inkarigu biex jipprova jbexxaq iċ-
ċaċċis imsaddad u jdaħħal nifs ġdid waqa’ fuq iż-żagħżugħ 
Arċipriet Mifsud. Il-ħajja ma kinitx faċli, altru minn hekk! 
Billi l-kanonċi ta’ dak iż-żmien kienu kważi kollha anzjani, 
bilfors kellu jsib reżistenza qawwija ferm, li għalkemm 
forsi b’intenzjoni tajba, għax ma xtaqux jitilfu d-drawwi 
tal-imgħoddi, ma setgħux jirrealizzaw li ż-żminijiet kienu 
qed jinbidlu u li l-Birgu kien parti mill-Knisja Universali u 
kellu jimxi maż-żminijiet il-ġodda kif xtaqet il-Knisja u kif 
kien jinsisti Mons Arċisqof Gonzi, li kemm il-darba faħħar 
il-ħidma tal- Parroċċa tal-Birgu fit-twettiq tal-Konċilju.

L-Arċipriet Mifsud għalkemm kellu ħafna oppożizzjoni, 
u kultant  rapporti l-Kurja min nies ta’ madwar il-Knisja, 
xorta ma qatax qalbu u kompla għaddej il-quddiem. Hekk 
li fil-knisja tneħħew is-siġġijiet u ddaħħlu l-bankijiet u 
l-fannijiet għall-kumdita` tal-poplu t’Alla u tant tibdil ieħor 
li bidel il-Parroċċa skont kif xtaq il-Konċilju.

Proġetti
 
Meta tħares lejn il-lista li wettaq Mons Mifsud waqt 

il-perjodu tiegħu bħala Arċipriet, din ma tispiċċa qatt.  Bl-
għajnuna ta’ nies bħal mibki Peppi Gellel, Lorry Privitelli 
u oħrajn, saru ħafna opri ġodda fil-knisja tagħna, fosthom 
il-lampier, it-tużell, l-artal mejda u l-ambone, tkabbar 
iċ-Ċimiterju tal-Parroċċa li dak iż-żmien kien mitluq;  ħa  
b’kiri s-Sala tal-Parroċċa u beda jagħmel attivitajiet soċjali 
fosthom films għall-familja kollha. Ġiet żviluppata ż-żona 
tal-Ħawli ddedikata lill-Qalb ta’ Ġesu` u sar restawr tal-vari 
tal-Ġimgħa l-Kbira mill-artist Ċensu Apap; saru l-bradelli 
ġodda għalihom bix-xogħol ta’ Giovann u Emmanuel Pisani 
u bil-ħidma wkoll tal-Kan. Dun Pawl Camilleri. Introduċa 
għall- ewwel darba il-persunaġġi (bi pjaċir nikteb li jien 
kont l-ewwel wieħed) bdiet issir il-quddiesa folk bil-kant 
taż-żgħażagħ, biex jimxi maż-żminijiet moderni ta’ dak 
iż-żmien.

Flimkien ma’ nies bħal Lawrence Farrugia, Dun Pawl 
Camilleri u oħrajn reġa’ ta ħajja lill-festa esterna fejn anke 
biddel ir-rotta tal-purċissjoni, irrestawra il-pittura tal-knisja 
kif ukoll manutenzjoni tal-irħam tal-knisja anke bl-għajnuna 
diretta u sigrieta ta’ Mons Gonzi li kellu għal qalbu ħafna 
l-parroċċa tagħna.

Ħaġa li rsista ħafna għaliha u ħadem ferm biex isseħħ, 
kienet, sabiex iż-żewġ kommunitajiet tal-parroċċa jkunu 
iktar qrib xulxin u dan jixhed il-progress li sar fir-relazzjoni 
mal-Komunita` Dumnikana. Il-passi li ittieħdu wara huma 
frott tal-pedamenti ta’ dak iż-żmien. Hemm  affarijiet oħra 
li saru li mhux imniżżla hawn li huma weraq fil-kuruna 
tar-rand li tippremja l-ħidma ta’ Mons Mifsud fil-Birgu. 
F’kelma waħda, il-Birgu reġa’ beda jieħu ir-ruħ wara 
t-tħarbit tal-gwerra. Mons Mifsud hawn jirringrazzja lill-
Arċipriet Dun Pawl Galea u lill-Kan. Teżorier Dun Lawrenz 
Micallef, li t-tnejn ħadmu ħafna wara l-gwerra biex il-Birgu 
reġa’ nbena. Mons Mifsud kompla jibni spiritwalment u 
moralment fuq dak li kienu bdew huma.

ikompli fil-ħarġa li jmiss
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l-Kbira u l-Għid.
Meta kien għadu seminarista fis-

sena 1957, meta l-Birgu kien għadu 
jinbena mid-debris tal-gwerra, hu flimkien 

mal-familja reġgħu niżlu l-Birgu f’numru 9/10 Triq 
il-Kunvent.

Wara d-djakonat fis-sena 1959, eżattament fl-14 ta’ 
Marzu ġie ordnat saċerdot flimkien ma’ Dun Ġużepp 
Caruana fil-Kon-Kattidral ta’ San Ġwann, u nhar il-5 t’ 
April qaddes l-ewwel quddiesa solenni tiegħu fil-parroċċa 
tal-Birgu assistit mill-Arċipriet Dun Pawl Galea, u 
l-Kanonċi Dun Gużepp Glivau u l-Kan. Dun Lawrenz 
Micallef, assistent, u ċ-ċerimonier Dun Ġorġ Cassar, 
bil-mużika tas-Surmast Lorenzo Galea, u l-Paniġierku 
minn ħuh Patri Leone Mifsud, Osa (kif kien jismu dak 
inhar, għax illum l-isem inbidel għal Patri Ġużi). U ftit 
tal-jiem wara għamel replika taċ-ċerimonja tal-quddiesa 
fil-parroċċa ta’ Santa Katerina taż-Żejtun.

Merħba bierda
Għalkemm l-iskop kien li jaqdi dmiru ta’ saċerdot fil-

Parroċċa ta’ twelidu, għax hekk kien ordnalu l-Arċisqof 
Mikiel Gonzi, il-Birgu l-arċipriet ta’ dak iż-żmien Dun 
Pawl Galea, għal raġunijiet li kien iħoss hu, ma tantx 
wera nteress fih; anzi inkuraġġieh biex jipprepara ruħu 
biex jersaq għall-eżami ta’ kappillan, meta jkun hemm 
xi parroċċa vojta.

Tbatija u skariġġ
Minkejja li kien joqgħod il-Birgu b’sagrifiċċju kbir 

għall-familja tiegħu li qatt ma setgħu jidraw il-Birgu 
iżda kienu jippreferu ż-Żejtun kellu  jwettaq il-ministeru 
tiegħu ta’ saċerdot u organista fiż-Żejtun. Allura sakemm 
kien daħħal daqsxejn ta’ karroza Austin, kien imur 
iqaddes fil-parroċċa ta’ Bormla fil-5.00 am, biex wara 
jmur Santa Liena jaqbad il-karrozza tal-linja tas-5.45 
am, u hemm jibda jdoqq fil-quddies tal-mejtin li kien 
isir kuljum. Kien ukoll jgħallem fil-Kulleġġ Stella Maris 
il-Gżira u fl-iskola St. Catherine f’Tas-Sliema.

Sens kbir bikri ta’ leadership
Mons Mifsud sa mill-ewwel żmien tas-saċerdozju 

tiegħu wera il-kwalitajiet ta’ tmexxija  li kien iħaddan 
u erba’ snin wara l-ordinazzjoni tiegħu fl-1963 inħatar 
kappillan ta’ Marsaxlokk u sena u nofs wara, fuq 
l-insistenza qawwija kważi ta’ ordni mill-Arċisqof ta’ 
dak iż-żmien Mons Mikiel Gonzi, huwa nħatar Arċipriet 
tal-Parroċċa tal-Birgu fejn dam sas-sena 1983 fejn wara 
ta r-riedni lil saċerdot ieħor mill-Birgu Dun Pawl Raggio 
li diġa` għadda mill-għarbiel tal-mistoqsijiet tiegħi.

Żmien ibaqbaq
Is-snin sittin ma kinux l-iktar żminijiet faċli li għaddiet 

minnhom Malta, il-knisja, kif ukoll il-Birgu. Kien iż-
żmien ta’ bejn żewġ elezzjonijiet jaħarqu fejn kienet 



It-Tnejn 7 ta’ Novembru Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Membri tal-Kumitat u s-Sezzjoni Żgħażagħ
    mal-Ministru Clyde Puli fl-okkażjoni tas-sena tal-Volontarjat
L-Erbgħa 9 ta’ Novembru Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Il-Ġimgħa 11 ta’ Novembru Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira
Il-Ħadd 13 ta’ Novembru Fis-7.30 pm Kuncert Annwali tal-Għaqda Każini tal-Banda
It-Tnejn 14 ta’ Novembru Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard
It-Tlieta 15 ta’ Novembru Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Il-Ħamis 17 ta’ Novembru Fis-7.00 pm Kummissjoni Żgħażagħ
Is-Sibt 19 ta’ Novembru Sehem fil-Quddiesa f’Ġieh Santa Ċeċilja fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann 
    u fil-marċ li jsir minn banda mistiedna
Il-Ħadd 20 ta’ Novembru Fis-2.00 pm Ħarġa Familjari organizzata mill-Kummissjoni Attivitajiet   
    Soċjali
L-Erbgħa 23 ta’ Novembru Fis-6.30 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Banda
Il-Ġimgħa 25 ta’ Novembru  
Is-Sibt 26 ta’ Novembru Sehem fl-Attività Vetrina tal-Festa Maltija fil-kumpless ta’ Monte Kristo
Il-Ħadd 27 ta’ Novembru organizzata mill-Għaqda Każini tal-Banda, Federazzjoni tal-Armar 
    u mill-Għaqda Piroteknika Nazzjonali 
It-Tlieta 30 ta’ Novembru Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali 
Il-Ġimgħa 2 ta’ Diċembru Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Manutenzjoni 
It-Tnejn 5 ta’ Diċembru Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali 
L-Erbgħa 7 ta’ Diċembru Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi 
Il-Ħamis 8 ta’ Diċembru Festa Pubblika - Il-Kunċizzjoni 
Is-Sibt 10 ta’ Diċembru Fis-6.30 pm Attività Soċjali għall-Barranin li joqogħdu fil-Belt Vittoriosa 
It-Tlieta 13 ta’ Diċembru Festa - Jum ir-Repubblika 
L-Erbgħa 14 ta’ Diċembru Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Statut 
Il-Ħamis 15 ta’ Diċembru Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali 
Is-Sibt 17 ta’ Diċembru Dinner Dance tal-Milied fil-Coastline Hotel għall-Membri, Familji u   
    Ħbieb 
It-Tnejn 19 ta’ Diċembru Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali 
Is-Sibt 24 ta’ Diċembru LEJLIET IL-MILIED
    Sehem tal-Banda San Lawrenz fil-Proċessjoni tal-Bambin 
Il-Ħadd 25 ta’ Diċembru TIFKIRA TAT-TWELID TAS-SINJUR TAGĦNA ĠESÙ KRISTU 
L-Erbgħa 28 ta’ Diċembru Party tal-Milied fil-Każin bis-sehem ta’ Big Band u kantanti
Is-Sibt 31 ta’ Diċembru L-aħħar tas-Sena 2011

ATTIVITÀ GĦAX-XHUR TA’
NOVEMBRU - DIĊEMBRU 2011

        Party tal-Milied 
Nhar il-Erbgħa 28 ta’  Dicembru mit-8pm il-
quddiem. Membri €7 mhux membri € 10. Bil-
parteċipazzjoni ta’ kantanti u Big Band. Aħsbu 
kmieni għax postijiet limitati.
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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



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


