


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

Każin tal-Banda San Lawrenz

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

Snack Bar • Cafeteria • Take Away

• Bar miftuħ kuljum  •  Atmosfera ta’ ħbieb
• Apetizers ta’ kull kwalità
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Il-Kelma tal-President
   

 Lawrence V. Farrugia

Fis-7 ta’ Frar tħabbret il-mewt ta’ Eddie 
D’Agostino li għal bosta snin serva bħala 
membru tal-Kumitat kif ukoll okkupa 
l-kariga t ’ Assistent Segretar ju tas-
Soċjetà Mużikali Banda Vittoriosana San 
Lawrenz. Qabel ma’ f ’dawn l-aħħar snin 
kien rikoverat fid-dar tal-Anzjani ġewwa 
Bormla, huwa kien jattendi kuljum il-Każin 
għal siegħat twal fejn kien jieħu ħsieb 
xogħol ta’ manutenzjoni kif ukoll sehem 
fil-proġetti li jkunu qegħdin jitwettqu fil-
Każin. Kien ikun minn tal-ewwel li jattendi 
għal kull attività li tiġi organizzata. Kien jaf 
jitkellem fuq kollox u kliemu kien meqjus 
u b’sens kbir. Jiena li ħdimt għal bosta snin 
miegħu kont napprezza r-rispett kbir li 
kellu lejn l-uffiċjalità  tal-każin u l-prudenza 
li kellu mal-membri. Għalkemm Eddie 
m’għadux magħna, l-memorja tiegħu 
l-aktar fix-xogħol li wettaq fil-Każin tibqa’ 
magħna.

Qegħdin naraw xaqq ta’ dawl fit-
tkomplija tal-proġett kbir li qiegħed isir 
fit-tisbieħ tas-sular ta’ isfel. Waqajna 
lura fil-programm li kellna minhabba 
t-tfixkil li sibna minn min ma riedx li 
jsir dan il-proġett li għal erba’ darbiet 
ġejna rraportati lill-MEPA fejn darbtejn 
minnhom kellu jieqaf ix-xogħol 
għal ġimgħat sħaħ sakemm joħorġu 
l-permessi. Dan sewa lill-każin mijiet ta’ 
ewro f ’applikazzjonijiet u ħlasijiet lill-
Perit. Din m’hix l-ewwel darba li l-Każin 
sab tfixkil waqt li jkun qiegħed iwettaq 
xi proġett. Lil dan l-individwu ngħidulu 
li l-aġir xejn dinjituż tiegħu mhux se 
jżommna milli nkomplu mixjin bil-
pjanijiet tagħna. Anzi ninsabu motivati 
aktar minn qabel biex inlestu dan il-
proġett li se jservi ta’ ġieħ u ta’ servizz 
għan-nies tal-Birgu u għal ħafna Turisti li 
ta’ kuljum iżuru Beltna. Għalkemm jekk 
irid il-Każin għandu biex jirreċiproka dan 
l-aġir, dan mhux se jagħmlu għaliex aħna 
nies responsabbli, maturi u nħobbu lil 
Beltna bil-fatti.

Nixtieq nesprimi l-apprezzament 
tiegħi lill-Membri tal-Kummissjoni 
Manutenzjoni,komposta minn Oscar 
Adami, John Raggio u John Attard għall-
ħidma tagħhom f ’dan il-proġett u lil 
persuna oħra li għinitna ħafna biex inġibu 

l-permessi meħtieġa.

Issa li bdejna nagħmlu użu minn faċilitajiet 
sanitarji ġodda u l-aktar komdi kif ukoll 
għamara ġdida, nagħmel appell lill-membri 
biex jibżu għalihom, iżommu l-indafa u 
jħallu kollox kif isibuh wara li jagħmlu użu 
minnu.

Għal dawn l-aħħar erbatax il-sena fix-
xahar t’ April, is-Soċjetà tagħna tellgħet 
Kunċert Annwali tal-ogħla livell li kien 
frekwentat minn ħafna nies dilettanti tal-
Mużika klassika kemm mill-Birgu kif ukoll 
barranin. Kontra qalbna għal din is-sena 
ma kienx possibli li jsir minħabba l-ħafna 
mpenji u attivitajiet li għandu l-Każin.

Nixtieq nesprimi l-apprezzament tiegħi lill-
Membri kollha tal-Kummissjoni Ġimgħa 
Kbira għax-xogħol tant impenjattiv li 
għandhom biex itellgħu il-Wirja tal-
Ġetsemani li hija waħda mill-wirjiet 
stabbiliti marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa. 
Jiddispjaċini li din is-sena ma stajtx nagħti 
s-sehem tiegħi f ’dan ix-xogħol minħabba 
mpenji oħra li għandi fil-Każin. Nifraħ lill-
Kummissjoni li għal darb’oħra għall-ftuħ 
tal-wirja se terġa’ tellgħa Lejla Mużiko 
Letterarja fl-Oratorju tal-Kurċifiss nhar il-
Ħamis 21 ta’ Marzu fis-7.30 pm li għaliha 
kulħadd huwa mistieden. Nirringrazzja lill-
Arċipriet u l-Kummissjoni Ġimgħa Kbira 
tal-Parroċċa għall-koperazzjoni tagħhom.

Fil-Każin tagħna jeżisti kontroll tajjeb 
tal-finanzi, imma minħabba l-proġetti li 
qegħdin isiru, l-attivitajiet u l-ispejjeż li 
dejjem qegħdin jiżdiedu filwaqt  li d-dħul 
jonqos, qegħdin nitolbu aktar għajnuna 
mingħandkom billi tipparteċipaw fl-
attivitajiet li norganizzaw u donazzjonijiet. 
Nirringrazzjaw lil dawk li qegħdin jagħtu 
s-sehem tagħhom fl-‘iSkema Ġbir ta’ 
Fondi’ imma għad fadal oħrajn li jistgħu 
jagħtu d-donazzjoni tagħhom. Minn 
April il-posta sejra tgħola u nagħmel 
appell l-aktar lill-membri li joqogħdu 
barra mill-Birgu biex jgħinuna biex nivdu 
ftit mill-ispejjeż li għandna biex nibagħtu 
l-pubblikazzjoni tagħna bil-posta.

F’isem sħabi membri tal-Kumitat 
nawguralkom l-Għid it-Tajjeb.
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  Mill-Birgu tal-Imgħoddi
Opri Ġodda fil-Knisja Qrib Festi Partikolari

minn Anton Attard
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Kienet ittieħdet drawwa, l-aktar qrib tmiem is-seklu 
dsatax, meta t-tisbieh tal-Knisja ta’ San Lawrenz 

kien fl-aqwa tiegħu, li xi opra ġdida li tkun saret tul 
is-sena fil-knisja,  l-inawgurazzjoni tagħha kienet 
titħalla għal qrib il-festa. Ħafna minn dan li ġej huwa 
eżempju ta’ dan.

Jekk immorru lura lejn il-festa tal-1875, insibu li 
kien iżżanżan tużell ġdid. Sar fuq disinn tal-magħruf 
statwarju Giovanni Darmanin u jista jiġi ammirat f’xi 
wħud mir-ritratti antiki tal-knisja ta’ dak iż-żmien.

F’dik ta erba’ snin wara, titfaċċa l-ewwel biċċa xogħol 
ta’ mastru Alfons Pace f’din il-knisja. Kienet is-
sopraporta fuq il-bieb prinċipali, li reġa’ deher ġmielha 
wara li ġiet restawrata dan l-aħħar.

Fil-jiem qrib il-festa ċċelebrata fl-1880, jista jingħad 
li l-knisja ħadet dehra ġdida. Tqiegħdet f’postha 
l-Gallerija tal-Orgni, li Vincenzo Serracino kien ilu 
jaħdem fuqha diversi xhur. Magħha kienu saru ż-żewġ 
artali tat-Trinita’ u ta’ Santa Marija, bil-prospettivi 
tagħhom, fil-kappelluni tal-Karita’ u tal-Kunċizzjoni 
rispettivament. In-naħa l-oħta tal-knisja saru ż-żewġ 
niċeċ bil-prospettiva tagħhom, għall-istatwi ta’ San 
Lawrenz u Santa Katerina.  Fl-1886, is-Sorijiet tal-

Monasteru ta’ Santa Katerina, tal-
Belt, kienu għamlu erba’ bukketti 
tal-ganutell għall-erba’ vażuni fuq 
il-bradella ta’ San Lawrenz

Fil-festa tal-1887, fuq inizjattiva 
tal-Kanonku Lorenzu Camilleri, 
iżżanżnet il-palma bil-kuruni u 
l-gradilja tal-fidda, li għadhom 
f’idejn l-istatwa sallum.

Fil-festa ta’ sena wara, ġiet 
inawgurata l-iskultura fl-injam 
mad-dawra tal-koppla u fis-soqfa 
tal-kappelluni u tal-kursija, li kienu 
saru mill-imgħallmin Ganpatist 
Borg u Ġużeppi Sagona, fuq disinn 
ta’ Alfons Pace.  

Fil-ġranet tal-festi ċentinarji tal-
1890, kienu saru bosta xogħlijiet. 
Saret l-inawgurazzjoni tal-gallerija 

tal-orgni, lesta minn kollox inkluża l-induratura, li saret 
minn G. Bartolo tar-Rabat. Ġew indurati l-kapitelli 
tal-kursija mill-imgħallmin aħwa Borg. Saret ukoll 
id-dekorazzjoni bl-istukko tul l-arkati tal-kursija, il-
kor u l-kappelluni minn Mastru Benjamin Caruana, li 
xogħlijiet mill-isbaħ tiegħu insibuhom ukoll fil-Knisja 
tal-Kapuċċini, li dik il-ħabta kienet mal-Birgu.  Ma’ 
dawn kienu saru żewġ kwadri fil-kappella tal-Kurċifiss, 
xogħol Ġużeppi Cali, wieħed ta’ Sant’ Andrija u l-ieħor 
ta’ San Pawl. Aktar tard, dawn inbidlu mar-rilievi ta’ 
rħam li hemm illum.

Fil-festa ċċelebrata fl-1892, inkixfet il-pittura tal-
koppla, magħrufa bħala ’tal-assedju’, xogħol Ignatio 
Cortis.

Fil-festa tal-1896 iżżanżnu l-linef mill-isbaħ, flimkien 
mal-brazzi ta’ mal-pilastri li kienu nġiebu mill-
Bohemia. Erba’ snin wara, dawn komplew issebbħu 
bil-loppi bl-anġli, xogħol Carlo Darmanin fuq disinn 
ta’ Abram Gatt. Dawn kollha, sfortunatament, intilfu 
fil-gwerra.

Fil-festa ta’ sena wara, ġiet inawgurata l-pittura fis-
saqaf tal-kursija, xogħol l-istess Cortis, kumplimentata 
b’ornati delikati  mill-isbaħ tad-dekoratur Giovanni 
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Bonello tal-Belt Valletta. Il-Kursija kompliet tissebbah 
bis-sopra arkati u l-ornat ta’ fuqhom, skolpiti fil-
fraxxnu u ndurati b’sengħa. Flimkien mal-kursija, dik 
is-sena,  kien sar xogħol ġdid fuq il-presbiterju. Kien 
inbidel l-artal maġġur tal-Gafa, (pass diskutibbli) ma 
ieħor ta’ rħam, xogħol id-ditta Buhagiar tal-Ħamrun, 
fuq disinn ta’ Alfons Pace.  Miegħu iddendlu għall-
ewwel darba żewġ linef tal-kristall fil-kappelluni, li 
bħal ta’ qabilhom, kienu nxtraw mingħand id-Ditta 
Bob tal-Bohemia.

Ftit jiem qabel il-festa tal -1898, inkixfet il-pittura ta’ 
Cali’ fis-saqaf tal-kor, li turi lil San Lawrenz fil-Glorja. 

Fil-festa ċċelebrata biss fil-knisja, minħabba l-mewt 
tal-Papa Ljun XIII, fl-1903, iżżanżnu erba’ opri ċelebri, 
li kulħadd kien fuq ix-xwiek biex jara. Kienu l-bankun, 
il-pedestall, id-dalmatika għall-vara ta’ San Lawrenz u 
l-pedestall tal-fidda għall-ostensorju, li bħall- pedestall 
tal-istatwa, kien sar mid-Ditta Ghezzi ta’ Milan. 

Fil-festa tal-1913, dehru miksijin bl-irħam il-pilastri 
kollha u fuqhom is-slaleb  tal-konsagrazzjoni, b’mod 
esklussiv ma’ dawk tal-katidral ta’ San Gwann – bit-
tmien ponot. Fit-Translazzjoni ta’ dik is-sena, dehret 
għall-ewwel darba l-mazza tal-kapitlu, li kienet għadha 
kif waslet mingħand id-ditta Ghezzi, ta’ Milan. Kienet 
saret fuq disinn ta’ Alfons Pace u skultura ta’ Anton 
Agius. Fl-istess sena, ftit jiem qabel il-festa, kienet 

tbierket u tqiegħdet l-ewwel ġebla tal-kampnar xellugi.

Meta kienet qed toqrob il-festa tal-1952, meta l-knisja 
kienet qed tirpilja mid-disfatta li għaddiet minnha fil-
gwerra, fil-ġurnal Leħen is-Sewwa tal-21 ta Ġunju, kien 
tħabbar li l-għada kien ser isir it-tberik mill-Arċisqof 
Mikiel Gonzi ta’ Orgni ġdid, mixtri minġħand id-Ditta 
Tamburini. Kellu jiġi inawgurat b’mużika sagra mill-
organista Dun Karm Xerri. Aktar qrib tagħna hemm 
l-artal mejda u l-ambone, li saru fl-1975 minn Mastru 
Lawrence Briffa.

Marbutin ma’ żewġ festi tas-Snin Disgħin, hemm żewġ 
monumenti ta’ rħam, xogħol mill-isbaħ ta’ Ronald 
Pisani. Fl-1990  sar dak li jfakkar id-d-Disa’ Mitt 
Sena mit-twaqqif tal-Parroċċa u,  seba snin wara, dak 
li jfakkarna fil-miġja storika f’dawn il-Gżejjer tar-
Relikwija bir-Ras ta’ San Lawrenz, 

Ħafna minn dawn li semmejt kienu ngħataw prominenza 
fl-aħbarijiet ta’ dawk il-jiem. Dan, għax f’dawk iż-
żminijiet, il-festi kienu jingħataw importanza kbira. 
Kienu jidhru rapporti dettaljati kemm qabel u kemm 
wara l-biċċa l-kbira tal-festi ċċelebrati fl-ibliet u 
l-irħula ta’ Malta u Għawdex. Għad jonqos ħafna 
x’jinstab dwar opri li dehru għall-ewwel darba f’xi 
festa partikulari. Tinħtieġ aktar riċerka, li forsi għad 
jinstab il-ħin u l-waqt li ’l quddiem ikun possibbli li 
ssir.

Messaġġ tal-Arċipriet - Dun Joe Cilia

Għeżież Membri,

Fit-triq tan-nisrani, it-tbatija u l-mewt mhumiex it-tmiem iżda jwasslu għall-ħajja 
ġdida, il-ħajja tal-qawmien. Dan hu r-Randan, żmien ta’ preparazzjoni li jilħaq 

il-qofol tiegħu fil-qawmien nhar Ħadd il-Għid. Kultant inħossuna naqtgħu qalbna 
quddiem is-salib. Ħadd ma’ jieħu pjaċir bis-slaleb tal-ħajja. Fil-kuntest nisrani s-salib 
jagħmel sens għax ngħixuh fid-dawl tas-salib tal-Mulej. Inħossu d-diffikulta’ biex 
nintefgħu fil-provi u fit-tbatija li l-ħajja ġġib quddiemna. Hu veru li l-insara kollha 
jġibu fuqhom fil-ħajja tagħhom il-marki tas-salib. Mhux għax infittxu t-tbatija iżda 
għax għandna naċċettaw li nerfgħu s-salib biex naqdu fl-imħabba. Meta Ġesu’ ħa 
fuqu l-umanita’, ma’ skartax it-tbatija. Mexa t-triq tal-umilta’ biex jagħtina sehem 
mill-ħajja tiegħu, biex aħna nitgħallmu minnu t-triq tal-umilta’ u tas-servizz.

Fl-ittra tiegħu lill-Filippin, San Pawl jgħidilna li Ġesu’ tneżża minn kollox, ħa n-natura 
ta’ ilsir, ċekken lilu nnifsu billi obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. It-triq tas-salib 
tiftaħ quddiemna eżistenza ġdida mibnija fuq l-għotja, l-imħabba u s-solidarjeta’ u 
mhux aktar fuq kompetizzjoni, karriera u vantaġġ wieħed fuq l-ieħor.

Inqawwu qalbna f’Ġesu’ li jagħder id-dgħufija tagħna. Aktar kemm nersqu Lejh, 
aktar insibu l-qawwa u l-grazzja. Is-sagramenti huma sinjali li jidhru u li permezz 
tagħhom aħna niltaqgħu ma’ Kristu Rxoxt.



Back to Square 1
minn Bjorn Callus - Segretarju

Niftakar is-sena l-oħra, fil-jiem qabel il-Ġimgħa 
l-Kbira, kienet reġgħet nibtet ħeġġa kbira fost 

id-dilettanti ta’ din il-Festa ġewwa l-Birgu. Ħeġġa, li 
kienet ġejja mill-fatt li għall-ewwel darba f’għexieren 
ta’ snin beda jidher xaqq ta’ dawl ta’ konsultazzjoni 
minn wara l-ħitan għoljin u ħoxnin ta’ dik il-famuża 
kamra fejn jiġu deċiżi l-affarijiet rigward il-Purċissjoni 
tal-Ġimgħa l-Kbira.

Konsultazzjoni li kienet bdiet permezz ta’ xi laqgħat 
ġewwa l-Oratorju tal-Kurċifiss, fejn flimkien 
iddiskutejna l-ideat li ħarġu, u tista’ tgħid bi qbil ma’ 
kulħadd instabu l-innovazzjonijiet li konna qbilna 
dwarhom u li kellhom jidħlu fis-seħħ mill-purċissjoni 
tas-sena li għaddiet.

Kulħadd kien eċċitat għax ir-rotta tal-Purċissjoni daret, 
u flok tilgħin it-tela’ tal-Lunzjata konna ser ninżluha. 
Kulħadd kien qed iħares il-quddiem lejn il-fatt li 
l-Purċissjoni kienet ser toħroġ iktar tard mis-soltu. 
Kulħadd kien qiegħed jistenna li l-purċissjoni ddur 
mal-pjazza sabiex kważi tinġabar kollha hemm, fil-
waqt li l-Banda għal darb oħra terġa’ tkun bil-qiegħda 
ddoqq waqt id-dħul tal-Purċissjoni.

Kienu dawn il-passi l-iktar li jidhru li kienu reġgħu 
nisslu dik il-farka xrara tama li l-affarijiet ser jitranġaw 
wara snin twal ta’ kitbiet u suġġerimenti li dejjem 
waqgħu fuq widnejn totalment u intenzjonalment 
torox. Madanakollu kulħadd irraġuna li qatt m’hu tard 
u issa la għandna ċ-ċans ejjew ħa naħdmu u ntejbu 
l-purċissjoni.

Imma x’ġara? Ġara li ħafna affarijiet imxew ħarir. 
It-tidwir tar-Rotta kien deskritt bħala suċċess, il-
Purċissjoni baqgħet unita, u pjuttost fil-bidu kienet 
wieqfa żżejjed wkoll. Ix-xquq deheru lejn l-aħħar, 
forsi loġistikament sar żball bil-mod kif daret mal-
pjazza l-Purċissjoni. Imma l-agħar azzjoni kienet meta 
f’daqqa waħda, membru tal-Kapitlu qabad jgħaġġel 
lill-purċissjoni għax kien sar il-ħin. Qisha l-purċissjoni 
tagħna xi sagrileġġ jekk taqbeż id-9.15pm.

Wasal Ħadd il-Għid u kulħadd jiftakar li kien temp 
imsaħħab bix-xita. Għal darb ‘oħra, il-Kapitlu impona 
deċiżjoni li l-purċissjoni għandha toħroġ u l-banda 
ddoqq. Deċiżjoni ħażina li wasslet biex il-bandisti 
ħadu tixriba u nħlew ħafna flus tal-banda, fil-waqt li 
l-istatwa ta’ Kristu Rxoxt kellha tiddaħħal lura mill-
ewwel fil-Knisja.

U għaddiet sena oħra, resqin lejn ċelebrazzjonijiet 

ta’ dawn il-Festi u l-purċissjonijiet tagħhom, u bħala 
kumitat tal-Każin ġejna msejħa għal-laqgħa min-naħa 
tal-organizzaturi tal-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. 
Kont sorpriż fin-negattiv bid-deċiżjoni li l-Purċissjoni 
tidħol fit-8.30 pm, bil-ħin jiġi kkoreġut li sa 9.00 pm 
trid tkun daħlet kollha. Sinċerament ma nifhimx din 
l-għaġla li l-Purċissjoni tispiċċa kmieni, flok inħallu 
l-affarijiet jieħdu l-kors tagħhom u jitgawdew kif 
suppost.

Wieħed jista’ jirraġuna li fil-Birgu m’hawnx fejn 
iddur. Mela għalfejn ma nevalwawx il-possibilità li 
titwal il-Purċissjoni? Jista’ jkollna possibilità ta’ żewġ 
rotot, jiddependu mit-temp. Dan għaliex diversi toroq 
prinċipali bħal Triq La Vallette, Triq il-Kardinal, Triq 
San Lawrenz, Triq San Filippu u Triq l-Palazz l-Antik 
Tal-Gvernatur kollha ma jintużawx bħalissa. Raġuni 
oħra li nġiebet hi għax it-tfal jgħejjew, iħossu l-bard 
eċċ. Hu fatt li t-tfal qed inġibuhom kmieni għall-
funzjonijiet tal-Knisja, li hu pożittiv. Mill-banda l-oħra, 
it-tfal Żwieten u Qriema x’għandhom speċjali ħdejn 
it-tfal tagħna? Inkoraġġament u organizzar aħjar żgur 
iħajjar lit-tfal jipparteċipaw f’dan kollu mingħajr ma 
jiddejqu!.

Is-Sena l-oħra konna bdejna nagħmlu konsultazzjoni, 
u dak li ħareġ mill-konsultazzjoni kellu riżultati tajbin 
ħafna. Jidher ukoll li xi suġġerimenti oħra li ġew 
mogħtija matul iż-żmien ser jiġu adottati matul il-
purċissjoni ta’ din is-sena. Pass pożittiv ieħor. Però, jien 
bħala Segretarju tas-Soċjetà li l-iktar tikkontribwixxi 
finanzjarjament f’dawn il-festi nkun nixtieq iktar 
konsultazzjoni. Nafu lkoll kemm aħna li ilna s-snin 
nippruvaw nwaqqgħu l-ħitan tal-konservattiżmu għal 
dawk liberali.

Personalment ma jgħoġobnix dan il-mod kif isiru 
l-affarijiet. Ġewwa l-Birgu għandna din l-għalqa tal-
Ġimgħa l-Kbira li mhux qed inseddquha kif suppost. 
Qas idea m’għandna kemm hawn dilettanti lesti 
jagħtu kontribut, imma jibqgħu lura għax jafu li dak 
li jgħidu mhux ser jiġi milqugħ. Meta ser nitgħallmu? 
Meta ser nirrealizzaw li għandna potenzjal li nagħmlu 
l-Purċissjoni tagħna attrazzjoni unika? Nittama li ma 
jkunx tard wisq, meta jinqabeż darba għal dejjem dak 
li jista’ jissejjaħ il-point of no return.

Fl-isfond ta’ dawn il-ħsibijiet, nsellem lill-qarrejja 
kollha u nagħti l-Awgurju tiegħi għall-Għid it-Tajjeb 
lil Kulħadd.
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Żmien ta’ Ħidma bla Heda                         
minn Simon Farrugia - Delegat tal-Banda

Wara li għaddew il-festi tal-Milied il-ħidma fi 
ħdan is-Soċjeta’ tagħna kienet waħda kontinwa 

u bla waqfien. Fil-fatt il-proġett tas-sular t’isfel kien 
jirrekjedi ħafna riżorsi fejn taħt il-kordinament tal-
President tagħna qegħdin naraw titwettaq ħolma oħra 
li ser tkompli ssebbaħ il-Palazz tagħna. Nazzarda ngħid 
li dan il-Proġett huwa fost l-aktar ambizzjużi li saru fl-
aħħar snin wara dak tal-Planċier Meravilja. Filwaqt li 
l-Planċier kien mifrux fuq medda ta’ snin dan il-proġett 
kellu jsir fi spazju qasir ħafna ovvjament minħabba 
problemi loġistiċi. Dan sar b’investiment qawwi minn 
naħa tal-persuni li ser ikunu qegħdin imexxu l-Bar 
tal-każin fl-għaxar snin li ġejjin. Żgur li minn dan ser 
igawdi kulħadd.

Waqt li għaddej dan ix-xogħol kollu ridna li nżommu 
l-appuntament annwali tal-wirja ‘Ġetsemani’ fejn taħt 
it-tmexxija u superviżjoni tal-Viċi President Twanny 
Gauci rnexxielna li ntellgħu din il-wirja bil-ftuħ tagħha 
jsir nhar il-Ħamis 21 ta’ Marzu b’Kunċert mill-Banda 
tagħna fl-Oratorju tal-Kurċifiss.

Pero’ xi kultant ikollok tagħmel affarijiet li ma’ tridx 
fejn kontra qalbna kellna nipposponu l-Programm 
Annwali li kien ser isir f’nofs ix-xahar t’April. Dan 
għamilnih b’sens ta’ responsabbilta’ fejn peress li 
konna ffukati fuq dawn il-proġetti ma’ kienx ser ikun 
possibbli biex naslu li fi tlett ġimgħat wara l-Festi tal-
Għid nippreżentaw dan il-Programm Annwali. Ovvja-
ment il-ħsieb tagħna huwa u ninsabu kommessi li dan 
il-Programm jibqa jsir fejn hemm pjanijiet innovativi 
biex inkomplu nattiraw aktar dilettanti sabiex japprez-
zaw ix-xogħol mużikali li toffri l-Banda tagħna taħt 
id-direzzjoni abbli tas-Surmast Paul Schembri.

L-ewwel tlett xhur tas-sena kienu mpenjattivi ħafna 
fejn kif kulħadd jaf il-pajjiż kien ukoll għaddej minn 
kampanja elettorali. Iżda l-membri tal-kumitat tagħna 
flimkien mal-helpers kollha kienu ffukati fuq dawn 
l-avvenimenti u l-proġetti li huma tant ta’ fejda għas-
Soċjeta’ tagħna. Pero’ nħossni li nkun qed nonqos jekk 
ma’ nirringrazzjax lil kull min jiffrekwenta l-Każin 
tagħna talli matul dawn ix-xhur irrispondew u aċċettaw 
ċertu nkonvenjenzi li nħolqu minħabba l-proġett 
tas-sular t’isfel. Prosit ukoll lilkom li matul dawn 
ix-xhur minkejja l-opinjoni differenti  li jħaddan kull 
individwu wrejtu li l-interess tagħkom huma prima-
rjament is-Soċjeta’ u l-Każin tal-Banda San Lawrenz 
fejn l-imġieba kienet waħda li tieħu pjaċir biha fejn fi 
spirtu ta’ ħbiberija ħriġna bl-unuri minn żmien diffiċli.

Issa rridu nkomplu nħarsu l-quddiem. Bil-wirja 
‘Ġetsemani’tkun għal darb’oħra suċċess, wara l-festi 
tal-Għid ser titkompla parti oħra tas-sular t’isfel fejn 
għanda tkun lesta l-kċina kif ukoll il-parti tar-restaurant 
fl-istess każin. Biex imbagħad wara l-Festa jkun imiss 
li ssir il-parti tal-bitħa fejn hawn għandu jsir saqaf li 
jinfetaħ u jingħalaq skond it-temp tal-ġurnata. 

Mil-lat bandistiku wara l-impenn doppju tal-Festi tal-
Ġimgħa l-Kbira u l-Għid il-Kbir nibdew ir-rankatura 
tagħna għad-diversi servizzi li għandna kemm fil-
Parroċċa kif ukoll f’diversi lokalitajiet. Ovvjament 
bl-attenzjoni tagħna tkun immirata lejn is-servizzi li 
l-Banda tagħna jkollha fil-Festa tal-Padrun tal-Belt 
Rebbieħa San Lawrenz bl-appuntament ewlieni jkun 
il-Programm Mużikali ta’ nhar il-Erbgħa 7 t’Awwissu 
fuq il-Planċier Meravilja tal-Banda tagħna. Ejjew ħalli 
nkomplu naħdmu sabiex ngħollu aktar kemm l-isem 
tas-Soċjeta’ kif ukoll tal-Banda tagħna.

Il-Bar tal-Każin kif kien - issa parti mill-istorja. Sar rinovament 
kbir fejn dan ser jinfetaħ uffiċjalment fil-ġimgħat li ġejjin

Il-xogħol fuq il-Bar il-ġdid fl-aħħar fażijiet tiegħu



Franġisku, imwieled bħala Jorge Mario Bergoglio 
(bil-: Latin Franciscus Buenos Aires,  17 ta’ Diċembru 
1936 huwa l-266 isqof ta’  Ruma u l-papa attwali 
tal-Knisja Kattolika, elett nhar it-13 ta’ Marzu 2013. 
Franġisku huwa l-ewwel Papa Ġiżwita, l-ewwel 
wieħed mhux mill-Ewropa wara iktar minn millennju, 
u l-ewwel wieħed mill-kontinent Amerikan. Mill-1998 
sal-elezzjoni tiegħu bħala Papa, huwa kien Arċisqof 
ta’ Buenos Aires, fl-Arġentina, u kien inħatar kardinal 
fl-2001.

Bin ħaddiem tal-ferrovija, Mario José, li emigra minn 
Asti l-Italja ta’ għoxrin sena biex ifittex ħajja aħjar, 
u Regina María mwielda Sívori, mara tad-dar, Ġorġ 
Marija Bergoglio huwa wieħed minn ħames ulied. 
Meta kien żgħir kien imur inaddaf ġo fabbrika biex 
jgħin lill-familja

Studju
Studja l-kimika f’żgħożitu u għamel żmien jaħdem 
bħala inġinier kimiku. Kien ikellem tfajla li kien sar 
jafha mill-grupp ta’ ħbieb li magħhom kien imur jiżfen. 
Huwa ggradwa mill-Università ta’ Buenos Aires u ġab 
Masters fil-Kimika. Iżda ta’ 22 sena wara li kellhom 
ineħħulu pulmun minħabba infezzjoni, iddeċieda 
li jidħol is-seminarju f’Villa Devoto u daħal mal-

Papa ġdid għall-Knisja Kattolika

Ġiżwiti, jew is-Soċjetà ta’ Ġesù, fil-11 ta’ Marzu 1958. 
Bergoglio gradwa fil-Filosofija mill-Colegio Maximo 
San Josè f’San Miguel fejn għallem il-letteratura u 
l-psikoloġija fil-Colegio de la Immaculada f’Santa Fe 
u l-Colegio del Salvador fi Buenos Aries.

Saċerdot
Huwa kien ordnat saċerdot fit-13 ta’ Diċembru 1969. 
Kompla jistudja u sar Professur tat-Teoloġija u Ma-
jjistru tan-novizzi. Milquta mill-ħiliet amministrattivi 
tiegħu, is-Soċjetà ta’ Ġesù ħatret lil Bergoglio bħala 
Provinċjal għall-Ġiżwiti Arġentini fl-1973. Matul id-
dittatura militari Arġentina li fiha ġew ittorturati u nqat-
lu madwar 30,000 ruħ, Bergoglio għamel minn kollox 
biex bil-moħbi isalva qassisin u ċittadini minn idejn 
it-torturaturi u huwa rrispettat ħafna mill-hekk imsejħa 
“ommijiet ta’ Plaza de Mayo”, li ma qagħdux lura milli 
jikkritikaw il-kompliċità tal-ġerarkija Kattolika mar-
reġim Arġentin.Wara seba’ snin Provinċjal tal-Ġiżwiti, 
Bergoglio intbagħat bħala Rettur fis-Seminarju ta’ San 
Miguel fl-1980 fejn reġa’ beda jgħallem. Wara li lesta 
d-dottorat tiegħu fil-Ġermanja huwa mar lura f’pajjiżu 
u serva bħala direttur spiritwali f’ Cordoba.

Isqof u kardinal
Fl-1998 laħaq Arċisqof fl-Arġentina. Fil-21 ta’ Frar 
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2001 Borgoglio nħatar Kardinal mill-
Papa Ġwanni Palu II. Bħala kardinal, 

Bergoglio inħatar f’numru ta’ pożizzjonijiet 
amministrattivi fil-Kurja Rumana u serva bħala 
membru f’numru ta’ Kongregazzjonijiet. Lin-nies 
tal-Arġentina kien talabhom biex ma jmorrux Ruma 
biex jiċċelebraw il-ħatra tiegħu ta’ Kardinal, iżda 
minflok jagħtu l-flus lill-fqar. F’Ruma “ffesteġġja” 
kważi waħdu. Il-bijografija tiegħu fis-Sala Stampa 
tal-Vatikan kienet l-iqsar waħda, nofs paġna kollox. 
Bħala kardinal, Bergoglio kien magħruf għall-umiltà 
u l-impenn tiegħu għall-ġustizzja soċjali. Il-ħajja 
sempliċi hija xhieda tal-umiltà tiegħu. Huwa kien 
jgħix f’appartament żgħir minflok fil-Palazz tal-Isqof, 
kien juża t-trasport pubbliku flok il-karozza bix-xufier 
tiegħu, u jsajjar l-ikel tiegħu huwa stess. Fl-2001 ssor-
prenda lill-istaff tal-Isptar Muñiz Hospital ta’ Buenos 
Aires, meta talabhom buqar ilma, u ħasel u bies riġlejn 
il-morda bl-AIDS b’sinjal ta’ mħabba lejhom, u qal 
lill-ġurnalisti li “s-soċjetà tinsa lill-foqra u lill-morda”. 
F’Settembru 2012, fi Buenos Aires, Bergoglio ċanfar 
ukoll lil dawk is-saċerdoti li rrifjutaw li jgħammdu 
tfal ta’ single-mothers: “Ma nkunux ipokriti. Min 
jagħmel hekk ikun qed jifred lill-poplu t’Alla mis-
salvazzjoni.” Huwa ħadem biex jiżdiedu s-servizzi 
soċjali u l-evanġelizzazzjoni fl-inħawi foqra tal-belt.

Bħala Isqof ma qagħadx lura milli jitkellem fuq il-prob-
lemi ekonomiċi, soċjali u politiċi li hemm fl-Arġentina. 
Fl-omeliji u d-diskorsi tiegħu jisħaq li l-bnedmin huma 
lkoll aħwa u li l-Istat u l-Knisja għandhom jagħmlu 
kulma jistgħu biex kulħadd iħossu milqugħ, rispettat 
u aċċettat. Bergoglio qatt ma pprova jaħbi l-impatt 
politiku u soċjali tal-messaġġ tal-Vanġelu f’pajjiż li 
kien qed jipprova jqum minn kriżi ekonomika gravi.

Konklavi tal-2005
Matul is-Sinodu tal-Isqfijiet tal-2005 huwa inħatar 
membru tal-Kunsill ta’ Wara s-Sinodu u f’Novembru 
2005 kien elett bħala l-President tal-Konferenza 
Episkopali tal-Arġentina għal terminu ta’ tliet snin 
mill-maġġoranza tal-isqfijiet Argentini, ħatra li kienet 
imġedda fl-2008.

Bergolgio kien diġà kkunsidrat papabbli waqt il-Kon-
klavi wara l-mewt tal-Papa Ġwanni Pawlu II f’April 
2005. Jingħad li f’dawk il-konklavi t-taqtigħa bejnu 
u bejn Ratzinger kienet waħda kbira, tant li finalment 
kien hu stess li talab lil kardinali biex ma jivvutawlux 
ħalli jkun elett il-Papa Benedittu XVI.

F’laqgħa li kellu mal-Isqfijiet Sud Amerikani fl-2007, 
Bergoglio kien qalilhom li “It-tqassim inġust tal-ġid 
ikompli joħloq sitwazzjoni ta’ dnub soċjali li jgħajjat 
lejn is-sema u jnaqqas il-possibiltajiet ta’ ħajja sħiħa 
għal bosta minn ħutna.”

Papa
Nhar it-13 ta’ Marzu 2013, fis-7.06 p.m. miċ-ċumnija 
tas-Sistina ħarġet daħna bajda u siegħa wara tħabbar mil-
Loġġa fi Pjazza San Pietru li l-Papa l-Ġdid kien Jorge Ber-
goglio, li kien l-ewwel Papa li għażel l-isem Franġisku. 
Għażel dan l-isem f’ġieh San Franġisk t’Assisi u f’ġieħ 
l-imħabba tiegħu lejn il-foqra. Xi kwarta wara l-Papa 
ġdid ħareġ fil-Loġġa liebes biss il-Libsa bajda mingħajr 
l-abitu kotali u ebda tiżjin ieħor. Għamel ħin iċċassat lejn 
il-folla li laqgħetu b’entużjażmu kbir. Fl-ewwel indirizz 
tiegħu lill-folla huwa sellmilhom b’sempliċi “buonasera”, 
u qalilhom li l-kardinali sabuh “mill-aħħar tad-dinja”. 
Huwa talab għal u rringrazzja lill-PapaEmeritus Benedittu 
XVI. Qabel ta l-barka lill-poplu l-Papa l-ġdid baxxa rasu 
u talab hu l-barka mingħand il-poplu.

Reazzjonijiet għall-Ħatra
Il-President Amerikan Barack Obama sejjaħlu “paladin ta’ 
dawk fostna li huma l-ifqar u l-iktar vulnerabbli.” Kompla 
jgħid li “bħala l-ewwel Papa mill-Amerki, il-ħatra tiegħu 
hija ringrazzjament għas-saħħa u għall-vitalità ta’ reġjun 
li iktar ma jgħaddi ż-żmien qed isir mudell għad-dinja, u 
flimkien ma’ miljuni ta’ Ispaniċi Amerikani, fl-Istati Uniti 
naqsmu l-ferħ magħhom f’dan il-jum storiku.”

Leonardo Boff li kien patri Franġiskan u magħruf għat-
Teoloġija tal-Liberazzjoni ikkummenta hekk fuq l-għażla 
ta’ Bergoglio: “Din l-għażla tagħmilli kuraġġ, sinjal li 
l-Knisja trid tmur għas-sempliċità. Bergoglio ġej minn 
pajjiż li qed jiżviluppa, barra mill-ħitan ta’ Ruma.”

Diego Armando Maradona u Lionel Messi, żewġ plejers 
kbar Arġentini ferħu għall-ħatra ta’ Arġentin bħalhom. 
Maradona qal li dan huwa ġieħ kbir għall-Arġentini 
kollha u jixtieq ħafna jkollu udjenza miegħu. Messi qal li 
jħossu ferħan ħafna u jixtieq jiddedikalu rebħa fit-Tazza 
tad-Dinja tal-2014.

Il-Kattoliċi tradizzjonalisti huma ħerqana li jaraw li 
jkompli fuq il-passi tal-Papa ta’ qablu.

Ħajja personali
Barra l-Ispanjol, Papa Franġisku jitkellem tajjeb l-Ingliż, 
it-Taljan, il-Franċiż u l-Ġermaniż. Bħal ħafna Arġentini 
huwa dilettant tal-futbol u t-tim favorit tiegħu huwa tim 
żgħir Arġentin jismu San Lorenzo. Huwa jħobb iż-żifna 
tat-tango u kien jiżfinha meta kien żagħżugħ. Il-film fa-
vorit tiegħu huwa “Babette’s Feast”, film Daniż tal-1987. 
Iħobb il-poeżiji tal-poeta Ġermaniż Friedrich Hölderlin. 
Il-pittura favorita tiegħu hija White Crucifixion ta’ Marc 
Chagall.

Huwa jsajjar għalih innifsu, u filgħaxija jiekol ftit li xejn, 
daqsxejn tè u frott.
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riċetta  Strudel tat-tuffieħ u raspberries
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• 250g Għaġina sfiljurata
• 4 Tuffieħ, mqaxxrin u 

mqattgħin
• 50g Sultana safra
• 50g Zokkor
• 50g Butir

• 100g Sponge mqatta’ rqiqa
• 100g Marsipan
• 50g Lewż mqatta’
• Kuċċarina kanella
• Nofs kuċċarina ħwawar
• Kaxxa żgħira raspberries

IS-SOPOP
• Mhux diffiċli li tagħmel sopop, għax ikollhom togħma bnina,  
 l-aktar jekk l-ingredjenti jkunu friski. Għas-sopop tista’ tuża  
 l-ħaxix li jkun hawn fl-istaġun  għax toħroġ orħos.
• Qabel isservi s-soppa, duqha ħalli tara jkunx hemm bżonn  
 iżżidilha melħ jew bżar. Jekk tiġik 
 magħquda ħafna, żidilha ftit ħalib jew misħun. Jekk tiġik  
 maħlula ħafna, ħallat imgħarfa dqiq jew cornflour ma’ 3   
 imgħaref ħalib kiesaħ jew ilma, fi skutella żgħira. 
 Ħalltu mas-soppa u ħawwad, poġġiha fuq in-nar u wara li  
 tiftaħ tagħli, ħalliha ttekek bil-mod għal ftit minuti sakemm  
 tagħqad. 
 Ħawwadha biex ma taqbadx mal-qiegħ.
• Servi s-soppa bi ftit tursin imqatta’ rqiq. Għal xi okkażjoni speċjali   
 tista’ sserviha ma’ ftit single cream fil-wiċċ.

SUĠĠERIMENTI

1. Iftaħ l-għaġina bejn biċċtejn cling foil. Ma jkunx hemm bżonn li tferrex id-dqiq biex tiftaħha għax 
   l-għaġina ma teħilx.
2. Meta taqta’ t-tadam, uża sikkina tal-ħobż ħalli t-tadam jinqata’ aħjar u ma jitgħaffiġx.
3. Meta taqli l-basla, itfa’ kemmxejn ilma biex il-basla ma tinħaraqx.
4. Neħħi t-tbajja’ tat-te u tal-kafe mill-kikkri u l-maggijiet b’biċċa lumija u ftit melħ.
5. Idlek ftit butir mal-patata bil-qoxra qabel taħmiha, biex ittejbilha t-togħma.
6. Meta l-patata ssirlek ħafna, żidilha ftit trab tal-ħalib u ħawwadha tajjeb, inkella żid ftit trab tal-patata  
 u tgħaqqadha malajr.
7. Aħmi l-patata, basal sħiħ u tuffieħ imgerbin fil-kitchen foil, għax isiru malajr, u jdumu aktar sħan 
 biex isservihom.
8. Biex terġa’ ssaħħan il-patata li tkun diġa ħmejt, għaddasha fil-misħun jaħraq imbagħad aħmiha   
 f’temperatura ta’ 180C, 350F jew Mark 4 għal 25 minuta.

Metodu: 
Iftaħ l-għaġina f’forma kwadra u xarrabha bl-ilma. Poġġi strixxa marsipan wiesgħa 3 pulzieri f’nofs l-għaġina 
u għatti l-marsipan bl-isponġe. Aqli t-tuffieħ fil-buttir, z-zokkor, sultana u ħwawar sakemm kważi jsir u 
ħallihom jibirdu imbagħad żid ir-raspberries. Poġġi t-tuffieħ fuq l-isponge. Immarka b’sikkina l-għaġina 
żejda u itwiha fuq il-mili biex tagħlaqha. Xarrab bl-ilma, xerred il- lewż u aħmiha 30-40 minuta jew sakemm 
issir fuq 200°C (saħħan il-forn qabel). Berridha, għarbel fuqha ftit icing sugar.

Għalina n-Nisa

Ingredjenti



riċetta  Strudel tat-tuffieħ u raspberries
 

   Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ 
                                     Oscar Adami 

     minn Paul Micallef

Quddiem il-Banda fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira 2012
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Fil-ħarġa ta’ qabel sirna nafu iżjed dwar it-tfulija 
ta’ Oscar u ħallejnih bħala adoloxxenti jħares lejn 
is-sengħa ta’ mastrudaxxa ... iżda mhux biss... ejjew 
naraw flimkien.
 
Abbati u Kor
Oscar kompla jgħidli li meta beda jitfarfar bħal sħabu 
kien daħal abbati u anki kien fil-kor tas-surmast 
Lorenzo Galea (l-awtur tal-innu popolari lil San 
Lawrenz) u li kellu it-tifel tiegħu Tony tal-istess età 
tiegħu. Bħala parti mill-attivitajiet tal-kor tal-Parroċċa 
ġieli kienu jmorru jkantaw fi knejjes oħra  fosthom dik 
tal-Gudja u dik ta’ Ħad-Dingli u għalihom ħarġa bħal 
dik kienet isservi ta’ xalata.

In-nefħa taż-żiemel

Bħala abbati jiftakar anedottu ħelu. Mela dak iż-żmien 
għall-funerali kienu għadhom jintużaw iż-żwiemel u 
darba, kif kienet l-użanza dak iż-żmien, kienu se jiftħu 
t-tebut għall-aħħar tislima. L-Arċipriet Galea, biex 
ma jħallix liċ-ċkejken Oscar jimpressjona ruħu, kien 

ressaq lil Oscar b’mod kemmxejn goff ‘il ġewwa 
mingħajr ma nduna li warajh kien hemm ras iż-
żiemel tal-karrozzin tal-mejtin. Kif tressaq ‘il ġewwa 
u ż-żiemel ħass ras Oscar ma’ wiċċu, nefaħ waħda 
sew, Oscar ta’ tifel li kien inħasad u telaq is-sasla 
bl-ilma imbierek minn idejh. Tistgħu taħsbu x’ġara! 
U hawn l-Arċipriet ma tantx qagħad jomgħodha u 
bl-aktar mod ‘diplomatiku’ kien qal lil Oscar b’vuċi 
bellusija “oqgħod attent, qisek rieqed” jew xi ħaġa 
hekk insomma!

L-influwenza ta’ missieru u l-festa
Għalkemm illum Oscar hu l-kaxxier tal-każin, fir-realtà 
Oscar qatt ma kien midħla tal-każin meta kien għadu 
żgħir, lanqas per eżempju qatt tgħallem jew jipprova 
jitgħallem strument. Fil-fatt hu iktar kien qrib il-
parroċċa u l-festa. Hu ddakkar minn missieru Manwel, 
li kien involut sew tant li missieru, flimkien ma’ Dun 
Ġorġ tal-Ħamrun kien ta’ kull sena ilibbes lill-istatwa 
ta’ San Lawrenz, ħaġa li baqa’ jagħmilha sas-sena 
1962, fis-sena li kien miet propju quddiem id-dar tal-
Arċipriet. Oscar jiftakar kemm kien iħossu kburi meta 
kien jakkumpanja lil missieru biex imorru jġibu l-libsa 
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mingħand is-sorijiet tal-Klawsura ta’ 
Santa Skolastika għax dak iż-żmien 

kienet tinżamm hemm. Oscar fakkar li dak 
iż-żmien l-istatwa titulari kienet titlibbes tliet darbiet 
matul is-sena, kien hemm libsa għal kuljum, waħda 
għan-novena u waħda tal-festa.
Minbarra dan ir-ritwal annwali, missier Oscar kien 
involut sew fil-festa u fil-każin, tant li Oscar jiftakru 
jiġbor il-flus għall-pavaljuni tal-Lunzjata u anki wara 
tal-pittura li jdawwru l-pjazza. Missier Oscar kien 
ukoll bandist u membru tal-każin tal-banda. Bħala tifel, 
Oscar kien ukoll jagħti daqqa t’id billi kienu jagħmlu 
d-disinji tal-kartun għat-toroq li wara ħadulhom 
posthom il-pavaljuni tad-drapp kif ukoll il-liedna 
tal-karti tat-tajr. Kien ikun ħafna wkoll il-knisja ma’ 
Renzo Degabriele, li kien is-Sagristan ta’ dak iż-żmien. 
Jiftakar ukoll lill-Żammitellu jirranġa l-bradella ta’ 
San Lawrenz wara l-ħsara li ġarrbet mill-gwerra. Kif 
ukoll li għal xi żmien kien jieħu ħsieb il-bookshop 
tal-Azzjoni Kattolika.

Ġimgħa l-Kbira u ċ-ċaħda tal-ballun
Meta staqsejt lil Oscar jekk kienx ħa sehem fil-
proċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira, Oscar weġibni li 
minbarra il-bandalora tas-seba’ kelmiet hu kien refa’ 
fil-vari żgħar, fil-Porpra, il-Marbut u l-Monument. Billi 
missieru kien strett ħafna ma tantx kien iħallih wisq 
jagħmel bħalma kienu jagħmlu s-subien tal-età tiegħu, 
dak li jilagħbu bil-ballun. Tant hu hekk li għax darba 
s-Sur Gatt kien għażel lil Oscar biex jagħmel parti 
mit-tim tal-futbol, Oscar kien dabbar xebgħa u xenata 
mingħand missieru. 

Membru f’Għaqdiet Reliġjużi

Bħal tfal oħra ta’ tamparu hu kien jattendi l-mużew 
u billi ħuh Ġużi kien soċju l-mużew hu kien ittieħed 
jara lil Dun Ġorġ, illum San Ġorġ Preca, ibierek lill-
ewwel ġebla tal-qasam ċentrali tal-Mużew fil-Blata 
l-Bajda. Meta għalaq l-14 ma baqax il-Mużew u daħal 
fiż-Żgħażagħ Ħaddiema Insara li kellha s-sede tagħha 
fit-telgħa tax-xatt jew kif inhi imsemmija  illum ‘Triq 
Nestu Laiviera’ fejn wara inħatar President. Fost in-
nies li jiftakar kienu membru miegħu kien hemm Lorry 
Theuma. Dak iż-żmien din l-għaqda kienet popolari 
ħafna, kien permess ukoll li jingħaqdu t-tfajliet u Oscar 
qalli li kien isir ħafna xogħol fosthom għamlu standard 
ġdid biex jintuża għal xi okkażjonijiet speċjali.

Impjieg

Wara dik il-ħarsa lejn il-ħajja soċjali nerġgħu lura 
għall-ħajja privata. Ta’ għoxrin sena hu kien applika 
mal-kumpanija Phoenix li wara saret l-Ispinning 
and Weaving, fejn hemm kien hemm il-proċess li 

t-tajjar isir ħajt. Dak iż-żmien kien intgħażel biex 
bejn l-10 t’Awwissu 1961 u 29 t’Awwissu 1962 imur 
kors l-Iżvizzera fuq il-magni tal-kumpanija. Wara li 
ġie minn barra hu kien supervisor fuq il-magni fejn 
kellu 10 kwalitajiet ta’ magni, kien responsabbli mill-
production ta’ bejn 25 u 30 impjegat fosthom nies mill-
Birgu li kienu wkoll mechanics għall-manteniment 
tal-magni. Meta imbgħad fis-sena 1981 din il-fabbrika 
għalqet Oscar sab ruħu bla xogħol u għalhekk 
iddeċieda li jiftaħ il-ħanut tax-xatt u hemm dam fih 
5 snin sal-1986. Fl-1983 hu bena dar Birżebbuġa fin-
naħiet tal-Qajjenza  fejn dam hemm sal-1988, wara 
reġa’ mar joqgħod fid-dar tax-xatt ta’ San Lawrenz 
u wara mar fi Triq Desain fejn għadu hemm sal-lum.

Bħala xogħol fl-1987 Oscar mar bħala driver mal-
Ministru Ugo Mifsud Bonnici, meta imbgħad Ugo 
laħaq President tar-Repubblika hu mar jaħdem miegħu 
bħala ‘officer in charge of domestical staff’  fejn kellu 
r-responsabbiltà tal-ħaddiema mhux klerikali tal-
Palazz ta’ Sant Anton. Hu anki kompla b’din il-kariga 
meta kien laħaq ukoll il-President ta’ warajh Guido 
De Marco.

Kariga bħal din kien inevitabbli li Oscar iltaqa’ ma’ 
ħafna personalitajiet distinti li ġew iżuru Malta u li 
kienu joqogħdu Sant Anton bħala l-mistiedna tal-Gvern 
Malti. Fil-fatt hu ltaqa’ mar-Reġina Eliżabetta, Prim 
Ministri, Ministri fejn semma’ fost oħrajn lil Scalfaro, 
Cossiga, Yasser Arafat u nista’ nibqa’ sejjer. Xogħolu 
kien li jara li ma jkun jonqoshom xejn fil-kwartieri 
privati tagħhom ġewwa Sant’ Anton. B’dispjaċir 
Oscar nesa jsemmi lil uħud mill-aħjar nies li qatt żaru 
l-Palazz ta’ Sant’ Anton kien propju grupp mill-każin 
tagħna, fosthom jien stess, fi zjara interessantissima 
u indimentikabbli li konna għamilna riċenti bil-ħila 
ta’ Oscar.

Il-breakfast rjali

Inċident li darba kellu seħħ meta għal żjara f’Malta 
kien hawn il-Prinċep Philip li ġie hawn biex jagħti xi 
awards. Il-Prinċep Philip għodwa waħda kien irrimarka 
li l-kolazzjon wasal 5 minuti tard. Meta tifhem kemm 
huma preċiżi fil-ħin l-ingliżi dan il-kumment kien 
inkwieta daqsxejn lil Oscar li ħaseb li seta’ jkollu xi 
effett fuq ir-relazzjonijiet diplomatiċi ta’ bejn il-pajjiżi. 
Però qabel ma telaq  il-Prinċep Filippu kien irringrazzja 
minn qalbu lil Oscar għas-servizz impekkabbli li tah 
u qatt ma reġa’ semma meta l-cornflakes tal-Prinċep 
wasal ħames minuti tard ... skont Oscar, il-Prinċep kien 
żbaljat għax fil-ħin Oscar kien eżatt. Min għandu raġun 
ma nafx! Fil-każ staqsu lill-Prinċep!

Sieħba
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L-imħabba ta’ ħajtu Oscar sabha f’Mary, xebba Attard 
li kif nafuha l-Birgu, tiġi t-tifla tas-Sur Manwel, Alla 
jagħtih il-glorja tal-ġenna. Mary kienet oriġinarjament 
minn Ħal Qormi u l-vleġġa ta’ kupidu nifditlu qalbu 
minn bejn il-loġġ tal-ŻĦN fejn kien iltaqa’ magħha 
fl-1963 meta kellu 22 sena. Hi kienet hawn Malta 
waqt li missierha kellhu posting ta’ tliet snin. Meta 
imbgħad għadda ż-żmien u kien telaq l-Iżvizzera 
kompla jikkorispondi magħha bl-ittri, meta imbgħad 
hi kienet se titlaq minn Malta iddeċidew li jiżżewġu 
meta hu kellu 24 sena u hi 16 il-sena. Ir-rabta saret fit-3 
ta’ Ottubru tas-sena 1964 fil-Parroċċa ta’ San Lawrenz 
u r-riċeviment sar fis-sala tal-kazin tal-banda. Huma 
marru joqogħdu f’Centenary Flats fi Triq Desain li 
kif spjegajt fl-ewwel parti hu l-istess flat fejn trabbejt 
propju jien. 

Familja

Miż-żwieġ ma’ Mary, Oscar kellu tlett itfal.  Manwel 
li llum miżżewweġ lil Rosanna u għandhom tlett itfal  
Marc, Rebecca u Alan li riċentement beda t-triq tal-
vokazzjoni għall-patri Dumnikan. Lorraine li tinsab 
il-Kanada, miżżewġa lil Steve u omm ta’ tliet ulied 
Adrian, Jacob u Tiana. Imbgħad iż-żgħir Robert li 
l-Birgu kulħadd jafu bil-laqam tiegħu  ‘Donnha’ li 
kien jilgħab il-futbol mal-Vittoriosa Stars  u li hu 
miżżewweġ lil Dilliane u għandhom lil Megane.

Ħajja Pubblika

Oscar kien l-ewwel kunsillier għan-nom tal-Partit 

Nazzjonalista fl-ewwel Kunsill li kellhu l-Birgu fl-
1995. Hu serva f’żewġ leġislaturi għal seba’ snin sas-
sena 2002. Hu kien jaħdem fil-qasam tal-attivitajiet 
soċjali u fi żmienu kienu bdew il-kuntatti ma’ barra 
minn Malta ma’ negozjanti li urew l-interess li jinvestu 
fil-Marina kif ukoll l-ewwel kuntatti li wasslu għall-
ġemellaġġ ma’ St. Tropez. Oscar jiftakar li kien siefer 
ma’ Lorry Coleiro u JC Azzopardi.

Safar u ritorn għall-ħajja pubblika

Wara li kien irtira mix-xogħol hu kien mar l-Awstralja 
jara lil qrabatu u l-Kanada lit-tifla u għamel żmien 
prattikament ma jagħmel xejn ħlief idur u jaqgħad 
mad-dar.  Filwaqt li diġà kien ġie avviċinat minn 
Lawrence Farrugia, Oscar irrakonta li darba kien id-
dar jgħin lill-mara fil-platti meta f’daqqa waħda sabbat 
is-sarvetta li kellu f’idu u ħa d-deċiżjoni importanti li 
jidħol fil-każin. Wara nħatar bħala kaxxier wara li kien 
battal il-post Mark Agius.

Fehmtu fuq il-Każin 

Meta staqsejtu dwar x’jaħseb fuq is-soċjetà tagħna, 
Oscar bla tlaqlieq wieġeb li għalkemm vera hemm 
ix-xogħol però l-każin jagħtih sodisfazzjon kbir għax 
ingħata l-opportunità li jagħmel xogħol interessanti 
u eċċitanti fosthom fuq il-planċier monumentali  Hu 
saħaq li għandu fiduċja għamja fl-amministrazzjoni u 
tmexxija ta’ Lawrence  Farrugia.

Hu kompla li vera hemm ħafna membri tal-kumitat 
li għandhom l-età però hemm elementi validi ħafna 
fil-kumitat li għadhom żgħar fl-etaċ u hekk dan 
jiggarantixxi kontinwità. Naturalment hu jixtieq li aktar 
żgħażagħ jersqu lejn il-każin u japprezzaw il-ġmiel li 
hemm u l-valur  tal-wirt li ħallewlna missierijietna. Hu 
jiddispjaċih li mhux kulħadd japprezza s-serjetà li bih 
jitmexxa l-każin u appella għal aktar żgħażagħ b’qalb 
ġeneruża li lesti biex jidħlu għal impenn akbar.

Futur tal-Birgu u tal-Każin

Bħala kummenti tal-għeluq Oscar jaħseb li bl-
investiment li se jsarraf f’tiġdid fl-istruttura tal-każin 
għandu jgħin biex jiġbed iktar żgħażagħ lejn is-soċjetà 
tagħna. Dwar il-Birgu, Oscar irrikonoxxa li bis-saħħa 
tal-Kunsill Lokali u tal-Gvern Ċentrali sar ħafna 
xogħol ta’ żvilupp u tisbieħ fosthom ta’ toroq u swar. 
Bħal fil-bqija tal-Kottonera hemm il-problemi ta’ 
popolazzjoni li dejjem qed tixjieħ u qed jitwieldu inqas 
tfal. Madanakollu hu xorta jara futur sabiħ fejn it-turisti 
dejjem qed iżuru iktar il-Birgu u l-aġenti tal-ivvjaġġar 
kull ma jmur qed japprezzaw din il-ġawhra li tissejjaħ 
‘Birgu’ u li propju f’nofsha qisha fossa f’kuruna 
dehbija hemm il-każin għażiż u majestuż tagħna. 

Oscar fit-tarf lemin waqt żjara kulturali għall-
Membri fil-Palazz Presidenzjali



Il-Ħadd 3 ta’ Marzu   Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Il-Ġimgħa 8 ta’ Marzu  Fis-7.00 pm Laqgħa bejn l-Uffiċċjali tal-Kumitat
     tal-Każin u tal-Kumitat tal-Festa
Is-Sibt 9 ta’ Marzu   Armar tal-Wirja Getsemani
Il-Ġimgħa 15 ta’ Marzu  Fis-6.30 pm Laqgħa għad-Delegati tal-Banda
     fil-Kwartieri tal-Għaqda Każini tal-Banda
It-Tnejn 18 ta’ Marzu  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
It-Tlieta 19 ta’ Marzu  Festa Pubblika San Ġużepp
L-Erbgħa 20 ta’ Marzu  Fis-7.00 pm Laqgħa ma’ Fr Stephen Magro fil-Bar
     tal-Każin. Qabel u wara jkun hemm servizz tal-Qrar
Il-Ħamis 21 ta’ Marzu     Lejla Muziko-Letterarja fl-Oratorju tal-Kurċifiss 
     u wara jsir il-ftuħ tal-Wirja Getsemani 
Il-Ġimgħa 22 ta’ Marzu    Tifkira tad-Duluri ta’ Ommna Marija Santissima  
Il-Ħadd 24 ta’ Marzu  Ħadd il-Palm
Il-Ħamis 28 ta’ Marzu  Ħamis ix-Xirka il-wirja Getsemani tibqa’ miftuħa 
     sa nofs il-Lejl 
Il-Ġimgħa 29 ta’Marzu  Tifkira tal-Mewt u l-Passjoni ta’ Sidna Ġesuċ Kristu 
     Sehem tal-Banda fil-Proċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira 
Is-Sibt 30 ta’ Marzu        Żarmar tal-Wirja Getsemani    
Il-Ħadd 31 ta’ Marzu                   KRISTU  IRXOXT    
     Sehem tal-Banda San Lawrenz bid-daqq tal-Marċi 
     brijużi u valzi 
It-Tlieta 2 ta’ April   Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali 
Il-Ħadd 7 ta’ April   Tberik tal-Każin 
It-Tlieta 9 ta’ April    Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali 
Il-Ħamis 11 ta’ April   Ħarġa ta’ ġurnata għal Għawdex għall-Membri u 
     ħbieb tagħhom
Il-Ħadd 14 ta’ April   Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
It-Tnejn 15 ta’ April   Fis-6.00p m Quddiesa għar-Ruħ ta’ Alfred Lagana
It-Tlieta 16 ta’ April   Fis-6.00 pm Quddiesa għar-Ruħ ta’ Eddie D’Agostino
Il-Ħamis 18 ta’ April   Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira
It-Tlieta 30 ta’ April   Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
  

Lezzjonijiet tal-Banda 
kull nhar ta’ Tlieta mit-3.00 pm il-quddiem

ATTIVITÀ GĦAX-XHUR TA’
MARZU - APRIL 2013
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Magic Prices
Carmel Street, Fgura

Prop. Kevin Agius

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

tel. 21 806039

Ironmongery
għal dak kollu li wieħed ikollu bżonn għad-dar

56, La VaLLette Street,VittorioSa

Tel: 2180 7535

Tower Ladder
ta’ 18-il Metru għall-Kiri

Irrikorru għand:
Paul Cilia

Mob: 9949 9623
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Leħen is-Soċjetà Mużikali San Lawrenz


