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

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

Lawrence V. Farrugia

B

il-ħatra ta’ iben il-Belt Vittoriosa
l-Emminenza Tiegħu l-Kardinal
Prospero Grech, ktibna paġna oħra
tad-deheb fl-istorja glorjuża ta’ Beltna.
L-aħbar tan-nomina tiegħu mliet ilqlub ta’ kull Vittoriosan, kemm dawk
li joqogħdu fil-Birgu kif ukoll li huma
mxerrda ma’ Malta bl-akbar ferħ. Kienu
ħafna dawk li bdew jistaqsu fejn twieled u
fejn kien joqgħod. Grazzi għad-direzzjoni
ta’ din il-pubblikazjoni li fil-ħarġa ta’
qabel ġabet ħafna nformazzjoni dwar
il-Kardinal Vittoriosan. L-Ordinazzjoni
Episkopali tiegħu fil-Kon Katidral ta’
San Ġwann b’attendenza sabiħa kemm
tal-Kapitolu kif ukoll b’ġemgħa sabiħa
ta’ Vittoriosani kienet kommoventi
ħafna u fl-aħħar tal-funzjoni meta
għamel kelmtejn tal-aħħar ma naqsitx
iċ-ċajta. Aħna tal-Każin tal-Banda
San Lawrenz nesprimu l-ferħ tagħna
flimkien mal-Vittoriosani u l-Poplu
Malti u Għawdxi għal din il-ħatra hekk
għolja fil-ġerarkija tal-Knisja lil iben ilBelt Rebbieħa. Filwaqt li nawgurawlu
għomor twil nittamaw li fiż-żmien qarib
jsib il-ħin biex iżur il-Kolleġġjata ta’
San Lawrenz fejn irċieva s-Sagrament
tal-Magħmudija kif ukoll il-Belt fejn
trabba. Din tkun okkażjoni sabiħa biex
il-Poplu Vittoriosan jagħti merħba xierqa
lill-Kardinal Prospero Grech.
Wara diskussjonijiet dwar irrestawr tal-faċċata tal-Każin, kemm
fil-Kumitat ta’ Rijabilitazzjoni kif ukoll
m’awtoritajiet Governattivi, u wara li
sena ilu ġew esibiti l-pjanti tar-restawr
tal-faċċata, bi pjaċir ngħarrfu li saru
l-permessi meħtieġa lill-MEPA fejn huwa
ppjanat li din is-sena jibda x-xogħol.
Biex jikkumplimenta dan ix-xogħol,
il-Kumitat għadu kemm għamel ftehim
biex id-ditta Sacco Brothers tal-Imqabba
tbiddel l-apperturi tal-ewwel sular inkluż
il-gallarija tal-injam. B’hekk ikun sar
ir-restawr komplut tal-faċċata tal-Każin
tagħna li hija ċentru t’ attrazzjoni filpjazza.
Dan l-aħħar is-Sur Mark Bugeja
membru tas-Soċjeta` rregala lisSoċjetà mwejjed, armarjijiet, lockers,
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siġġijiet u libreriji li dawn tal-aħħar
se jiġu attrezzati fis-sala tal-Kunċerti
biex tintrefa’ aktar mużika kif ukoll
ikollna post addattat fejn jinżammu
pubblikazzjonijiet tas-Soċjetà u kotba
relatati mal-mużika. Oħrajn ġew użati
fl-Uffiċċju li ġie attrezzat wara li s-sena
l-ohra konna biddilna l-art. Lil Mark
ngħidulu grazzi.

Diġà beda x-xogħol fuq l-armar
tal-wirja Ġetsemani fejn din is-sena
se naraw stazzjon ġdid fil-gallarija
tal-bitħa - ‘Ġuda jbiegħ lil Kristu’. IlKummissjoni ħasbet ukoll biex għallftuħ tal-wirja ssir lejla muziko-letterarja
fl-Oratorju tal-Kurċifiss.
Fl-aħħar Sibt ta’ April sejjer jiġi
organizzat il-Kunċert Annwali fis-Sala
Parrokkjali tal-Parroċċa li għadha
kemm ġiet irranġata. Nappellaw lillMembri bil-familji tagħhom biex
jattendu għal dan il-programm li żgur
joħorġu sodisfatti bl-għażla ta’ mużika
li sejra tindaqq.

Kienet inizzjattiva tajba l-laqgħa li
l-Arċipriet organizza fl-ewwel Ħadd ta’
Frar għal dawk id-dilettanti tal-Ġimgħa
l-Kbira. Kelli pjaċir nattendi flimkien
mal-Uffiċċjali u membri tal-Kumitat.
L-attendenza kienet inkoraġġanti u
dawk preżenti kellhom l-opportunita` li
jagħmlu suġġerimenti dwar kif nistgħu
nagħtu aktar ħajja l-proċessjoni. Ilmaġġoranza ta’ dawk preżenti reġgħu
wrew ix-xewqa tagħhom biex il-vari
tal-Ġimgħa l-Kbira jerġgħu jitpoġġew
fil-post kif kien isir qabel. Nifhmu li
mhux possibbli li kull ma ntqal jista’
jiġi attwat din is-sena, imma jiena
persważ li din is-sena sejrin naraw
xi tibdil għall-aħjar. Din l-inizjattiva
hija prova ta’ tmexxija tajba li biha
l-Arċipriet qiegħed imexxi l-Parroċċa
li ghalkemm huwa r-responsabbli ta’
dak li jsir imma jemmen ħafna filkonsultazzjoni u l-involviment kemm
tal-Għaqdiet kif ukoll tal-Parruċċani.
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Il-Kelma tal-President
Mill-Birgu tal-Imgħoddi
Festa lil Ġesù Nazzarenu
fil-Birgu
Xahrejn bla waqfien
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Mill-Birgu tal-Imgħoddi
Bieb is-Sultan

F

jikteb Anton Attard

ost il-binjiet storiċi ta’ żmien l-Ordni ta’ San Ġwann li hawn fil-Birgu hemm Bieb
Notre Dame jew kif magħruf aktar - Bieb is-Sultan. Dan il-bieb kien id-dħul prinċipali
lejn it-Tlett Ibliet wara s-swar tal-Kottonera.
Kien inbena fl-1675 fuq disinn jew ta’ Moderico Mondion jew ta’ Romano Carapecchia.
Kemm il-wieħed u kemm l-ieħor kienu inġiniera mill-aqwa b’għadd ta’ xogħlijiet f’diversi
nħawi fil-Belt Valletta u fil-Kottonera attribwiti lilhom. Fil-ġnub tiegħu kienu bnew ukoll
barakki għas-suldati għassiesa.

Aktar tard, fil-formazzjoni aħħarija ta’ dan il-kumpless, ħa sehem ukoll l-inġinier Louis
de Tigne li, fl-1715, fuq parir u disinn tiegħu, inbena ħajt ta’ difiża għoli biżżejjed biex ikun protett aħjar minn xi
dħul mhux mixtieq.

Kellu tliet bibien, b’dak tan-nofs tasal għalih minn fuq pont, li kien jitla’ u jinżel għan-naħa l-oħra tal-foss li kien
hemm quddiemu u quddiem is-swar li jmissu miegħu. Il-ħofor mnejn kienu jgħaddu l-ktajjen jew il-ħbula li jtellgħu
u jniżżlu l-pont għadhom hemm sal-lum. Mal-medda tas-snin, minħabba tibdil li kien kostrett li jsir madwaru, tilef
id-dehra oriġinali tiegħu. Fost dan, hemm il-ħajt ta’ difiża li kien disinjat minn Tigne, li kien inħatt fil-bidu tas-Seklu
Għoxrin u ż-żewġ toroq fil-ġnieb tiegħu, li nfetħu wara l-gwerra li għaddiet.

Fil-għoli fuq il-bieb prinċipali, kien tqiegħed bust tal-bronż tal-Gran Mastru Nikola Cottoner, li aktarx minħabba
fih, baqa’ magħruf bħala Bieb is-Sultan. Mal-bust tqiegħdet lapida li tfakkar is-sehem li kellu dan il-Gran Mastru,
anki b’kontribuzzjonijiet minn butu biex inbnew is-swar tal-Kottonera, li b’rikonoxxenza, ngħataw ismu wkoll.
Fi żmien l-okkupazzjoni Franċiża, kien ta’ siwi ħafna għalihom għax minn fuqu setgħu josservaw il-movimenti
tal-Maltin ribelli.

Kemm damu hawn, il-Franċiżi bdew jieħdu dak kollu li kien jgħodd għalihom. Fost dawn kien ser ikun hemm il-bust
tal-Gran Mastru. Tant li meta dawn ċedew, il-Maltin sabuh fl-istiva tal-ġifen Atheniene, lest biex jittieħed lejn Franza.

Daqs 40 sena ilu, parti minn dan il-kumpless saret il-fabbrika tal-għamara tal-imgħallmin Vittoriosani Zammit
Naro. Dan seħħ wara li l-Amministrazzjoni Ċivili ħadet il-Berġa ta’ Franza fil-Birgu, bil-ħsieb li tinbidel f’Mużew
tal-Istorja Politika Maltija.

Wara snin ta’ telqa, m’ilux wisq, dan il-kumpless għadda f’idejn il-Fondazzjoni Wirt Artna, fejn din l-Għaqda
imprezzabbli għax-xogħol li tagħmel f’postijiet storiċi, għamlet u għadha tagħmel fih restawr estensiv. Għal dan,
din l-għaqda jistħoqqilha l-gratitudini ta’ kull min għandu għal qalbu l-wirt storiku ta’ pajjiżna.
***************************

P

Il-Karmelitani fil-Birgu

atrijiet Karmelitani mill-kunvent tal-Belt kienu ilhom ħafna jieħdu ħsieb il-ħtiġijiet spiritwali tal-baħħara li
l-iġfna tagħhom kienu jkunu sorġuti mal-moll jew f’Xatt ix-Xwieni fil-Birgu. Għalhekk, biex dawn setgħu
jilħqu dawn l-inħawi aħjar, l-Isqof Gargallo, fl-1582, kien poġġa għad-dispożizzjoni tagħhom il-Knisja ta’ Monserrat
li kienet qrib il-moll tal-Birgu. F’dar li bnew maġenbha, niżlu fiha tliet patrijiet.
Iżda ma damux wisq ma marru f’dar u knisja ġodda li bnew bil-kontribuzzjonijiet tal-baħħara u benefatturi oħra
mill-Birgu, fl-1611, ftit passi ‘l bogħod mix-xatt.
Iżda l-qagħda tal-Karmelitani fil-Birgu ma kellhiex ittul wisq. Fl-1652, il-Papa Innoċenz X ħareġ Bolla li permezz
tagħha kellhom jingħalqu minnufih dawk id-djar tar-reliġjużi li l-għadd ta’ patrijiet fihom kien żgħir.

Billi l-għadd ta’ patrijiet fil-Birgu kien żgħir, f’Ottubru tal-1653, il-Karmelitani taw iċ-ċwievet tal-knisja u d-dar
lill-Isqof Balaguer. Dan, min-naħa tiegħu, il-knisja għaddieha f’idejn il-qassisin Filippini tal-Kongregazini li kienet
għadha kif twaqqfet fil-Birgu stess.
Aktar tard, tentattiv fl-1772, mill-Karmelitani biex jieħdu lura dak li sostnew li kien tagħhom u ieħor erba’ snin
wara fallew għal kollox, minħabba oppożizzjoni minn diversi kwartieri.

Finalment, kemm il-knisja kif ukoll dak li kien fadal mill-kunvent, fl-1886, għaddew taħt il-ħarsien tas-Sorijiet
Franġiskani tal-Eġittu. X’sar mill-knisja, wara li ssewwew il-ħsarat tal-gwerra, u mill-kunvent, wara li s-sorijiet telqu
mill-Birgu, naħseb li jaf kulħadd.
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Festa lil Ġesù Nazzarenu fil-Birgu
minn Lorenzo Zahra

H

awn min jiftakar li fejn naraw in-niċċa ta’ San
Lawrenz li saret fl-1970 kienet kappella bl-artal
ta’ San Franġisk minn Assisi. Din kellha bidu lejn issena 1596. Fuq l-artal taħt il-kwadru ta’ San Franġisk
kien hemm ix-xbieha ta’ Ġesú Nazzarenu.
Fil-Kappella msemmija sas-sena 1600 kien hemm 5
lapidi fl-art ta’ rħam fuq l-oqbra ta’ benefatturi fosthom
Dun Ġużepp Hebejer, ħuh Orlando u ta’ Speranza
Hebejer. Il-Familja Hebejer kienu waqqfu fondazzjoni.
Xi ħamsin sena wara kien sar artal tal-ġebel.
Fl-1780 kienet tqiegħdet xbieha ta’ Ġesu` Nazzarenu
u xi baħħara kienu talbu l-permess li jagħmlu kaxxa
għall-ġbir biex jiċċelebraw Jum Ġesu` Nazzarenu.
Din wara żmien ingħatat permess bid-digriet tas-6 ta’
Marzu 1809.
Hawn irrid inżid li x-xbieha ta’ Ġesu` Nazzarenu
li llum tinsab fl-artal tal-Madonna tal-Karita` tidher
bil-labtu, li jfakkarna f’Kongregazzjoni tat-Trinitarji
li kienu jxerrdu l-qima fost l-iskjavi. Ma ninsewx li
s-skjavi li kellna fostna u kienet il-wasla Ingliża li
qerdet il-misħuta epoka tal-iskjavitù.
Wara s-sena 1804, kienet issir ċelebrazzjoni ta’ festa:
jiġifieri tħejjija, Quddiesa bil-paniġierku u l-għosrien.
Din il-kappella allura kienet tieħu ħsiebha l-Fratellanza
tal-Via Sagra, u l–istess Fratellanza li kienet tagħmel
il-Festa tal-Via Sagra kienet tieħu ħsieb ukoll il-Festa
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ta’ Ġesu` Nazzarenu li kienet saret popolari. Imma
l-Fratellanza kienet daħlet fl-inkwiet u seta’ kien kawża
li naqqset il-popolarità taċ-ċelebrazzjonijiet.
Fis-sena 1896 reġgħet bdiet issir iċ-ċelebrazzjoni
bl-istess solennità ta’ qabel, jiġifieri bil-paniġierku u
bil-mużika. Biżżejjed ngħid li f’dik is-sena kienet saret
festa liema bħalha. Il-paniġierku kien għamlu Patri
Anġ Portelli, Dumnikan, u kien magħruf għall-għerf
tiegħu, tant li żmien wara kien sar Isqof. F’dik is-sena
kienet segwita bl-orkestra l-Istabat Mater ta’ Rossini
fil-festa (dan skont Avvisatore 5/3/1896). Ġurnali oħra
wara kienu spiss jirrapurtaw dwar din il-festa ta’ Ġesu`
Nazzarenu fil-Birgu.
Allura il-Promutur tagħha kien is-Sur Salvatore
Cordina, li kien waqqaf negozju f’Bormla u kien
magħruf ħafna bħala Cordina’s Emporium. Dan is-Sur
Salv kif kien magħruf għamel bosta snin inkarigat u ta’
kull sena kien iġib l-aqwa predikaturi u mużikanti biex
kabbar għall-bosta snin il-qima lejn Ġesù Nazzarenu.
Kienet dik il-ħabta li fi Triq San Lawrenz il-barklori
waqqfu niċċa lill-Ġesu` Nazzarenu, li kienet waslet
biex id-daħla ta’ bejn Sant’ Anġlu u l-Birgu ħadet illaqam tax-Xatt tan-Nazzarenu.
Ref: Lanzon ol V. 680-684 – Vol I p.329
Avvisatore 5/3/1896
Is-Salib 26.9.08 – 16/1/09 – 23/1/09 – 21/1/11 – 1/1/16
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Xahrejn bla Waqfien

I

x-xhur ta’ Marzu u April dejjem ikunu impenjattivi ferm għall-każin. Mill-armar tal-Wirja
Ġetsemani għall-organizzar tal-Banda fil-Ġimgħa lKbira u l-Għid, miż-żarmar tal-Wirja għall-Programm
Annwali. Xahrejn fejn jiġu mtellgħin appuntamenti
annwali verament importanti għall-każin u s-Soċjeta`
tagħna. U din is-sena mhux b’inqas, fejn ser inkunu
qed nintroduċu xi affarijiet ġodda f’dawn iż-żewġ
attivitajiet.
Il-Wirja Ġetsemani, sinonima mal-Birgu u malKażin tal-Banda San Lawrenz, laħqet livelli għoljin
ħafna, kif ukoll nistgħu ngħidu li kienet pijuniera fejn
tidħol oriġinalita`. Konna l-ewwel li ntroduċejna ilĠetsemani, id-Dħul ta’ Ġesu` f’Ġerusalemm, kif ukoll
il-Flaġelazzjoni. Sfortunatament il-kobor tal-każin u
l-ispazju li fadal ma jippermettix li nkomplu nikbru
u nkabbru. Pero` nafu wkoll li sabiex wieħed jibqa’
kompetittiv irid jara kif ser jinvesti.
U propju b’dan f’moħħna li ħlomna u ħloqna spazju
sabiex ikun jista’ jiżdied xenarju ieħor fil-Wirja – Ġuda
jirċievi it-30 biċċa tal-fidda mingħand il-Qassis il-Kbir.
Apparti li għal darb’ oħra, il-Kummissjoni Ġimgħa
l-Kbira kienet oriġinali fil-ħsieb tagħha, daħlet ukoll
għall-biċċa xogħol sabiex jinħoloq l-ispazju neċessarju
għal din it-taqsima. Dan għaliex din propju ser tkun
qed tintrama fil-gallarija ta’ fuq il-bitħa, fi struttura
armata apposta.
Barra dan l-istazzjon il-ġdid fil-Wirja Ġetsemani, ser
nagħmlu ukoll kemmxejn b’mod differenti l-ftuħ talWirja. Dan għaliex il-Ħamis 29 ta’ Marzu, lejlet il-festa
ta’ Marija Addolorata, ser tkun il-Banda Vittoriosana
San Lawrenz li tagħmel il-Kunċert Mużikali ta’ mużika
sagra u funebri taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Paul Schembri, bħala parti minn Programm Mużiko-Letterarju
imħejji apposta. Flimkien mas-sehem tal-Banda, li ilha
snin twal ma tiftaħ il-wirja hi, ser ikun qed ‘jiżżanżan’
post ġdid fejn jittella’ dan il-programm – L-Oratorju
tal-Kurċifiss. Ninsabu ċerti li programm fl-Oratorju ser
jinżel għasel ma’ kull min jattendi.
Il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira ukoll ser ikun
qed isirilha xi tibdiliet, l-iktar tibdil fir-rotta, fejn din
il-purċissjoni ser tieħu l-istess rotta tal-Purċissjoni ta’
San Lawrenz. Dan, flimkien ma’ tibdil ieħor li l-għan
tiegħu hu li jtejjeb iċ-ċelebrazzjonijiet esterni u interni
ta’ din il-festa, sar wara pass għaqli tal-Arċipriet tagħna

minn Bjorn Callus

li sejjaħ laqgħa ta’ konsultazzjoni. Is-Soċjeta` tagħna,
li għandha għal qalbha dak kollu li jiġri fil-parroċċa,
attendiet u pparteċipat bis-sħieħ f’din il-laqgħa, u
nistgħu ngħidu li qbilna mat-tibdiliet kollha li huma
meħtieġa li jsiru.
Ftit wara li jgħaddu l-Festi tal-Ġimgħa l-Kbira u
l-Għid, u wara li tiżżarma l-wirja Ġetsemani, ser ikunu
qed jibdew il-Kunċerti u preparamenti oħra sabiex tittella’ edizzjoni oħra tal-Programm Annwali tas-Soċjetà
tagħna. Nistgħu ngħidu li kemm l-għażla mużikali, kif
ukoll il-post huma lesti u kkonfermati u kull ma fadal
jiġi attrezzat il-post. Fil-fatt, wara li dan il-Programm
kien isir fil-Mużew Marittimu u fil-Caraffa Exhibition
Halls, din is-sena iddeċidejna li mmorru ġewwa l-qalba
tal-Birgu, fis-Sala Parrokkjali, fejn wara l-investiment
riċenti li sar, dan żgur hu post adattat sabiex jilqa’ ilpersuni distinti u l-banda tkun tista’ ttella’ programm ta’
livell mil-lat mużikali. Nemmnu wkoll li bil-Programm
Mużikali jsir fil-qalba tal-Birgu, propju fil-pjazza, ser
nilħqu iktar nies Vittoriosani li jsegwu l-banda tagħna,
u b’hekk jattendu bi ħġarhom għal dan il-Kunċert.
Dawn huma l-attivitajiet il-kbar li ser ikunu qed jiġu
organizzati mill-Kumitat u l-Kummissjonijiet varji talkażin. Imma mhux dan biss. Ma nistax ma nsemmix
il-Cold Buffet ta’ Sibt il-Għid, li issa sar appuntament
annwali ieħor ġewwa l-każin tagħna, fejn f’atmosfera
soċjali u mill-isbaħ niltaqgħu u nieklu flimkien u
nibdew niċċelebraw l-Għid il-Kbir. Attivita` oħra li
ser tkun organizzata wkoll f’Marzu hu Tournament
tal-Playstation 3 ieħor fuq il-logħba FIFA 2012. Wara
s-suċċess tal-ewwel Tournament, il-Kummissjoni
Żgħażagħ ħasbet li torganizza ieħor sabiex iż-żgħażagħ
tal-Birgu jkollhom fejn jiltaqgħu flimkien u jikkompetu
bi spirtu sportiv f’din il-logħba partikolari.
Min-naħa l-oħra ma nistax ma nesprimix iddiżappunt tiegħi għall-ikla li ġiet organizzata filKarnival, fejn il-konkorrenza ma kinitx dik mixtieqha.
Nappella lilkom kollha sabiex tingħaqdu magħna
f’dawn l-attivitajiet. Ċert li mhux ser tiddejqu, anzi, u
fuq kollox inkunu qed ngħinu lill-każin li tant hu għal
qalbna. Ser ikollna ħafna iktar attivitajiet, u t-tama
tiegħi hi li narakom tipparteċipaw bis-sħieħ magħna,
biex għal darb’ oħra jerġa’ jkollna sena ta’ suċċess,
kif kienu dejjem dawn l-aħħar snin. L-Għid it-tajjeb
lil Kulħadd.

ĦARĠA GĦAL GĦAWDEX NHAR IL-ĦAMIS 15 TA’ MARZU
PREZZ JINKLUDI L-IKEL € 20
TLUQ 7.15 am
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Żmien ta’ riflessjoni

minn Simon Farrugia

insabu ftit granet il-boghod mill-Festi tal-Gimgha Mqaddsa fejn is-Socjeta’ taghna tinsab impenjata b’diversi
attivitajiet li jikkumplimentaw dawn il-granet tant sbieh tas-sena. Ir-rabta kbira li tezisti bejn is-Socjeta taghna
u l-Knisja huma evidenti hafna f’dawn il-granet.

Kien ghalhekk pass ghaqli mill-mahbub Arcipriet tal-Parrocca taghna li gharaf li hemm bzonn li tissejjah Laqgha
ghad-dilettanti sabiex naraw x’nistghu nirrangaw u ntejbu. F’Laqgha li kien hemm attendenza tajba saru hafna
suggerimenti validi fejn issa kellha ssir evalwazzjoni ta’ dan fejn huwa mifhum li nhar il-Hadd 25 ta’ Marzu ser
issir Laqgha ohra din id-darba ghal dawk involuti sabiex jinghataw id-dettalji dwar il-bdil u biex ikun hemm aktar
kordinament u kollox imur kif suppost.
Lil hin mill-processjoni u l-partecipazzjoni tal-Banda taghna kemm fil-Gimgha l-Kbira kif ukoll fl-Ghid il-Kbir isSocjeta taghna tkun impenjata matul dawn il-granet bil-wirja ‘Getsemani.’ Wirja li hija fost l-ewlenin li hawn f’pajjizna
fejn din is-sena ser inkomplu nkabbru fejn ser ikollna stazzjon iehor life size ma dawk li diga hemm. Din il-wirja
tirrekjedi nies dedikati li jiehu madwar xahrejn sabiex jarmaw. Tajjeb li nirrimarka li din is-sena ser tkun il-Banda
Vittoriosana San Lawrenz li b’Lejla Muziko Letterarja fl-Oratorju tal-Kurcifiss tag[ti kuncert ghal din l-okkazjoni.
Malli jghaddu dawn il-granet l-attenzjoni taghna ddur fuq il-Programm Annwali li din is-sena ghall-ewwel darba
sejjer isir fis-Sala Parrokjali. Ghazilna dan il-post peress li matul din is sena sar xoghol ta’ dawl, ilma, kisi, dwal u
hafna aktar. Nemmen li l-post ghandu potenzjal peress li jinsab fil-qalba tal-Pjazza taghna. Hemm muzika vasta u
mpenjattiva fejn il-Banda ser tesegwixxi dan il-Programm:The Planets				
Capriccio				
Concert					
Selection				
Song					
Theme					
						
Waltz					
Blues					
Spanish					
Fantasia					
Selection				

Jupiter				
Spagnol				
Puccini				
West Side Story			
Bohemian Rhapsody		
Everything I do, 		
I do it for you
No.2				
The Blues Factory		
La virgen della Macarena
Themes Walt Disney		
A Night at the Ballet		

Gustav Holst
Rimsky Korsakov
William Hautvast
Leonard Bernstein
Tim Waters
Ron Sebregts
Dmitri Shostakovich
Jacob de Haan
Calvin Cluser
Johnnie Vinson
P.I.Tchaikovsky

Minn qalbi nawgura li dan il-Programm ikompli jgholli isem is-Socjeta’. Ghaddejjin ukoll preparamenti dwar
il-Programm Vokali u Strumentali li ser isir nhar il-Hamis 2 t’Awwissu fuq il-Plancier Artistiku tal-Banda
taghna. Dan il-programm ser ikun qed ifakkar il-25 Sena Presidenza ta’ Lawrence V. Farrugia. Programm li
dettalji dwar il-muzika u kor jinghataw fin-Newsletter li jmiss. L-Ghid it-Tajjeb lil kulħadd

Playstation 3

Tournament

Nhar is-Sibt 3 ta’
Marzu, il-Kummissjoni
Żgħażagħ fi ħdan isSoċjeta` Mużikali San
Lawrenz organizzat
ġewwa l-każin
To u r n a m e n t t a l Playstation 3 tal-logħba
popolari FIFA 2012. Bilparteċipazzjoni sabiħa
ta’ madwar 16 il-żagħżugħ, dan it-tournament kien wieħed ta’ suċċess kbir fejn
minn filgħodu sa tard wara nofsinhar, kulħadd lagħab bi spirtu sportiv sakemm
fl-aħħar ħareġ ir-rebbieħ. Il-Kummissjoni tixtieq tirringrazzja mill-qalb lis-Sur
Charles Boxall kif ukoll lill-Zunga DVD Rentals taż-Żejtun għax mingħajr l–
għajnuna tagħhom ma kienx ikun possibbli li din l-attivita` ssir.

EASTER SATURDAY BUFFET
IS-SIBT 7 T’APRIL
wara l-Funzjoni ta’ Sibt il-Għid
PREZZ € 8
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Programm Ġimgħa Banda
26 sat-30 ta’Marzu

It-Tnejn 26 ta’ Marzu

Filgħodu nżuru l-iskola sabiex nagħmlu Talk lill-istudenti fuq it-tgħalim tal-mużika u kif isir, fuq ilbanda inġenerali, fuq l-istrumenti u nirrispondu l-mistoqsijiet li jkollhom. Presentazjoni ta’ Bandisti
Zghazagh bl-istrument differenti li jaghtu l-esperjenzi taghhom.
L-għan hu li nħajru lit-tfal jiġu jitgħallmu l-mużika.
Waqt din il-laqgħa ser jitqassmu l-inviti li jkunu indirizzati lil-ġentiri għall-ftuħ tal-wirja, il-quiz competition lit-tfal kollha, kif ukoll nistiednuhom għar-Rehersal.
Filgħaxija l-Banda ser tkun qed tagħmel Kunċert, għaldaqstant nistednuhom jiġu jaraw kif isir rehersal
ta’ banda.

It-Tlieta 27 ta’ Marzu

Fil-11.00a.m it-tfal tal-Junioer Classes 1, 2, u 3 jiġu l-każin sabiex iżuru l-Wirja Ġetsemani, kif ukoll
il-bqija tal-każin. L-għan ta’ din l-attivita` hi li jitneħħa l-preġudizzju li hawn fil-konfront tal-każini, u
b’hekk jesperjenza diversifikazzjoni t’attivitajiet tal-każin.

L-Erbgha 28 ta’ Marzu

Fil-11.00a.m l-istess programm ghat-tfal tal-Junior classes 4,5,u 6.

Il-Ħamis 29 ta’ Marzu

It-tfal, flimkien mal-ġenituri tagħhom, ser ikunu mistiedna jattendu għall-Programm Mużiko-Letterarju
li ser jittella’ fl-Oratorju tal-Kurċifiss il-Birgu fis-7.30pm, fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-Wirja Ġetsemani.
Wara, l-ġenituri u t-tfal ikunu mistiedna jżuru l-wirja u l-ftuħ uffiċjali tagħha.

Il-Ġimgħa 30 ta’ Marzu

Tagħlaq il-ġurnata li jridu jiġu sottomessi lill-każin il-Quiz Competition, fejn wara li ssir evalwazzjoni
ta’ min rebaħ, tiġi organizzata attivita` fejn għaliha jkunu mistednin il-ġenituri u t-tfal tagħhom. Waqt
din l-attivita`, jingħataw il-premijiet lir-rebbieħa, kif ukoll issir preżentazzjoni lill-ġenituri ta’ kif ser
ikun qed isir it-tgħalim tal-mużika fil-Każin tal-Banda San Lawrenz. Dan għaliex hu fil-ħsieb tagħna
li sal-aħħar ta’ din is-sena nkunu attrezzati biex ngħallmu fi klassijiet, sa livelli għoljin, u jkollna skola
tal-mużika żgħira ġewwa l-każin.

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.

KUNĊERT ANNWALI IS-SIBT 28 TA’ APRIL FIS-SALA PARROKKJALI
marzu - april
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Għalina n-Nisa

riċetta

Braġjoli tal-Pixxispad

Ikollok bżonn: Isservi 4

12-il biċċa pixxispad imqatta’ rqieq
300 gr Spinaċi
30 gr Tursin imqatta’
30 gr Nagħniegħ imqatta’
20 gr Tadam Imqadded
5 gr Noċimuskata

8 gr kappar
6 biċċiet inċova
Meraq ta’ Lumija
Basla
Tewma
Żejt taż-Żebbuġa
Bżar u Melħ

Metodu:
1. Ferra’ ftit żejt f’taġen u fuq nar baxx, sajjar il-basla.
2. Żid in-noċimuskata u l-ispinaċi u sajjar għal 5 minuti.
3. Żid l-inċova mqatta’, it-tursin, tadam imqadded, kappar u l-meraq tal-lumi.
4. Meta jsir, ħalli din sakemm tiksaħ.
5. Poġġi l-qatgħat tal-pixxispad ċatti u bil-mod, poġġi ftit mit-taħlita fuqhom.
6. Irrombla f’braġoli bil-mod u għalaq b’toothpick.
7. Poġġi grilja fuq in-nar u ħalli sakemm tisħon.
8. Poġġi l-braġoli fuqha u ixwi minn kull naħa.
9. Neħħi l-braġoli minn fuq il-grilja u f’riċipjent tal-forn, kompli sajjar f’temperatura ta’ 200 għal għaxar minuti.
10. Neħħi mill-forn u ferrex ftit nagħniegħ fuq il-braġoli.

Kif tuża l-Melħ
• Neħħi t-tbajja tad-demm minn fuq il-ħwejjeġ billi xxarrabhom fl-ilma kiesaħ bil-melħ,
imbagħad
aħsilhom fil-misħun fietel u s-sapun, u jekk il-materjal ikun jiflah il-misħun jaħraq,
tista’
tgħallihom, jekk it-tebgħa ma tmurx.
• Xarrab saqajk meta tħosshom għajjenin fil-misħun fietel li fih tkun tfajt ponn melħ.
Wara
laħlaħhom bl-ilma kiesaħ.
• Biex ittaffi t-tingiża ta’ xi naħla, xarrab dik il-parti bl-ilma u poġġi ftit melħ fuqha
biex tnaqqas
l-uġiegħ.
• Xarrab ix-xemgħat qabel tibda tużahom, f’taħlita qawwija ta’ melħ u ilma għal ftit sigħat,
imbagħad imsaħhom tajjeb u meta tixgħelhom ma jqattrux.
• Biex tnaddaf il-vażetti tal-fjuri, ogħrokhom minn ġewwa bil-melħ, imbagħad ħallihom jixxarrbu
bl-ilma bil-melħ, ħawwad tajjeb biex il-melħ inaddaf it-tartru tal-fjuri, u wara aħsilhom bl-ilma u
s-sapun.
• Jekk titfa’ nitfa melħ fl-ilma fil-vażett fejn tkun se tpoġġi l-fjuri, il-fjuri jdumu friski aktar.

L-għads

• L-għads jista’ jiġi mħejji lejlet għax m’għandux bżonn jixxarrab qabel. Qabel issajru, ferrxu fuq
platt biex tneħħi xi żrar li jista’ jkun hemm. Imbagħad poġġih f’passatur u aħslu tajjeb taħt l-ilma
tal-vit.
• Biex tgħalli l-għads tkun trid 3 kikkri ilma ma’ kull kikkra għads li tagħmel.
• Titfax melħ qabel ma l-għads isir, għax il-melħ għandu ħabta jwebbsu jekk titfgħu fil-bidu.
• Biex isir tajjeb, poġġi l-ilma jew il-brodu f’kazzola u meta jagħli, itfa’ l-għads. Ħallih jagħli għal
2-3 minuti, baxxi n-nar u ħallih itektek sakemm isir, madwar 25 minuta.
10		
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Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ ............

L

SALVU MAGRO

il Salvu Magro ili nafu. Nafu sa minn meta kont
għadni daqsxejn ta’ tifel niġri fix-xemx taħraq t’
Awwissu ma’ djul Salvu l-Ħampi biex inħaffer xi toqba
tal-antanjoli, inlebbet għal xi qadja n-naħa l-oħra talBirgu jew imbagħad meta bdejt nitfarfar ngħoxa intella’
il-bandalori u l-pavaljuni għall-festa tagħna. Salvu Magro
kien dak li kien jirnexxilu jixgħel lil Beltna għall-festa
tal-patrun tagħna. Kien għal bosta snin, eżattament 48
sena, il-kuntrattur tad-dawl tal-festa ta’ San Lawrenz.
Forsi kontra dawk li interviżtajt qabel f’din ir-rubrika
Salvu Magro m’huwiex mill-Birgu iżda mill-pajjiż ġar
tagħna, minn Bormla (wara kollox bħali!) u kburi li hu
minn Bormla pero` jiftaħar ukoll li għalih il-Birgu hu għal
qalbu ħafna ukoll. U dan bir-raġun u bil-provi.

Salvu twieled fi Triq San Ġwann, Bormla, fil-15 ta’
Novembru 1924. Ommu Maria Dolores kienet mir-Rabat
filwaqt li missieru Feliċ kien minn Bormla. Bħala xogħol
missieru kien jaħdem it-Tarzna pero` kellu wkoll ħanut
tal-elettriku x’imkien bejn il-każin tal-Banda San Ġorġ
ta’ Bormla u r-Rialto. Illum dan il-bini twaqqa’ f’isem
l-iżvilupp progressiv ta’ wara l-gwerra. U għalhekk
minħabba li diġa` kellu l-apparat missieru kien beda
jarma d-dawl fil-festi.

Salvu kellu tlett aħwa bniet, Polly li għadha ħajja u li
toqgħod Bormla filwaqt li Ġenoveffa u Francis it-tnejn
mejta. Bħala skola hu l-ewwel mar l-iskola primarja
ta’ Bormla u wara is-seminarju biex skont ix-xewqa ta’
qrabatu jsir qassis, anzi kanonku!

Fl-1939 ħa l-ewwel theżżiża ta’ ħajtu meta miet
missieru, fejn kien għad kellu biss 14 il-sena. Għalhekk,
għal xi żmien telgħu r-Rabat, eżattament jum qabel ma’
Mussolini ddikjara gwerra lill-Ingliżi pero` minħabba li
kellhom il-ħanut malajr reġgħu niżlu Bormla fejn dak iżżmien kienu joqogħdu Triq Santa Tereża. Bħala xogħol
daħal it-tarzna bħala trade boy u wara daħal mal-gvern
bħala electrician fil-qasam tat-telefons sakemm irtira fl1980. Hu nqabad bil-lieva u għamel sentejn fis-servizz.

Familja

Fuq bażi personali Salvu żżewweġ fil-knisja ta’ San
Pawl Bormla lil Tessie mill-Isla fl-14 t’ Ottubru 1956 u
bħala riċeviment kien l-uniku wieħed li għamlu r-Rialto.
L-uniku wieħed għaliex għalkemm il-post kien sabiħ u
addatat l-esperiment ma rnexxiex minħabba li s-Sur Rafel,
il-propjetarju tar-Rialto ried iżomm is-sala għat-talkies
biss minħabba raġunijiet loġistiċi.

Wara ż-żwieġ baqgħu joqogħdu fi Triq Santa Tereża
iżda minħabba li d-dar kienet tiġi eżatt fuq il-baċir nru
1 u dak iż-żmien kien isir ħafna sandblasting u t-tifla
tiegħu kienet tbati ħafna bil-hayfever, kien ingħata parir
mit-tabib biex l-aħjar isib post ieħor. Għalhekk hu kien
mar joqgħod il-Mosta f’dar imsemmija ‘Concetta’ fejn
iltqajt miegħu għal din l-intervista.
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minn Paul Micallef

Minn dan iż-żwieġ hu
kellu tlett itfal Mario, Marco u
Marcelle . Hu nannu ta’ sitta,
Gianluca, Michele, Juanita,
Mauro, Jaelle u Edielle.

Is-sengħa ta’ missieru

Omm Salvu tant ma
riditux ikompli is-sengħa ta’
missieru li meta missieru
miet tat l-apparat u l-affarijiet
kollha lil ċertu Wenzu Grech.
Tant hu hekk li meta darba, bil-moħbi tal-ġenituri mar
jgħin lil-lavranti ta’ missieru f’xi fustumi fit-Triq talLunzjata kien aċċidentalment waqa’ minn fuq is-sellum
u insista biex ma jgħidu xejn lil ommu.

Pero` kif jgħid il-qawl Malti bin is-sengħa għandu
nofsha ... jekk mhux iżjed ukoll għax għalkemm kien
hemm reżistenza mill-familja tiegħu id-destin ried li
Salvu xorta jaqbad il-linja ta’ missieru, mhux talli hekk
anzi wara ħafna snin jgħaddiha lil ibnu Marco. Dan
ifisser li almenu s’issa il-familja Magro kellha tlett
ġenerazzjonijiet f’dan il-mestier.
Bħala l-ewwel festa Salvu ħadem għal ħaddiehor
il-festa sekondarja tal-Ġilju tal-Imqabba, wara ta’ Santa
Marija, l-Imqabba stess. Imbagħad bdiet tiġi festa wara
l-oħra meta raw is-serjetà u l-professjonalità li kien
jaħdem biha.

Fil-fatt għal ħafna snin Salvu kellu f’idejh numru ta’
festi madwar Malta kollha pero` fl-aħħar 10 snin qabel
ma’ rtira hu żamm biss il-festi ta’ Bormla u tal-Birgu.

Ir-rabta mal-Birgu

Għalkemm minn Bormla, Salvu kien iqatta’ ħafna ħin
il-Birgu. Ir-raġuni kienet li missieru Feliċ kien dilettant
kbir tal-palk fosthom il-kumpanija Alfieri u missieru kien
iħobb imur il-Menu’s Bar li dak iż-żmien kien ta’ ċertu
Guliermu li kien fil-pjazza fejn illum hemm in-niċċa
tal-kurċifiss.

Salvu hawn qalli li n-nies li kien jagħmilha magħhom
missieru kienu kollha dilettanti, anzi ffissati fuq il-festa
ta’ San Lawrenz u dejjem kienu jitkellmu kif se jtejbuha,
ikabbruha speċjalment fl-armar.

Inċident ta’ missieru

Missieru kien diġa` jarma d-dawl għall-festa ta’ San
Lawrenz u kemm il-darba kien imur miegħu. Jiftakar li
darba missieru kien ħa xokk kbir il-Birgu propju f’jum
il-festa ta’ San Lawrenz li għal naqra ma kienx se jħallih
tal-post. Minħabba li dak iż-żmien ma kienx ikun hemm
vultaġġ qawwi biżżejjed għall-festa kienu jġibu kurrent
mill-Bakery li dak iż-żmien kienet tagħmel parti mittarzna. Meta waħħal is-switch fl-Aula Magna missieru ħa
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xokk kbir u malajr avża liż-żagħżugħ
Salvu biex imur għall-għajnuna u ġew
fost l-oħrajn is-sagristan Wenzu Degabriele,
Wenzu ta’ Natal u f’kemm ili ngħidlek ġriet il-kelma
u ġie l-Birgu kollu.

Sehem fil-festa ta’ San Lawrenz

Minħabba li kif ktibt qabel, meta miet missieru, ommu
tat l-affarijiet kollha, għal xi snin kien hemm kuntratturi
oħra li kienu jarmaw il-Birgu. Pero` għall-ħabta tas-sena
1949 waqt li kien qed jarma għall-festa ta’ Stella Maris
f’Tas-Sliema, ġie jsibu ċertu Wenzu Spiteri, magħruf
bħala ‘il-glorja’ li talbu għall-għajnuna għax il-kuntrattur
li kien hemm ma kienx se jlesti fil-ħin għall-festa ta’
San Lawrenz. Salvu min-naħa tiegħu bl-enerġija kollha
ma qalx le u jiftakar sal-lum li waqt li tiela’ il-marċ talantiviġilja hu fuq is-sellum jarma id-dawl ma’ ark talkartun replika tal-ark tal-injam li kien intilef fil-gwerra!
Minn hemm ‘il quddiem ma ħarisx lura u baqa’
jarma sal-1997 meta xogħolu ħadu t-tifel tiegħu Marco
li dam għal madwar 11 il-sena oħra. Għall-ewwel kienet
tintrama biss ir-rotta tal-proċessjoni pero` bil-mod il-mod
il-fustumi tad-dawl ‘ta’ Salvu’ inxterdu u tferrxu ma’ kull
rokna tat-toroq imserrpa u dojoq ta’ Beltna li flimkien
mal-armar l-ieħor speċjalment id-drapp jagħmel il-Birgu
tpaxxija ta’ għajn u vetrina ta’ kif għandu jkun l-armar
tal-festa Maltija.

Rwol ta’ Dilettant

Ir-raġuni ta’ din ir-relazzjoni twila u soda fil-festa talBirgu hi sempliċi. Salvu ma kienx iħares lejn ix-xogħol
bħala business iżda bħala dilettant pero` professjonali
f’xogħolu. Mhux l-ewwel darba li min jeddu kien iżid
u jivvinta wara li kien jikkonsulta ma’ membri talkumitat l-iktar dak iż-żmien Anton Gellel li min-naha
tiegħu qatt ma’ qallu le. Fosthom insemmi il-fustumi
bl-għamla ta’ pendenti ta’ Triq il-Mina l-Kbira li darba
kien hemm membru tal-kumitat ċertu Joe Attard li
minħabba li ħaseb li kienu qed iħallsu iżjed qallu biex ma
jagħmilhomx iżjed però
imbagħad Wenzu ta’ Natal
avżah li l-pendenti kienu
qed isiru volontarjament
minn Salvu! Kien hemm
ukoll l-esperiment talfreezes fuq il-qaddisin
tal-pjazza, id-dawl bilfloodlights fil-pjazza biex
jiżdied l-ammont taddawl fil-pjazza, kif ukoll
il-funtana li kien jarma
fl-istess pjazza. Dwar ilfuntana qalli li għal naqra
ma ħax il-qatgħa ta’ ħajtu
meta waqt li kien qed
jarma apparentament kien
inġibed xi ħabel, waqa’
xi sellum u weġġa’ tifel.
Jiftakar li kien ħadu malajr
għand it-tabib Saliba u
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sallum dan it-tifel li llum naturalment kiber meta jarah
dejjem ifakkru fl-inċident.

Koppla

Jiftakar li ftit wara l-gwerra, meta reġgħet inbniet ilkoppla, għalkemm kulhadd xtaq li tinxtegħel, il-kapitlu
bir-raġun ma riedx li jitwaħħlu imsiemer mal-koppla
l-ġdida fjamanta u għalhekk Salvu ħareġ bis-soluzzjoni
li tinxtegħel bil-floodlights. Għalhekk permezz talkuntatti mas-Sur Ciantar u s-Sur Lorenzo Zahra fl-istore
tat-Tarzna irnexxilhom iġibu 8 floodlights biex jixgħelu
l-koppla. L-effett kien wieħed impressjonanti.
Il-Każ tal-Bozza tal-Planċier
Anedottu ieħor li Salvu irrakkuntali kien li darba kien
qal lis-Segretarju tal-każin biex jagħmel erba’ arbli qosra
mal-planċier antik u żdingat li kien hemm biex idawwar
fustum halli b’hekk il-bandisti jaraw idoqqu. Meta l-arbli
baqgħu ma sarux, Salvu ma ħamilx u vvinta li jniżżel
bozza kbira minn fuq il-bejt għal fuq il-plancier. Ġara
iżda nħarqet xi musketterija, inħaraq u inqata’ il-ħabel u
għal naqra din il-bozza ma spiċċatx fuq il-bandisti!

Diżappunt

Mingħajr ma staqsejtu Salvu qalli li d-diżappunt
tiegħu kien li għall-funeral tal-ex Segretarju tal-Kumitat
tal-Festa u attiv fi prattikament kull kumitat fil-Birgu,
Dun Pawl Camilleri, ma tantx kien hemm attendenza.
Hu ħaseb li Dun Pawl Camilleri kien ħaqqu ferm iktar
minn hekk.

Dwar il-Każin tal-Banda u dwar il-festa

Dwar il-Każin tal-Banda tagħna Salvu kellu kliem ta’
tifħir kbir. U qalli “Lil Bormla inħobbha, pero` biex nieħu
flixkun birra nippreferi il-Birgu. Hemm ambjent familjari
li jilqgħek, dixxiplina u jien stmat”.
Hu kompla “Il-każin tagħkom m’hawnx ieħor bħalu.
Fortunati li għandkom it-tmexxija f’idejn persuna bħal
m’hu Lawrence Farrugia. Hu sod fid-direzzjoni f’dak li
huma finanzi, dixxiplina u serjeta`.

Fil-fatt Salvu ilu membru tal-każin għal dawn
l-aħħar 61 sena u anke kien wieħed mill-benefatturi tattaraġ tal-każin tant li hemm ismu minqux fuq l-irħama
kommemorattiva bħal m’hemm ismu wkoll fuq l-irħama
fil-parroċċa bħala wieħed mill-kontributuri tal-monument
taċ-ċentinarju. Hu jqis li s-sena 1990 taċ-Ċentinarju talParroċċa kien l-isbaħ żmien fir-relazzjoni mal-festa talBirgu għax kien involut matul is-sena kollha bid-diversi
attivitajiet li kienu jimlew il-kalendarju ta’ dik is-sena.

Dwar il-festa tal-Birgu bla tlaqliq hu konvint, anki
mill-esperjenza personali tiegħu stess, li aħna iċchampions tal-armar ta’ Malta kollha u jingħaqad ma’
dak li qal Mons. Mifsud fl-interviżta li saret li hu jibża’ li
tant hemm armar li jibża’ li għad jasal żmien li ma jkunx
hemm min jarmah.

Bormliż qalb il-Vittoriosani

Dwar jekk xi darba jiftakarx xi inċident dwar ilfatt li kien minn Bormla, hu jiftakar wieħed biss meta

marzu - april

Ħarġa Nru. 68

kien hemm persuna fil-bar li għadda
kumment li l-bar tal-każin hu għas-soċi
biss. Din il-persuna ma kinitx taf li Salvu
kien ilu membru tal-każin għal bosta żmien, forsi
ferm qabel l-istess persuna li kien għamel il-kumment!
Hu xtaq li bħal ma’ kien isir fil-passat il-baned talBirgu u ta’ Bormla iqarrbu lejn xulxin, anke jekk ikun
possibbli jieħdu sehem fil-festi ta’ xulxin. Forsi proposta
diffiċli pero` b’rieda tajba mhux impossibli.

Għeluq

Qabel ma tlaqna ħadni fl-uffiċċju li bix-xieraq
tiddomina niċċa kbira li fiha naturalment kien hemm
replika fidila tal-istatwa tal-Immakulata Kunċizzjoni,
mudell tal-faċċata tal-istess parroċċa u ma jistax jonqos
mixgħula kollha b’bozoz żgħar, kif ukoll mudell ta’ knisja
minn ġewwa, kollha naturalment imsejsa fuq il-parroċċa

Bormliża. Għajnejja għarrxu l’ hemm u l’hawn u sibt dak
li bdejt infittex. Iva, qalb ir-ritratti imwaħħla kien hemm
ir-ritratt tal-koppla tagħna mixgħula bil-floodlights u iva,
l-istampa uffiċċjali taċ-Ċentinarju tal-Parroċċa 10901990. Innutajt ukoll li fuq l-iskrivanija quddiemu kellu
wkoll l-aħħar ħarġa tal-fuljett tas-Soċjeta` tagħna miftuħ
fuq il-paġna tal-interviżta.
Qabel sellimli għalaq bi frażi li kien ħejja u kiteb
minn qabel u xtaq li ninkludiha. “J’Alla tibqgħu sejrin
hekk, toħorgu dan il-fuljett li lili jibgħatuhuli. Nifraħ
minn qalbi lill-Kumitat kollu għall-attivitajiet sbieħ li
huma jaghmlu”.

Sellimtlu u awgurajtlu snin twal tat-tgawdija talmistrieħ mistħoqq ta’ persuna li kulħadd għandu kumment
wieħed biss x’jagħmel fuqu. “Dak raġel fuq l-irġiel, kif
jgħidu l-ingliżi il-veru gentleman”. U jien mhux biss
naqbel iżda wkoll nikkonferma bil-qawwa kollha.

Is-Surmast Paċifku Scicluna

I

(1907 -1909 / 1912 – 1924 / 1930– 1936)

s-surmast Scicluna twieled Bormla fl-14 t’Awwissu 1876. Wara
ftit xhur, il-familja Scicluna marret toqgħod il-Birgu, fejn Paċifku
trabba u għex sa mewtu. Beda jistudja l-mużika ta’ 9 snin fil-Birgu malBanda Unione tal-istess belt u ħareġ idoqq ftit wara bħala katubier u aktar tard qaleb għall-klarinett. Kompla l-istudji tiegħu taħt is-surmastrijiet
Catania, Abela, Ricci, Doncich u Grech.
Fl-1903, ta’ 27 sena, kien inħatar surmast direttur tal-Banda Maria
Mater Gratiae, ta’ Ħaż-Żabbar. Magħha kien surmast erba’ darbiet u
b’kollox baqa’ fid-direzzjoni tagħha għal 29 sena sħaħ, sakemm irtira
fl-1951. F’Awwissu ta’ l-1906, ġie konfermat surmast direttur tal-Banda
Prince of Wales Own tal-Birgu, fejn baqa’ sa Frar 1914. Huwa kien ukoll
direttur tal-banda Żebbuġija De Rohan, San Giuseppe tal-Imsida, Victoria tal-Mellieħa u snin twal mal-Banda Duke of Edinburgh, ta’ din
il-belt. Għamel xi żmien impjegat ukoll bħala bandmaster mal-Flotta
Ingliża.

Mro. Paċifku Scicluna

Kien hemm okkażjonijiet meta dderieġa l-baned San Giorgio ta’ Bormla, Unione ta’ Ħal Luqa u l-King’s
Own tal-Belt. Kien ukoll direttur ta’ Orkestri Mandolinistiċi fl-Isla (1907), orkestra oħra bħala fergħa talBanda Prince of Wales tal-Birgu (1909) u kien isemmi oħra fl-istess belt li twaqqfet fl-1904. Għallem ħafna
żgħażagħ u bihom kien ifforma banda mdaqqsa bħala fergħa fi ħdan il-Banda Duke of Edinburgh.
Mro. Scicluna ħalla kompożizzjonijiet ta’ kull xorta, bħal sinfoniji, valzi, marċi u innijiet. Fost dawn
ta’ l-aħħar hemm is-Salve Maria Salve għal Ħaż-Żabbar, l-Ave Maria magħrufa bħala tal-fanfarra, l-Inno
all’Assunta għal Ħad-Dingli u l-Inno a San Domenico, magħruf fil-Birgu bħala l-Innu l-Kbir. Artz kellu ammirazzjoni kbira lejh. Minbarra li ħallielu ċertifikat mill-aqwa bil-miktub, li għadu konservat fil-każin, meta
kien għadu kif wasal hawn u rah jidderieġi lill-Banda kien instama’ jgħid: X’kien jinħtieġ li ġġibu surmast
meta għandkom raġel hekk ta’ ħila!
Huwa kien ħalla speċi ta’ Memorji, illum ħafna minnhom intilfu, dwar il-formazzjoni mill-ġdid ta’ din ilbanda fl-1883, u ġrajjietha f’dawk is-snin ta’ taqlib, kif isostni l-istoriku Lorenzo Zahra. Wara ħajja eżemplari,
Paċifku Scicluna miet ta’ 81 sena, fl-20 ta’ Settembru 1957.
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ATTIVITÀ GĦAX-XHUR TA’
MARZU - APRIL 2012
Il-Ħamis 1 ta’ Marzu		
Is-Sibt 3 ta’ Marzu		
				
It-Tlieta 6 ta’ Marzu		
L-Erbgħa 7 ta’ Marzu		
L-Erbgħa 14 ta’ Marzu
Il-Ħamis 15 ta’ Marzu		
It-Tnejn 19 ta’ Marzu		
Mit-Tlieta 20 ta’ Marzu
sas-Sibt 24 ta’ Marzu
It-Tlieta 20 ta’ Marzu		
L-Erbgħa 21 ta’ Marzu
Mit-Tnejn 26			
sal-Ġimgħa 30 ta’ Marzu
It-Tlieta 27 ta’ Marzu		
Il-Ħamis 29 ta’ Marzu
				
Il-Ġimgħa 30 ta’ Marzu
				
Is-Sibt 31 ta’ Marzu		
				
Il-Ħadd 1 t’ April		
It-Tnejn 2 t’ April		
It-Tlieta 3 t’ April		
L-Erbgħa 4 t’ April		
Il-Ħamis 5 t’ April		
				
Il-Ġimgħa 6 t’ April		
Is-Sibt 7 t’ April		
				
Il-Ħadd 8 t’ April		
L-Erbgħa 11 t’ April		
				
Il-Ħamis 12 t’ April		
Il-Ħadd 15 t’ April		
It-Tnejn 16 t’ April		
It-Tlieta 17 t’April		
L-Erbgħa 18 t’ April
				
Il-Ġimgħa 20 t’ April		
Is-Sibt 21 t’ April		
It-Tlieta 24 t’ April
Il-Ġimgħa 27 t’ April		
			
Is-Sibt 28 t’ April		
Il-Ħadd 29 t’ April		
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Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard
Fid-9.30 am PlayStation 3 Tournament organizzat mill-Kummissjoni
Żgħażagħ
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira			
Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi				
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali					
Fis-7.15 am Ħarġa għall-Membri u Ħbieb tagħhom għal Għawdex		
Festa Pubblika - San Ġuzepp						
Eżerċizzji għall-Koppji fil-Kolleġġjata ta’ San Lawrenz
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Żgħażagħ					
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Banda					
Ġimgha Banda organizzata flimkien mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni
Fis-7.00 pm Kunċert għall-Programm tal-Ftuħ Wirja Ġetsemani			
Fis-7.30 pm Akkademja Mużiko - Letterarja fl-Oratorju tal-Kurċifiss		
Wara jsir ftuħ tal-Wirja Ġetsemani					
Tifkira tad-Duluri ta’ Ommna Marija Santissima					
Wirja Ġetsemani					
Festa Pubblika - Jum il-Ħelsien						
Wirja Ġetsemani					
Ħadd il-Palm - Wirja Ġetsemani					
Wirja Ġetsemani						
Ftuħ tal-Wirja filgħodu għat-tfal tal-iskejjel					
Ftuħ tal-Wirja filgħodu għat-tfal tal-iskejjel				
Tifkira tat-twaqqif tas-Sagrament tal-Ewkaristija					
Ftuħ tal-Wirja Ġetsemani sa nofs il-lejl					
Il-Ġimgħa l-Kbira - Sehem tal-Banda fil-Proċessjoni				
Filgħodu żarmar tal-Wirja						
Wara l-funzjoni ta’ Sibt il-Għid Cold Buffet fil-Każin				
KRISTU RXOXT - Sehem tal-Banda fil-Proċessjoni				
Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi					
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali					
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard					
Fl-10.00 am Tberik tal-Każin						
Fis-7.00 pm Kunċert għall-Programm Annwali					
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Żgħażagħ					
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira			
Fis-7.00 pm Kunċert għall-Programm Annwali					
Fis-7.00 pm Kunċert għall-Programm Annwali					
Bidu tal-Viżta Pastorali fil-Parroċċa					
Fis-7.00 pm Kunċert għall-Programm Annwali					
Armar tas-Sala Parrokkjali għall-Programm					
Fis-7.00 pm Kunċert Ġenerali għall-Programm Annwali				
Fis-7.00 pm Programm Annwali fis-Sala Parrokjali				
Żarmar tas-Sala		
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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

