


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

Nhar l-Erbgħa 5  ta’ Ġunju  2013 sejrin 
nassistu għall-inawgurazzjoni 

tal-Bar u Restaurant ġdid flimkien 
mat-tisbieh tas-sular ta’ isfel. Ħolma li 
saret realtà f ’ħames xhur fost il-ħafna 
tfixkil li sibna. Proġett kbir u ambizzjuż 
ieħor imwettaq bis-saħħa ta’ numru 
ta’ diriġenti tal-Każin li l-imħabba u 
l-impenn tagħhom għall-Każin tal-
Banda hija apprezzata mill-ħafna nies 
li jaraw ix-xogħol kbir li sar waqt li fl-
istess ħin inżamm il-Każin miftuħ. Nies 
li kienu ilhom ma jersqu l-Każin ma 
setgħux jirrikonoxxu l-post minħabba 
t-tibdil u t-tisbieħ radikali li sar. Issa l-Bar 
ilu jopera xahar u sakemm ikollkom 
din il-pubblikazzjoni f ’idejkom ikollna 
wkoll l-Kċina li fiha nsibu tagħmir l-aktar 
modern kif ukoll it-tisbieħ tal-bitħa lest. 
F’dan iż-żmien qasir rajna qabża kbir fit-
tmexxija u l-ambjent tal-Każin b’żieda 
sostanzjali fil-frekwenza tan-nies lokali 
kif ukoll turisti tul il-ġurnata kollha 
sa tard filgħaxija. Ninsabu sodisfatti 
bil-qabża ta’ kwalità li qegħdin nagħtu 
lill-Membri tas-Soċjetà tagħna.
 
Ħadd ma kien jimmaġina li fl-aħħar 
tletin sena il-Każin tagħna kellu jgħaddi 
minn daqs dan tibdil strutturali u 
l-proġetti kbar li twettqu fil-palazz 
tant għall-qalb tagħna l-Vittoriosani. 
Dawn flimkien mas-sehem kbir u attiv 
f ’ċelebrazzjonijiet u anniversarji kemm 
tas-Soċjetà kif ukoll tal-Parroċċa. Dan 
huwa dovut għat-tmexxija għaqlija ta’ 
kull Kumitat li kellu l-Każin li għandna 
biex niftaħru l-aktar li dan sar mingħajr 
ma qatt ma kellna nirrikorru għal self 
mill-Bank.

Fl-aħħar ta’ dan ix-xahar sejrin nagħtu 
bidu għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Festa 
fil-jiem tal-Mota  u l-Ewwel Erbgha 
f ’ġieħ San Lawrenz. Bħal ma għamilna 
fl-imgħoddi f ’dawn il-jumejn sejrin 
isiru attivitajiet soċjali taħt il-kampnar 
organizzati mill-Kumitati nvoluti fl-
organizazzjoni tal-Festa. Nappella 
lill-Vittoriosani kollha biex nattendu bi 
ħġarna għal dawn l-attivitajiet.   

F’laqgha tal-Kummissjoni li tieħu ħsieb il-
pubblikazzjoni ‘Leħen is-Soċjetà Mużikali 
San Lawrenz’ li ilha toħroġ għal dawn l-aħħar 
tlettax il-sena, ġie diskuss x’tibdil jista’ jsir 
biex tkun aktar interessanti. Nixtiequ nħajru 
individwi li għandhom tifkiriet u / jew ħajra 
biex jiktbu fuq xi suġġett li jaħsbu li jkun 
ta’ interess għall-qarrejja. Ħadd m’għandu 
għalfejn jiddejjaq jagħmel dan, anke jekk 
forsi il-Malti tagħhom mhux tant tajjeb, 
għax fil-Kummissjoni għandna individwi li 
jieħdu ħsieb jikkoreġu.
 
Dan l-aħħar kont qed inqalleb fl-istudju 
u sibt informazzjoni li nixtieq ngħaddiha 
għaliex jiena l-ewwel wieħed kont insejta. 
Il-Festa ta’ San Lawrenz tas-sena 1983 li 
kienet is-sena Ċentinarja tal-Każin, il-festa 
esterna ta’ San Lawrenz kienet saret nhar 
il-Ħadd 14 t’ Awwissu li kien jaħbat lejliet 
Santa Marija. Dik is-sena il-Banda King’s 
Own li kienet ilha tieħu sehem fil-Festa 
ta’ San Lawrenz mill-1963, m’ aċċettatx is-
servizz minħabba impenji oħra tal-Bandisti. 
Għalhekk il-Kumitat iddeċieda li nhar 
il-Festa l-Banda Vittoriosana San Lawrenz 
tagħmel marċ u programm u wara bħal ma 
kien isir f ’dawk is-snin terġa’ tagħmel marċ 
biex takkumpanja lil San Lawrenz Jagħti 
d-Dawl lill-Għomja minn fuq il-kollonna 
sal-Oratorju.

Fix-xahar ta’ Ġunju jiena b’wiċċi minn 
quddiem sejjer nerġa’ nitlobkom sabiex 
tagħtu donazzjoni biex intaffu ftit mill-
ispejjeż li l-Kazin jagħmel fil-granet tal-
Festa. Naħseb meta wieħed jara x-xogħol li 
sar u qiegħed isir fil-Każin għandha nkunu 
entużjażmati u nkunu ġenerużi mal-Każin. 
Jiddispjaċini ngħid li għandna numru ta’ 
membri li jixxaħħu mal-Każin. Nieħu pjaċir 
bil-ġenerożità kbira ta’ ħafna nies li ma 
joqogħdux fil-Birgu, uħud minnhom anqas 
huma membri imma jiġu l-Każin fil-ġranet 
tal-Festa. Minħabba l-ħafna attivitajiet 
li jsiru, dawk li jagħtu sponsors qiegħed 
dejjem ikun aktar diffiċli, għalhekk aħna 
l-membri rridu nkunu minn ta’ quddiem li 
nagħtu s-sehem tagħna jekk irridu nibżgħu 
għal dan il-Patrimonju imprezzabli li 
għandna.
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  Mill-Birgu tal-Imgħoddi
Il-Palazz tal-Inkwiżitur

minn Anton Attard
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Mal-wasla tal-Ordni ta’ San Ġwann fil-Birgu, 
l-Kavallieri bdew jibnu palazzi u jaddattaw  djar kbar 

li sabu, biex fihom waqqfu l-bereġ u djar oħrajn meħtieġa 
għall-amministrazjoni.  Fost dawn hemm il-Palazz tal-
Inwkiżitur, li qabel għadda ghand is-Santu Uffizzju, serva 
bħala Kastellanija jew Qorti Ċivili. Dan hu fost l-aktar bini 
importanti li hawn f ’din il-belt. Bizzejjed jingħad li dan 
il-palazz, aktarx huwa l-waħdieni tax-xorta tiegħu li fadal.  
F’dan il-palazz, l-Inkwiżizzjoni wettqet ħidmietha f ’Malta 
bejn l-1574, sakemm tkeċċiet mill-Franċiżi, fl-1898. 

Dan inbena, jew kompla jitkabbar, kif qed joħroġ mir-
restawr li qed isir dan l-aħħar, fi stil rinaxximentali, lejn 
l-1534 fuq proposti ta’ Nicolo’ Flavari. Iżda tul iż-żmien 
għadda minn tibdil u żidiet strutturali li rrendewh bini 
kumplikat għall-aħħar.  Il-kċejjen u l-kmamar tas-servi, li 
tidħol għalihom minn bitħa, mibnija bi stil Sicula Normann 
spareġġjat, għadhom dawk oriġinali.

Fis-sular t’isfel hemm iċ-ċelel tal-ħabs u f ’nofshom  hemm 
il-bitħa msemmija, li jaħsbu li qabel fiha kien hemm  is-sala 
tat-torturi u xi ċelel oħra. Mal-ħitan tagħha għad hemm 
graffiti bl-Għarbi ta’ wħud mill-priġunieri.

Minn fost l-Inkwiżituri li għexu f ’dan il-palazz storiku, ħargu 
24 kardinal, 3 isqfijiet u żewġ papiet, li l-istemmi tagħhom 
għadhom jidhru mpittra fuq il-friż tas-sala prinċipali.

Wara t-tluq ta’ l-Inkwiżizzjoni u l-wasla ta’ l-Ingliżi, dan 
il-palazz intuża bħala sptar militari u wara għamluh mess 
għall-fizzjali ta’ l-Armata.  Wara l-gwerra, sakemm inbnew 
il-knisja u l-kunvent tad-Dumnikani, ingħata lill-patrijiet 
u fih sawwru kappella u fejn joqogħdu, minfejn komplew 
jagħtu s-servizzi reliġjużi lill-abitanti tal-inħawi.  Illum hu 
miftuh għall-viżitaturi u fih spiss isiru attivitajiet kulturali 
ta’ kull xorta.
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Jiżdiedu s-Swar 
tal-Kottonera

Wara l-Assedju l-Kbir ta’ l-1565, Il-Birgu, Bormla u l-Isla 
kibru mhux ħażin u saru ta’ importanza mhix żgħira għad-
difiża ta’ Malta kontra xi ħbit li l-Forzi Ottomani setgħu 
jitħajru jagħmlu biex ikeċċu lill-Ordni ta’ San Ġwann minn 
dawn il-Gżejjer. Dan għax, fil-Baħar Mediterran, ix-xwieni 
ta’ l-Ordni kienu ta’ uġigħ ta’ ras għal dawk tal-misilmin 

Ġara li waqt l-Assedju Tork fuq Kandja (Kreta) li seħħ 
fl-1666, il-Gran Mastru Rafel Cottoner kien bagħat 
kontinġent ta’ 70 kavallier u 400 suldat Malti, biex jgħinu 
lid-difensuri Venezjani li kienu jokkupaw dik il-gżira. 

Wara li Kandja ċediet, il-Kavallieri beżgħu li tista tiġi 
attakkata għal darb’ oħra Malta. Biex jilqa’ għal dan, il-
Gran Mastru Nikola Cottoner ħass li kellu jsaħħaħ 
id-difiża tat-Tlett Ibliet. Minkejja s-swar li diġa 
kien hemm biex iħarsu ‘l Birgu u l-Isla,  flimkien 
mas-swar ta’ Santa Margerita li kienu jagħlqu 
dawra mejt lil Bormla ta’ dak iż-żmien, ried li dawn 
jissaħħu b’oħrajn ‘il barra minnhom. Fil-bidu kien 
hemm il-ħsieb li dawn jibdew min Forti Ricasoli u 
jispiċċaw Il-Marsa. Iżda wara ġie deċiż li jibdew mill-
Posta ta’ Kastilja fil-Birgu, iduru madwar Bormla 
u jkomplu sal-Forti San Mikiel, fl-Isla. (fejn illum 
hemm l-arloġġ tat-tarzna) . Ħames kilometri ta’ swar 
mill-aqwa ippjanati mill-inġinier militari magħruf 
Antonio Valerga, li kien intbgħat Malta minn Ruma 
għal dan il-għan.

L-ewwel ġebla tqegħdet fit-28 ta’ Awissu 1670 fil-
Bastjun ta’ San Nikola f ’Bormla. Ix-xogħol ħa aktar 
miż-żmien mistenni minħabba nuqqas ta’ fondi u 
diversi epidemji tal-pesta li bihom intlaqtet Gżiritna 
dak iż-żmien. Minkejja li l-Ordni ta’ San Ġwann, 
biex tlaħħaq mal-ispiża, kienet biegħet is-sehem 
li kellha fil-gżira ta’ St.Kitts, fil-Karibew, il-finanzi 
baqgħu xotti. B’hekk ix-xogħol baqa’ jkarkar bil-
mod u sa tmiem is-Seklu Tmintax kien għad jonqos 
aktar xi jsir.

Wara dawn is-swar massiċċi kienu mistennija li 
jservu ta’ kenn għal 40,000 ruħ inklużi l-merħliet 
u annimali oħra li jġibu magħhom. Biex f ’każ ta’ 
ħtieġa, d-dħul wara s-swar ġodda jitħaffef  kemm 
jista jkun, fihom infetħu seba’ bibien. Kollha 
b’arkitettura l-ġmiel tagħha, fuq disinn ta’ inġinier 
magħruf ieħor – Mederico Blondel.

Minkejja t-tibdil li sar madwaru li ħassar l-oriġinalita’ 
tax-xaqliba, jibqa monumentali  dak li għaqqad 
is-swar li jdawwru Birgu ma’ dawk ta’ Bormla, li 
ssemma Porta Notre Dame, magħruf aktar bħala Bieb 

is-Sultan. Dan hu pjuttost mafkar għall-Gran Mastru Nikola 
Cottoner, li bust tiegħu tqiegħed fil-għoli, biex jitfakkar 
il-kontribut tiegħu fil-bini ta’ dawn is-swar.

Il-bibien l-oħra fis-swar fix-xaqliba tal-Birgu huma dawk 
li nfetħu fis-sur tas-Salvatur, u aktar ‘il fuq hemm dak li 
nfetaħ fis-sur ta’ San Luwiġi u l-ieħor qribu, fis-sur ta’ San 
Ġakbu. Dawk fuq ix-xaqliba ta’ Bormla hemm wieħed fis-
sur ta’ San Nikola u ieħor fis-sur ta’ San Ġwann. L-aħħar 
f ’din ix-xaqliba kien dak fis-sur ta’ San Pawl, li flimkien ma’ 
parti mis-sur, kien inħatt biex saru baċiri ġodda fit-Tarzna 
Navali, magħrufin bħala n-No.4 u 5. 

Hija ħasra li wħud minn dawn is-swar bil-bibien tagħhom 
ma’ jistgħux jitgawdew mill-viċin wara li l-artijiet tal-
madwar għaddewhom lill-privat.
                  



Il-Countdown għall-Festa
minn Bjorn Callus - Segretarju

Hekk dejjem qist l-Ewwel Erbgħa ta’ San Lawrenz – 
Countdown għall-Festa tant għażiża. Countdown 

ta’ 10 ġimgħat, fejn propju din is-sena l-aħħar Erbgħa 
ser taħbat eżatt fil-31 ta’ Lulju, l-Ewwel Mota tan-
Novena. Naturalment, il-mistoqsija li tqum f’moħħi 
hi: Fejn qegħdin? Preparati biżżejjed? Naħseb li tajjeb 
li kulħadd jara naqra f’hiex wasal ħalli ma jkollniex 
sorpriżi fin-negattiv fl-aħħar jiem.

Inħares lejn il-każin nara li fadlilna ħafna x’naqdfu. 
Iktar mhu ħa ndumu biex nirrealizzaw li l-manpower 
fil-każin naqas sew, iktar id-diżappunt li ser jieħu 
kulħadd jekk xi darba ma jirnexilniex naslu f’xi at-
tività jew avveniment ser ikun kbir. Kulħadd jaf li 
l-każin jiddependi mill-ħidma prattikament full-time 
ta’ diversi persuni pensjonanti. Min jaħdem filgħodu 
u jkollu diversi mpenji oħra filgħaxija, bħali, nsibuha 
diffiċli li niddedikaw ċertu ħin għall-ħidma speċjalment 
manwali tal-każin. Sinċerament anke biex nagħmel 
il-korrispondenza u d-dmirijiet tiegħi ta’ Segretarju 
ġieli nsibha diffiċli.

Li m’hemmx il-ħidma tal-persuni full-time biex 
insejħilhom hekk, la kien isir il-Proġett tal-Bar, u nista’ 
ngħid li kważi ma kien isir xejn mill-ħafna affarijiet 
li dejjem isiru ġewwa l-Palazz tagħna, speċjalment 
dawk relatati ma’ xogħol ta’ manutenzjoni. Minħabba 
l-proġett tal-Bar li għadu għaddej u issa mexa lejn il-
bitħa, waqajna ftit lura fil-bqija tal-affarijiet tal-każin, 
u ninsabu ferm il-bogħod milli jkun lest u ppreparat 
għall-Festa, għall-inqas minn ġewwa.

Jekk nimxu fuq barra, u hawn qed nirreferi għall-
faċċata, għadna ma nafux x’ser jiġri f’dan ir-rigward 

ukoll. Dan għaliex is-sinjali u l-messaġġi li waslulna 
mill-awtoritajiet konċernati huma li x-xogħol tant ilu 
mistenni fuq din il-faċċata ser jibda f’qasir żmien. 
Imma lkoll kemm aħna nafu f’qasir żmien kemm 
jista’ jitwal, kif diġà twal. Allura għad m’għandniex 
ċar jekk hux ser ikollna opportunità narmaw il-faċċata 
tal-każin għal darb’oħra, jew inkella din is-sena hux 
ser tkun mgħottija minħabba x-xogħolijiet ta’ restawr. 
Mil-lat ta’ Banda, ukoll għad irridu naħdmu qatiegħ. 
Dan għaliex fil-waqt li rigward marċijiet u bandisti ma 
jidhirx li hemm problema, irridu naħdmu sew fuq il-
Programm tas-7 t’Awwissu. Kulħadd jaf bil-livell għoli 
ta’ spettaklu komplut li dejjem tellajna u qed ntellgħu 
kull sena. Din is-sena ma rridux inkunu b’inqas, imma 
biex naħdmu dan irridu nxammru l-kmiem sew għax 
iż-żmien dieħel sew. 

Għalkemm forsi qed ninstema’ ftit negattiv b’din il-
kitba, ma jfissirx li qed inxejjer bandiera bajda u qtajt 
qalbi. Anzi, hu f’dan il-mument fejn hemm bżonn 
nibdew niġbdu għall-sidirna ħalli naslu fejn irridu 
naslu, u fejn dejjem wasalna b’suċċess.

Fuq Nota oħra...
M’inhix ħa nidħol fil-merti tal-Bar u kemm ġie sabiħ 
eċċ, għax il-President f’kitbietu diġà għamel dan. Però 
ma tistax ma tiħux gost meta tara ħafna turisti deħlin 
u joqogħdu bil-qiegħda jirrilissaw ġewwa l-każin 
tagħna. Ovvjament, il-kapaċità tal-Barman li jitkellem 
b’diversi lingwi ser tkompli tgħin sabiex il-każin ikun 
iktra appellabbli għat-turisti li jiġu. Min-naħa tagħna, 
ninsabu kommessi li nkomplu ninvestu sabiex nattiraw 
iktar turisti lejn il-każin. Tislijiet!

ATTIVITÀ GĦAX-XAHAR TA’ MEJJU 2013
L-Erbgha 1 ta’ Mejju Festa Pubblika - San Guzepp Haddiem
    Fis-7.00pm Laqgha mad-Diretturi tal-BE-Birgu Ltd
Il-Hadd 5 ta’ Mejju  Fl-10.15am Laqgha tal-Kumitat Urgenti
L-Erbgha 8 ta’ Mejju Fl-10.00am Laqgha tal-Kummissjoni Finanzi
Il-Hadd 12 ta’ Mejju  Fl-10.30am Laqgha bejn l-entitajiet li jorganizzaw il-Festa
L-Erbgha 15 ta’ Mejju Fis-7.00pm Laqgha tal-Kumitat Ċentrali
It-Tlieta 21 ta’ Mejju Fis-7.00pm Laqgha tal-Kummissjoni Billiard
IL-Hadd 26 ta; Mejju Fit-800am Sehem tal-Banda mat-Tfal ta’ L-Ewwel Tqarbina
It-Tlieta 28 ta’ Mejju Mota ta’ L-Erbghat f’gieh San Lawrenz
    Attività Soċjali taħt il-Kampnar
L-Erbgha 29 ta’ Mejju L-Ewwel Erbgħa f’ġieħ San Lawrenz
    Ikla organizzata mill-entitajiet li jorganizzaw il-festa taht
    il-Kampnar 
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F’għeluq il-Ħamsin Sena mill-mewt 
tas-Surmast Carl Maria Artz (1925-27)

minn Simon Farrugia - Delegat tal-Banda

Mro. Carl Maria Artz twieled f’Dusseldorf, il-
Ġermanja fl-1887. Ħa l-ewwel tagħlim tiegħu 

fl-arti mużikali f’din il-belt meta kien għadu żgħir u 
kompla jipperfezzjona f’din l-arti wara li beda jistudja 
wkoll il-pjanu fi Dresden, Liepzig u Munich. Fl-istess 
ħin, kompla jitħarreġ fil-kompożizzjoni u d-direzzjoni 
għand l-aħjar professuri ta’ dak iż-żmien, fosthom 
Felix Draesecke, ħabib u kollega ta’ Listz u Wagner.

Sa mill-bidu nett, permezz tal-għadd ġmielu ta’ 
kanzunetti mill-isbaħ, kompożizzjonijiet għall-pjanu 
u musica da camera Artz wera ħila mhux komuni. 
Aktar m’għadda żmien, aktar dehret ħiltu meta bdew 
jinstemgħu is-sinfoniji għall-orkestra u magħhom ukoll 
xi opri teatrali li beda jikkomponi. Ħiltu fid-direzzjoni 
dehret minn kmieni, għax ta’ 22 sena kien ġa dderieġa 

l-aqwa orkestri sinfonici ta’ diversi bliet Ġermanizi, 
fosthom dawk ta’ Liepzig, Dresden u Munich. Fl-
1913, ta’ 26 sena inħatar direttur tal-famuża orkestra 
filarmonika tal-kapitali Berlin, fejn baqa’ magħha sa 
l-1919. Lil din l-orkestra dderiġieha fl-aqwa sinfoniji 
ta’ Richard Strauss: l-Alpensinfonie u ż-Zarathustra. 

Il-ġurnal Malta fis-26 ta’ Diċembru, 1924 kien l-ewwel 
li xandar l-aħbar u ta tagġrif qasir dwaru.

‘ Il-Filarmonika Duke of Edinburgh tal-Belt Vittoriosa 
għandha Surmast ġdid. F’dawn il-jiem wasal fostna 
Carl Maria Artz, żagħżugħ ta’ 30 sena minn Weimar, 
il-Ġermanja. Ninsabu nfurmati li hu direttur mill-aqwa 
u kompożitur ta’ mużika ta’ livell għoli ħafna. Billi 
hu kattoliku, għandu diversi kompożizzjonijiet sagri 
wkoll’

Skond kuntratt fl-atti ta’ Dr. Benjamin Bonnici 
LL.D. bejn Artz min-naħa u l-President tas-Soċjeta’ 
Dr. William Soler, l-Avukat Giovanni Calleja, Viċi 
President u l-Kaxxier is-Sur Giovanni Gatt f’isem is-
Soċjeta’ datat 29 ta’ Jannar, 1925, il-partijiet intrabtu 
għal erba’ snin bis-salarju jkun ta’ 20 lira  fix-xahar. 
Artz intrabat ukoll li  jissuplixxi lill-Banda bi tnax il-
kompożizzjoni fis-sena.

Il-Banda Duke of Edinburgh kisbet successi kbar taħt 
it-tmexxija ta’ dan il-bravu Surmast fejn esegwiet 
diversi programmi kbar fosthom fir-Teatru Rjal u 
fit-Teatru Manoel. Sinifikanti huwa l-fatt li f’sena 
minnhom taħt id-direzzjoni tiegħu l-Banda għamlet 
57 programm. F’Ġunju tal-1927 l-Banda ħadet sehem 
ukoll f’Tunis fejn taħt Artz għamlet suċċess kbir.

Minkejja li mal-Banda tal-Birgu Artz kien imħallas 
tajjeb, probabbli li l-firxa ta’opporunitajiet akbar fil-
kontinent ġibduh lejh. Lejn il-bidu ta’ Settembru tal-
1927, sar magħruf li l-kariga tiegħu kienet waslet biex 
tintemm. L-aħħar programm taħt id-direzzjoni tiegħu 
għamlu fil-ġonna tal-Argotti, il-Ħadd 25 ta’ l-istess 
xahar. Dakinhar, hemm waqqaf primat ieħor, din id-
darba mhux b’xi kompożizzjoni mużikali, iżda billi 
stieden lil martu tidderieġi ‘l-banda biex għall-ewwel 
darba f’Malta, seħħ li Banda Maltija daqqet taħt id-
direzzjoni femminili. Artz u martu kienu ħallew Malta 
fi triqithom lejn Vienna fuq il-vapur ss Alfieri jumejn 
wara dan il-Programm.

Huwa miet ta’ 76 sena f’Berlin fil-21 ta’ Lulju 1963.



Fix-xatt tal-Birgu, mal-faċċata tal-bini li kien inbena fi 
zmien il-Gran Mastru Caraffa, mal-faċċata wieħed jara 

niċċa b’żewġ bibien tal-injam. Tinsab ħdejn bieb li minnu 
hemm passaġġ għax-xtajta ta’ bejn il-Birgu u Bighi. F’dan 
il-passaġġ int u għaddej tagħraf xi fdal tal-ħabs ta’ l-iskjavi 
li nqered fi żmien il-ħakma Ingliza meta sar tennis court 
fin-naħa ta’ Bighi.

Il-bini llum magħruf ‘Caraffa’ kien inbena biex fih ikunu 
mħażen għal kull bżonnijiet tal-flotta tal-Ordni u hekk 
serva wkoll meta għal sentejn Malta kienet maħkuma mill-
Franċiżi ta’ Napuljun u wara mill-ħakma Ingliza. Għalhekk 
żmien l-Inglizi kien magħruf bħala ‘ Naval Victualling Yard’ 
fejn bosta kienu jsibu l-impieġ tagħhom.

Qabel inbena dan il-bini, l-art kienet okkupata minn Knisja 
dedikata lil Sant’Andrija li kellha bidu fl-1524 u kienet saret 
mis-Sinjura Giovanna Axiaq mill-Birgu fejn din ukoll ħadet 
ħsieb li tħalli xi benefiċċji għal  min jieħu ħsiebha. Għalhekk 
din kienet benefiċjali fejn tinsab reġistrata għand in-Nutar 
Vincenzo Bonetis fil-21 t’April, 1537.

Billi l-ħidma tal-flotta tal-Ordni kienet kibret, il-Gran 
Mastru Caraffa bejn is-snin 1660-67 xtara artijiet f ’dan 
ix-Xatt biex isir aktar bini għall-flotta li naraw. Għalhekk 
il-Knisja ġiet profanata mill-Isqof Monsinjur Cocco Palm-
ieri f ’Novembru 1677. Biex wara nħattet u l-ħaġar tagħha 
kien użat fil-bini tal-Parroċċa San Lawrenz mill-Gafa. 

In-Niċċa tal-Kurċifiss 
fix-Xatt tal-Birgu 

Kien għalhekk li fil-Knisja ta’ San Lawrenz il-benefiċjati 
tagħha ntrabtu ma’ din il-Knisja li fiha saret il-Kappella 
ta’ Sant’Andrija li llum hija dedikata lill-Kurċifiss imma 
fiha hemm ix-xbiha ta’ dan l-Appostlu Sant’Andrija. Hekk 
allura seta’ jsir il-bini ta’ dawk l-imħażen illum magħrufa 
bħala ‘ Caraffa Buildings’ amministrati minn kumpannija 
kummerċjali li tmexxi għal żmien determinat ix-xatt tal-
irmiġġ (Yacht Marina).

Kien għalhekk sar obbligu li mal-faċċata ssir tifkira ta’ din 
il-Knisja permezz ta’ din in-niċċa li fiha xbiha tal-Kurċifiss 
u hemm ukoll xbihat ta’ Sant’Andrija u San Kristoforo, pit-
tura mal-ħajt. L-Awtorita Ingliza kienet għattiet in-niċċa 
biex tkun protetta imma f ’xi jiem partikolari ta’ festi kienet 
tinfetaħ u tkun ukoll b’mixgħela.

Mal-wasla tal-ħakma Ingliza, ix-xatt bil-palazzi kollha li 
qabel kienu wżati mill-Ordni ġew f ’idejn is-servizzi militari 
Inglizi u wara f ’idejn il-Flotta Ingliza tal-Mediterran hekk 
twaqqfet il-bażi navali Ingliza ma’ dan ix-xatt kollu. Fl-
1845 l-Awtorita Ingliza rriservat ix-xatt kollu f ’idejha li 
ma’ baqax aktar fl-użu tal-pubbliku, hekk il-proċessjonijiet 
tal-Parroċċa ma’ tħallewx aktar jgħaddu minn dan ix-xatt.

Illum dan ix-xatt għadda għal żmien determinat taħt kura 
ta’ kumpannija kummerċjali li tieħu ħsieb ukoll l-irmiġġ ta’ 
jottijiet u xogħol kummerċjali ieħor, għalhekk din in-niċċa 
taqa’ wkoll taħt il-kura tal-istess kumpannija.

minn Lorenzo Zahra

ATTIVITÀ GĦAX-XAHAR TA’ ĠUNJU 2013
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Is-Sibt 1 ta’ Ġunju  Fis-7.30pm Fanfara waqt il-Proċessjoni ta’ Corpus Domini
It-Tnejn 3 ta’ Ġunju  Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attività Soċjali
It-Tlieta 4 ta’ Ġunju  Fis-7.00pm Laqgha tal-Kumitat Ċentrali
L-Erbgħa 5 ta’ Ġunju Fis-7.00pm Ftuħ uffiċjali tal-Bar u Restaurant tal-Kazin
    mill-Prim Ministru Joseph Muscat
Is-Sibt 7 ta’ Ġunju  Festa Pubblika  - Sette Ġunju
    Festa tal-Qalb ta’ Gesu - Ċelebrazzjoni Nazzjonali
    Fil-Belt fl-okkażjoni tal-mitt sena mill-Kungress
    Ewkaristiku Internazzjonali
L-Erbgha 12 ta’ Ġunju Fl-10.00 a.m Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Il-Gimgha 14 ta’ Ġunju Fis-6.00pm Servizz tal-Banda fil-processjoni tal-Qalb ta’
    Ġesù fuq tal-Ħawli
It-Tnejn 17 ta’ Ġunju Fis-7.00pm Laqgha tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira
Il-Gimgha 21 ta’ Ġunju BBQ organizzat mill-Kummissjoni Attività Soċjali
    fis-Soreda Hotel
L-Erbgha 26 ta’ Ġunju Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Is-Sibt 29 ta’ Ġunju  Festa Pubblika  -  L-Imnarja

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





riċetta  Broccoli pasta crunch
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• Kuċċarina żejt taż-
żebbuġa

• Basla żgħira mqattgħa
• Sinna tewm mgħaffġa
• 3 faqqiegħ imqattgħin 

slices

• Niskata sagħtar niexef
• 50g brokkli
• Mgħarfa ġobon light 

cream
• 40g għaġin mhux misjur

IL-PASTARD
Il-pastarda ilha tintuża sa mis-seklu sitta qabel Kristu. Il-kulur komuni tal-pastard 
huwa abjad, iżda hemm pastard oranġjo, aħdar jew vjola. Ma fihx grass, għandu 
livell baxx ta’ karboidrati, u fih ħafna fibre, ilma u Vitamina Ċ. Il-Vitamina 
Ċ fiha ħafna kemikali li huma ta’ benefiċċju kbir għas-saħħa tal-bniedem. 
Il-pastard fih ċerta kwalita ta’ sustanza li tista’ tipproteġik kontra l-kanċer.

• Bit-togħlija, il-pastarda jonqsilha l-livell ta’ dawn is-sustanzi b’20 – 
30% wara 5 minuti li tkun ilha tagħli: wara 10 minuti li tkun ilha tagħli, 
jonqsilha bejn 40 – 50% u 75% wara li tkun ilha tagħli għal 30 minuta. Metodi 
oħra, bħal tisjir fuq il-fwar u fil-microwave ma jingħad li hemm xi effett sinifikanti 
fuq dawn is-sustanzi.
• Il-pastarda tista’ tinxtewa, moqlija, mgħollija u anke tista’ tittiekel nejja. Meta tissajjar fuq il-fwar, is-sustanzi 
kontra l-kanċer jiġu ppreservati iktar milli mit-togħlija.
• Meta ssajjar pastarda, il-weraq u z-zokk iridu jitneħħew qabel issajjarha, u tħalli biss il-fjuri tagħha, li jridu 
jiġu maqsumin f’biċċiet indaqs kemm jista’ jkun biex isiru aħjar u f’daqqa. Wara 8 minuti ta’ tisjir fuq il-fwar 
jew wara 5 minuti togħlija, il-fjuretti jirtabu. Tħawwadx il-fjuretti għax inkella tfarrakhom.
• Jekk tkun fuq dieta, tista’ tiekol il-pastard minflok il-patata.
• Meta tkun se tgħalli l-pastarda, l-ewwel ħalli l-misħun jagħli, imbagħad itfa’ l-pastarda u ħalliha tagħli għal 
5 minuti biss.
• Meta tiġi biex terfa’ l-pastarda li tkun xtrajt, erfagħha fil-friġġ u żżommlok għal ħamest ijiem. Ħallilha 
l-weraq għax inkella l-pastarda titlef mill-bjuda tagħha. Il-pastarda hija ppakkjata bit-tjubija u s-sustanzi. Fiha 
ma hemm ebda kolesterol.
• Meta tixtri pastarda, fittex li tkun soda u l-fjuretti tagħha ppakkjati ma’ xulxin u fuq kollox tkun bajda. Tista’ 
tiekol pastarda mgħaffġa minflok patata maxx.

Metodu: 
1. Saħħan iż-żejt f’taġen li ma jwaħħalx u itfa’ l-basla u t-tewma. Sajjarhom għal 4 minuti, imbagħad żid il-
faqqiegħ u s-sagħtar. Ħallihom jinqlew mingħajr għatu, għal 10 minuti jew sakemm isir il-faqqiegħ.
2. Sadanittant sajjar l-għaġin mingħajr ma żżidlu żejt jew melħ. Poġġi l-fjuretti tal-brokkli f’passatur, u 
poġġihom fuq il-kazzola (fejn tkun qed tgħalli l-għaġin) fl-aħħar 2 minuti jew 3.
3. Saffi l-għaġin, erfa’ daqs kikkra mill-misħun li tkun għallejt l-għaġin fih, u itfgħu fil-kazzola flimkien mal-
brokkli.
4. Itfa’ u ħawwad il-cream cheese mat-taħlita tal-faqqiegħ u ħawwad mal-għaġin, u jekk ma tridx li z-zalza 
tkun magħquda żżejjed, żidilha ftit minn dak il-misħun li tkun sajjart fih l-għaġin. Servih sħun.

Għalina n-Nisa

Ingredjenti
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Patri Anastazju Cuschieri O. Carm
     minn George Cilia
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Jixraq li meta s-sena li 
għaddiet Patri Anastasju 

Cushcieri għalaq ħamsin 
sena minn mewtu niftkaru fih 
u nġeddu fil-qosor ftit tagħrif 
fuq ħajtu anki għal dawk li 
qatt ma’ semgħu xejn fuqu.

Patri Anastasju twieled il-
Belt Valletta fil-parroċċa 
ta’ San Duminku fis-27 ta’ 
Jannar 1876 fejn tlett ijiem 
wara għammduh bl-isem ta’ 

Pawlu. Meta temm l-iskola elementari u liċeali, Cuschieri 
ħaddan l-Ordni Karmelitana fil-25 t’April, 1891. Bagħtuh 
Ruma biex jistudja l-filosofija u t-teoloġija fl-Università 
Gregorjana. Fl-1902, fl-età ta’ 25 sena illawrja fil-filosofija, 
inħatar Professur fil-Filosofija fl-Università Rjali ta’ Malta 
u dam professur għal tmienja u tletin sena, jiġifieri sas-sena 
1939. Cuschieri kellu ċans juża d-doni kbar li tah Alla, infatti 
għad hawn ħafna li jiftakru lil Cuschieri waqt il-lectures 
sbieħ tiegħu. Tagħlimu mhux biss ma baqax biss fi gżiritna 
magħluq bejn l-erba’ ħitan tal-Universitaċ iżda talli sab ruħu 
mitbugħ fir-riviżta di Filosofija neo-Scolastica ta’ Milan. 
Huwa kien jaf ifisser ruħu bit-Taljan għax dak iż-żmien il-
filosofija kienet tintgħallem b’din il-lingwa. Kien membru 
tal-Kunsill Ġenerali fl-Università fejn irrapreżenta l-Fakoltà 
tax-Xjenza u minbarra dan, membru tal-kummissjoni tal-
eżaminaturi tal-Lingwa u letteratura Taljana. Kien darbtejn 
Provinċjal tal-Ordni tiegħu mis-26 ta’ Novembru 1906 
sal-14 t’April 1910 u mill-1 ta’ Settembru 1913 sas-26 ta’ 
Ġunju, 1916. 

L-Università għażlitu darbtejn Senatur fl-ewwel u t-tieni 
leġislatura bħala rappreżentant tal-gradwati universitarji. 
Id-diskorsi li għamel kemm dam senatur jitfgħu dawl fuq 
il-prinċipji u l-karriera tiegħu politika li dik il-ħabta, mhux 
bħal fi żminijietna, kienet imsejsa l-aktar fuq l-hekk imsejħa 
kwistjoni tal-lingwa. L-istudjużi tal-lingwa tal-Malti, 
ewlieni fosthom Patri Anastasju stinka kemm felaħ biex 
il-poplu jieħu li ħaqqu f ’art twelidu mingħajr ma’ jiċċappas 
mal-politika. Kemm Cuschieri u Dun Karm, żewġ poeti li 
għexu fi żmien ta’deċiżjonijiet, it-tnejn iħobbu l-ilsien Malti 
u riduh jieħu li ħaqqu bla ħadd ma’ jista jmeri.

Fil-15 t’Awwissu, 1959 ħakmitu marda qalila u bil-mod 
ħallietu paralitiku. Nhar is-7 ta’ Lulju, 1962 tawh l-aħħar 
sagramenti, għall-ħabta tal-għaxra u nofs ta’ filgħodu ta’ 
tmient ijiem wara, jiġiferi l-Erbgħa, il-15 tal-istess xahar 
miet imdawwar minn ħafna patrijiet sħabu.

B’hekk intemmet ħajjet wieħed mill-egħref iben Malta. 
Iżda mhux bħala filosofu għaref, teologu studjuż, oratur 
kbir, storiku jew senatur li tibqa’ tiftakru Malta. Malta tibqa’ 
tiftakru u tiftaħar bih l-aktar bħala poeta Malti dehen ta’ 
ismu, bħala poeta li qeda’ il-missjoni li Alla fdalu, bħala 
l-aktar poeta Malti tal-Madonna u tal-ilsien Malti.

Il-Ħajja
 Il-ħajja bħal ħolma
 Il-ħajja bħal fjur
 Il-ħajja bħal żiffa
 li tiġi u tmur

   Il-qalb toħlom dejjem
   U qatt ma’ tistrieħ
   Il-ħajja bħal sħaba
   Li tisfa bir-riħ

Il-Professur Patri Anastasju Cuschieri huwa magħruf 
bl-isem tal-poeta tal-Madonna u tal-kelma Maltija. Mill-
poeżija ‘Il-Milied tas-sena 1916’ ser infakkru erbgħa strofi.

 Tiddi kewkba mis-smewwiet
 Fuq l-irħula u fuq l-ibliet
 In-nies toħroġ minn ġo darha
 Tisma l-leħen taż-żummara

  Ninu Ninu tal-Milied
  Il-qniepen tar-raħal idoqqu
  ix-xwejjaħ fil-knisja ġa mar
  ġa marru l-miżżewġa b’uliedhom
  ħadd iżjed ma’ baqa fid-djar

 Fuq pulptu jitlagħlek it-tfajjel
 Ifakkar il-ħabbar tal-ġid
 Ifakkar l-għajdut tal-bassara
 Li nebbħu ta’ Kristu t-twelid
 
  Ifirhu, ja bassara
  Twieled it-tfajjel, l-Iben
  Ġie mogħti li ħabbartu
  Ġewwa għar fuq it-tiben
  Twieled minn xebba, in-nisel
  Ta’ David, ix-xewqa ta’ kull żmien, it-tama
  U l-ġieħ ta’ Sijon  Ifraħ
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   Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ 
                                   Karmenu s-Sagristan

     minn Paul Micallef

Fil-ħajja soċjali Maltija l-figura 
tas- Sagristan għandu r wol 

speċjali, narawh fil-letterattura, 
narawh fid-drammi, narawh fil-
fares, iva s-sagristan hu personaġġ 
importanti fit-tessut tal-ħajja ta’ 
kuljum tal-irħula u l-ibliet Maltin. 
Bħal kappillani, arċiprieti u l-pirjoli, 
ismu jitwaħħad mal-knisja jew 
il-parroċċa partikulari. Xi drabi 
l-karattru tiegħu jinfluwenza wkoll 
tfulitna jekk inkunu fost iċ-ċorma 

tfal ta’ ma’ djulu jgħinuh f ’dak li jkun hemm bżonn fit-tempju 
tagħna. Meta nħarsu lura lejn l-istorja nirreferi wkoll għal 
żmien dak is-sagristan, jew l-ieħor, hekk aħna tal-Birgu niftakru 
ż-żmien ta’ Renzo is-sagristan u hawn nirreferi għal Renzo 
Degabriele, qablu kien hemm missieru Orazio u llum għandna 
lil Karmenu s-sagristan.

U hekk l-intervista tiegħi din id-darba se ddur fuq Karmenu 
Scicluna, is-sagristan tal-parroċċa tagħna li b’sodisfazzjon ukoll 
nikteb, għax din il-haġa importanti għall-għaqda fost id-diversi 
fazzjonijiet fi ħdan il-parrroċċa, hu membru wkoll tal-kumitat 
tas-soċjetà tagħna.

Ġar tiegħi
Jekk forsi fost dawk li nterviżtajt qabel kien hemm min jien 
kont qrib tiegħu ħafna fosthom il-ħabib tiegħi  Eugenio 
Pellicano, Karmenu Scicluna jew kif kien jissejjaħ bil-laqam 
tal-familja ‘taż-żibra’  sakemm kellu erbatax il-sena kien l-eqreb 
ġar tiegħi. Tistgħu taħsbu, aħna konna t-tnejn noqogħdu u 
trabbejna fi Triq Hilda Tabone, dak iż-żmien Strada Brittanika 
jew Brittanja għal qasir, il-familja Scicluna f ’numru 78, u 
l-familja Micallef tal-Mike tal-Fiorentina f ’ nru 75. U biex 
taqgħad it-tnejn konna nħobbu nilagħbu bl-istess affarijiet ... 
jew kważi. Dan għaliex Karmenu, iva, kien iħobb jilgħab bil-
knisja, u jien kont nieħu gost nilgħab b’ta barra l-knisja, jiġifieri 
bil-festa, nagħmel il-pavaljuni, l-bandalori, nitfa’ s-sunetti 
minn fuq il-bejt m’għola erba’ piedi li nidfen kollox taħthom, 
nagħmel l-itwal proċessjoni tal-Ġimgha l-Kbira possibbli, 
nagħmel l-isbaħ festa fil-bitħa tad-dar t’ ommi. Minbarra ħija 
Horace, li kien jibda b’entużjażmu liema bħalu, iżda kien ibatti 
malajr, kumpann ieħor li kien ikolli kien propju Karmenu. Mur 
għidilna dak iż-żmien li jien kont se nagħmel żmien fil-kumitat 
tal-festa u lil Karmenu dak li kien jilgħab bih sar ħobżu u llum 
hu s-sagristan ta’ wieħed mill-isbaħ monumenti ta’ gżiritna 
ddedikat lill-qaddis li tant konna nagħmlulu festi fil-bitħa 
tagħna u f ’diversi imkejjen oħra madwar il-Birgu, fosthom 
fi Triq Mistral, fi Triq id-Dejqa u anki fuq il-bejt tal-familja 
Scerri fi Triq Desain.

Id-dar tas-sagristan
Iltqajt ma’ Karmenu d-dar tiegħu fl-istess triq fejn trabba, 
f ’nru 19 Triq Hilda Tabone li fiha fl-antik kien joqgħod (u 
anke miet) il-Kanonku Micallef, popolarment magħruf bħala 
‘it-tikka’. Id-dar minn barra tidher li hi ta’ xi ħadd li għandu għal 

qalbu wirt pajjiżna. Minbarra l-arma tal-lingwa ta’ Provence 
li fl-antik dik id-dar kienet tagħmel parti minnhu,  fit-twieqi 
hemm kollezzjoni ta’ għoddod antiki u n-naħa l-oħra hemm 
ukoll għażla ta’ flixken. Il-faċċata tad-dar li fuqha tiddomina 
l-arma tar-rota imkissra ta’ Santa Katarina, minhabba li fl-antik 
kien hemm rabta mal-fratellanza tal-istess qaddisa, kemm 
il-darba tiġbed l-għajn tal-bosta turisti li jterrqu fit-triq tfuliti 
u erħilhom jieħdu ir-ritratti u l-videos ta’ dak l-imkien biex 
jieħduhom magħhom lejn art twelidhom jew jitfugħom fuq 
il-kompjuter biex iservu bħala reklam tal-Birgu u Malta tagħna. 
U naħseb ma jaħsbux ħażin meta jaħsbu li f ’dik id-dar b’faċċata 
tant imponenti jgħixu nies importanti għall-belt tagħna!

Intasabna quddiem it-tastiera tal-kompjuter, u bdejt ninvestiga 
lil Karmenu qisni .... iva Lou Bondi jew Reno Bugeja u bdejna 
interrqu fil-mogħdija tal-memorja....

‘Taż-Żibra’
Mela Karmenu twieled fil-ħlewwa ta’ Mejju eżattament fil-
15 fl-1962. Ommu, li hija ta’ sapport kbir għalih f ’kull ma 
jagħmel hi Tessie, xebba Privitelli, li żgur kulħadd jafha. Bla 
dubju l-imħabba li Karmenu dejjem kellu għall-knisja u dak 
li hu marbut magħha ġabu mingħand ommu. Missieru kien 
Ġużeppi illum mejjet, li ħafna minnkom għadhom  jiftakruh. 
Il-familja Scicluna kellha ħafna ħluq x’titma, fil-fatt kien hemm 
sitt itfal. Silvio, Miriam, Josephine, Lawrence u Charlon. It-
tfulija ta’ Karmenu kienet influwenzata minn inċident li kellu 
ħuh Silvio fuq il-mutur ta’ missieru li għoddhom waslithom 
f ’ħalq il-mewt u li halliet effetti permanenti fuq saħħet Silvio. 
Fil-fatt minħabba f ’hekk Karmenu tgħabba bir-responsabiltà 
familjari li jieħu ħsieb lil ħuh u dan immaturah forsi anki qabel 
iż-żmien.

Tfulija
Bħala trobbija kellu bħal tfal oħra fil-Birgu ta’ dak iż-żmien li 
kienet iddur mal-iskola, mużew, knisja u forsi xi qadja għand 
wieħed mill-ħafna ħwienet tal-merċa li kienet miżgħuda 
t-triq tagħna. Kif diġà ktibt il-loghob ta’ Karmenu kien l-iktar 
bil-vari, fosthom titulari u tal-Ġimgħa l-Kbira tat-tafal li dak 
iż-żmien missieru Ġużeppi, wara li kien ifaddal, kien jixtrilu 
mingħand Pawla ta’ quddiem il-knisja tal-Lunzjata. Karmenu 
qalli li kellu knisja żgħira li tgħidx kemm kienet għal qalbu li 
kien tahielu ċertu Pawlu  meta imbgħad ta’ 14 il-sena kienu 
marru joqogħdu fuq San Filippu, fejn illum għadha toqgħod 
ommu, ma jafx fejn kienet spiċċat. Interessanti li hekk kif 
Karmenu kien isib lili biex jaqsam miegħu d-delizzju li tant 
konna nħobbu, fuq San Filippu dan il-vojt imlieh dilettant 
ieħor kbir ta’ dawn l-affarijiet, Sandro Fava li sas-sena l-oħra 
kien jarma sett statwi tal-Ġimgħa l-Kbira li trid seba’ għajnejn 
biex tarahom. 

Żmien Abbati
Bħal maġġoranza tas-subien tal-età tiegħu, Karmenu kien 
għamel żmien ukoll abbati. Dan il-kapitlu f ’ħajtu fakkru 
f ’xi anedotti ħelwin. Fosthom jiftakar li fiż-żmien l-arċipriet 
Mifsud, minħabba li hu dejjem kien edukat u kien jaf iġib 
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ruħu quddiem in-nies kien iħoss li kien 
ippreferut minn fost sħabu. Tant hu hekk li 

darba l-arċipriet kien ħa lilu u lil ħuh Silvio għall-
party f ’Sant’ Anġlu fiż-żmien meta kien għad hawn il-bażi 
militari. Bħala rispett kienet tintbgħat karozza biex twassal 
l-arċipriet mid-dar tiegħu sa fejn kien isir ir-riċeviment. Tgħidx 
kemm Karmenu ħassu mportanti meta kull fejn kienu jgħaddu 
l-baħrin kienu jsellmulhom qisu għaddej l-ammirall tal-flotta 
britannika fil-Mediterran!

Knock Out minn Fr. John!
Mela isimgħu din. Kulhadd jaf kemm Fr. John Avellino jinqala’ 
għal ħafna affarijiet. Però żgur ħadd minnkom ma jaf li Fr. 
John kien tajjeb ukoll għall-boxing. Staqsu lil Karmenu! Mela 
darba f ’nhar l-10 t’ Awwissu tal-imghoddi, Karmenu l-abbati 
kien għadu ferħan jiddandan bl-ispellizza bajda bajda tal-festa, 
illamtata b’perfezzjoni mis-sorijiet tal-klawsura  b’dawk il-piegi 
dritti. Mela waqt li kienu qed jilbsu għall-quddiesa l-kbira, 
l-ikbar waħda tas-sena, Fr. John li kien għadu djaknu mar 
jgħin lil Karmenu jtella’ ż-żip tal-ispellizza. Għal xi raġuni dan 
l-imbierek żipp weħel, Fr. John uża l-forza kollha li kellu, ta 
s-salt, u ħa falza stikka u laqat lil Karmenu fuq imnieħru. Mad-
daqqa Karmenu infaraġ u f ’kemm ili ngħid l-ispellizza bajda 
bajda iċċappset bit-tbajja ħomor nar tad-demm li ħareġ bil-ġiri 
minn imnieħer Karmenu. L-ispellizza mill-bjuda tal-verġni 
dlonk ħadet il-kulur tal-martri u fakkritu fil-libsa imdemmija 
tal-istatwa ta’ San Tarċisju li tinħareġ mill-mużew fuq l-ispalla 
f ’Jum il-Preċett. U minhabba f ’hekk, diżappuntat, Karmenu 
kellu jikkuntenta bl-ispellizza ta’ kuljum meta sħabu l-abbatini 
kollha kienu bil-libsa tal-festa.

Iktar tifkiriet
Karmenu baqa’ jirrakkontali fuq iż-żmien meta bħala abbatini 
kienu jattendu l-funerali u jiftakar li hu flimkien ma’ ħuh Silvio 
kienu l-aħħar nies li rikbu l-karrijiet tal-mejtin biż-żwiemel 
qabel dawn ħadu posthom il-hearses moderni tal-lum. Jiftakar 
ukoll darba jżomm il-kuda tal-arċisqof ta’ dak iż-żmien Mikiel 
Gonzi. Jiftakar ukoll fil-proċessjoni li kienet issir f ’Novermbru 
mill-parroċċa saċ-ċimiterju ta’ San Lawrenz.

Festa, Każin u Ġimgħa l-Kbira
Meta staqsejtu dwar jekk kienx hemm sehem tiegħu fil-festa, 
każin tal-banda, il-knisja jew xi rakkont ta’ tfulitu, Karmenu 
reġa’ saħaq li hu dejjem kien ikun id-dar u ma tantx kien jidħol 
f ’xi spedizzjonijiet avventurużi għall-imkejjen bħax-xelters u 
l-foss li s-subien imqarbin ta’ dak iż-żmien kienu jiftaħru li 
jagħmlu. Madankollu hu kien jieħu sehem fil-proċessjoni tal-
Ġimgħa l-Kbira billi jżomm xi misteru liebes iż-żimarra (O 
żmien ħelu kif ħallejtni!), imbgħad bħala abbati u meta tfarfar 
anki bhala l-Evanġelista San Ġwann quddiem il-vara tal-Ort.

MUSEUM u ĊŻV
Fis-snin li kien għamel il-mużew taħt il-prefett Frankie 
Chetcuti, fost dawk li kienu tal-istess sena hu jiftakar lil 
Hermann Duncan illum patri Franġiskan fil-Fgura. Bħal 
ma’ normalment kien jiġri meta kienet tibda iddejjaqna 
ċ-ċomba tal-Verbum Dei fuq sidirna konna ningħaqdu ma’ 
Dun Lawrenz Bonnici fiċ-Ċentru taż-Żgħażagħ Vittoriosa 
fil-bidu tat-triq il-Mina l-Kbira. Hawn hu qatta madwar 5 
snin, fosthom xi żmien anki bħala President, u semmieli lil 
Manwel Camilleri illum qassis fl-Ordni Missjunarja ta’ San 
Pawl. Karmenu isemmi b’ċerta nostalġija u kburija li hu kien 
magħruf għat-treasure hunts ta’ bil-lejl li tant kienu popolari 

fost iż-żgħażagħ ta’ dak iż-żmien.

Edukazzjoni
Bħala l-ewwel tagħlim kien jattendi l-iskola primarja tal-gvern 
il-Fortini u wara bħala skola sekondarja kien mal-iskola ta’ St. 
Joseph Raħal Ġdid.

Xogħol
Meta spiċċa mill-iskola fl-1978 Karmenu mar jaħdem bħala 
machine operator ġewwa fabbrika tat-tessuti bl-isem ta’ Phoenix. 
Erba’ snin wara hu mar bħala quality controller mal-fabbrika 
Sportstrend. Imbgħad wara l-mewt ta’ Renzo Degabriele ġie 
magħżul bħala sagristan tal-knisja tagħna wara li kienu ħarġu 
l-applikazzjonijiet għal min hu nteressat.

Il-Familja Scicluna
Bħala l-imħabba ta’ ħajtu hu sabha f ’Marygrace, xebba Farrugia 
li missierha kien persunaġġ popolari fil-Birgu li miet f ’qosor il-
għomor Lorry ta’ Doda li kellu f ’idu il-famuż bar Caffe du Brazil. 
Karmenu ingħaqad fiż-żwieġ ma’ Marygrace fil-parroċċa li tant 
jgħożż fil-15 ta’ Ġunju 1986. Minn dan iż-żwieġ hu għandu żewġt 
itfal;  Lars li llum għandu 21 sena u daħal fil-korp tal-pulizija u 
ż-żgħir Axel li bħalissa qed jattendi l-Kulleġġ ta’ De La Salle.

Ta’ min jgħid li f ’Marygrace minbarra li hi martu, sab ukoll 
għajnuna  kbira fix-xogħol tiegħu għax Marygrace tinqala’ 
għall-ħjata, taf tagħmel il-ganutell u saħansitra tinvolvi ruħha 
fl-attivitajiet tal-parroċċa fosthom fil-proċessjoni tal-Ġimgħa 
l-Kbira

Festa
Karmenu beda jieħu nteress fil-festa meta tfarfar u sar ġuvni. 
Jiftakar li billi dak iż-żmien il-cassettes irrekordjati qabel kienu 
għadhom fil-bogħod u CDs kienu għadhom ħolm tal-fantaxjenza, 
Karmenu kien jieħu l-cassette miegħu waqt il-kunċert tal-banda 
biex jirrekordja xi marċ popolari, naturalment l-iktar l-innu marċ 
ta’ Ġużeppi Frendo. Jiftakar li darba waqt li kien qed jirrekordja 
l-marċi, il-banda waqfet, waqgħet ħemda biex jisimgħu x’kellu 
jgħid is-surmast ta’ dak iż-żmien Hector Dalli u s-silenzju inkiser 
bil-ħoss tal-buttuna tar-recording meta spiċċat xogħolha. Il-ħarsa 
li tah Hector għadu jiftakarha sal-lum!

Wara kien ikun ħafna ma’ djul Anton Gellel, l-iktar fuq ix-xogħol 
tad-drapp li aħna tant magħrufin għalih. Jiftakar fis-sehem tiegħu 
bħala tixlil fil-ġmiel ta’ pavaljuni ta’ Triq il-Mina l-Kbira li llum 
l-istess disinn ta’ Buhagiar qegħdin fuq pavaljuni oħra fi Triq La 
Valette. Karmenu semmieli ukoll il-bandieri tal-Granmastri tul 
ix-xatt kif ukoll is-sehem tiegħu fit-tombla ta’ kull nhar ta’ Sibt. 
Fil-fatt imbgħad hu daħal membru tal-kumitat tal-festa bejn is-
snin 1982 sas-sena 1986 meta kien iżżewweġ.

Għaqda 10 t’ Awwissu
Karmenu kien wieħed mill-fundaturi tal-grupp ta’ żgħażagħ li 
l-għan tagħhom kien li jaħdmu biex jiġbru l-fondi ħalli jwettqu 
proġetti b’risq il-festa. Dan il-grupp bl-isem ta’ Għaqda 10 t’ 
Awwissu kellu is-sede tiegħu fi Triq Hilda Tabone, ftit bibien 
‘il bogħod mill-istess residenza ta’ Karmenu, tant li l-plakka 
għadha tidher hemm sal-lum. Fil-fatt minn din l-għaqda twieled 
il-Grupp Żgħażagħ Vittoriosani li wkoll twaqqaf għall-istess 
skop. Biex ifakkarni f ’din l-għaqda, Karmenu urieni wkoll xi 
pubblikazzjonijiet bikrija u sempliċi bil-photocopy  li kienu 
jinħarġu dak iż-żmien.
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Każin tal-Banda
Karmenu daħal fl-isfera tas-Soċjetà tagħna 

fis-sena 1987 meta kien avviċinat mill- President 
Lawrence V. Farrugia, dak iż-żmien kien għadu segretarju, biex 
jidħol jagħti sehemu fil-kumitat, liema talba ġiet milqugħa. Tant 
li hu baqa’ dejjem fil-kumitat bl-eċċezzjoni tas-snin 1990-2005 
u llum Karmenu jżomm il-kariga ta’ kuratur.

Karriera ta’ Sagristan
Tul l-24 sena minn kemm ilu sagristan fejn hu laħaq mhux inqas 
minn 5 arċiprieti Raggio, Daniel, Buonanno, Caruana u ta’ issa 
Cilia,  Karmenu qalli li dejjem għamel ħiltu kollha biex jieħu 
inizjattivi sabiex jgħolli l-livell tal-knisja tagħna. Ħa ħsieb biex 
jikkordina r-restawr t’ artal wara l-ieħor u dan dejjem permezz 
tal-għajnuna siewja mill-grupp ta’ żgħażagħ li rnexxielu jgħaqqad 
madwaru bl-isem ta’ Grupp Armar tal-Knisja. Min hawn hu jieħu 
l-opportunità biex jirringrazzjahom.

Matul dawn is-snin hu ġie magħżul ukoll biex jagħti sehemu 
fid-diversi kummissjonijiet responsabbli għall-avvenimenti 
storiċi li jżejnu lil din il-parroċċa. Hekk hu kien magħżul 
biex jirrapreżenta lill-parroċċa fil-kummissjoni tal-festi li 
jikkommemoraw id-9 mitt sena parroċċa fl-1990. Fl-1997 fl-
okkażjoni tal-miġja tar-relikwija ta’ ras San Lawrenz hu kellu 
l-privileġġ li jtella’ l-offerti fil-Katidral ta’ San Ġwann il-Belt. 
Fis-sena 2003 hu kien membru fil-kummissjoni maħtura apposta 
kif ukoll fil-kummissjoni li ħejjiet għall-miġja fostna tal-Kardinal 
Vittoriosan Prospero Grech.

Fl-okkażjoni tat-300 sena mill-bini tal-knisja kien unur għalina 
l-Lawrenzjani li fuq il-presbiterju tagħna kellna 3 mitri differenti, 
tal-Arcisqof, tal-Kardinal u tan-Nunzju Appostoliku. Jiftakar 
ukoll l-okkażjoni meta l-Kavallieri ta’ Malta iċċelebraw id-900 
sena mit-twaqqif tal-Ordni tagħhom.

Fehma fuq il-Każin
Meta staqsejt lil Karmenu x’jaħseb dwar il-każin tagħna, 
Karmenu bis-sinċerità tipika tiegħu weġibni li minkejja li 
sfortunatament matul is-snin il-każin sofra minn stigma inġusta, 
dejjem ammira b’liema mod rigoruż u serju titmexxa s-soċjetà 
tagħna.

Karmenu kompla li għalkemm l-attendenza għall-kumitat u anki 
għall-attivitajiet ikunu tajbin però jifhem li l-iktar nies li llum 
jagħtu kontribut għandhom età kbira, għalhekk naturalment 
hemm bżonn iktar l-element żagħżugħ biex jitkompla dan ix-
xogħol kbir.

Karmenu kompla jispjega li meta tkun involut direttament 
fil-każin tinduna li ċertu tikketta li tingħata lill-każin hija biss 
perċezzjoni żbaljata u l-verità hi ferm ‘il bogħod minn hekk. 
Karmenu kompla li b’dispjaċir jinnota li ħafna nies minflok 
imiddu għonqhom u jdejhom għax-xogħol itaqtqu f ’nofs ta’ 
pjazza, erħilhom jikkritikaw u jogħxew jitfgħu t-tajn.  Jaħseb 
ukoll li hemm wisq xogħol marbut mal-wirja tal-Ġimgħa 
l-Kbira Getsemani kif ukoll li għalkemm il-planċier hu proġett 
monumentali kien u għadu piż kbir għall-każin. Minkejja dan 
hu xorta jara futur sabiħ u pożittiv għall-każin. Anzi hu kburi li 
kien jaghmel parti mit-tim li wettaq tant proġetti kbar u ta’ fejda 
fil-każin fosthom il-bini ta’ sala ġdida,  bdil tas-saqaf tal-każin, 

tisbiħ tal-intrata, l-linfa il-kbira tan-nofs u l-proġett riċenti tal-
bar ġdid sabih u modern addatat għaż-żmien tal-lum.

Fehma fuq il-ħidma kollettiva
Dwar ir-relazzjoni li teżisti bejn id-diversi fazzjonijiet taħt 
il-kappa tal-parroċċa, Karmenu, li f ’dan ir-rigward għandu 
rwol importanti u speċjali x’jilgħab, jaħseb li xi drabi ċerti 
għaqdiet jiġbdu wisq għalihom. Hu jaħseb li biex inkomplu 
fit-triq it-tajba irid ikun hemm iktar ftehim u mhux kulħadd 
jiġbed il-ħabel fid-direzzjoni tiegħu. Bħala eżempju ta’ attività 
ta’ suċċess li tirrifletti l-għaqda hi dik tal-ewwel Erbgha fejn 
l-entitajiet jingħaqdu f ’attività waħda u hekk ir-riżultat aħħari 
jkun ferm aħjar.

Fehma fuq il-Birgu
L-opinjoni tiegħu dwar il-Birgu tal-lum u ta’ ghada, Karmenu 
kellu dan xi jwieġeb. “Il-Birgu inbidel. Spiċċa ż-żmien li 
speċjalment fis-sajf kulħadd joħroġ bil-banketta barra u 
joqgħod jitkellem mal-ġara. Spiċċa dak iż-żmien li kienet 
tinġabar id-deċina triq triq. Qabel kont toħroġ il-pjazza u 
tiltaqa’ maż-żgħażagħ. Illum it-tfal naqsu. Għall-praċett kellna 
biss 13, għall-griżma 9 biss! Mexjin li jkollna Belt tal-anzjani. 
Min-naħa l-oħra irridu nammettu li mindu inħolqu il-Kunsilli 
Lokali, il-Birgu mar il-quddiem, saru ħafna proġetti ta’ fejda 
u anki żdiedu ħafna il-ħwienet tal-ikel li wkoll tjiebu fil-
kwalità għax investew il-flus. Il-Birgu sar qisu l-Imdina, bħala 
attrazzjoni turistika.”

Dwar temi oħra Karmenu wera il-preokkupazzjoni dwar il-
festi sekondarji li jiġu ċċelebrati. Festi sekondarji bħal Qalb ta’ 
Ġesù, Corpus, San Ġużepp u tar-Rużarju jinsabu fil-periklu li 
ma jibqgħux isiru jekk ma jkunx hemm impenn għalkemm dan 
l-aħħar saret inizzjattiva b’suċċess li jiġu mistiedna nies, anki 
dawk li jgħixu barra l-Birgu biex jieħdu sehem bħala fratelli.

Ringrazzjamenti
Bħala għeluq Karmenu ma setax ma jieħux iċ-ċans biex 
jirringrazzja lil dawk kollha li b’xi mod jew ieħor jgħinuh 
f ’ħidmitu. Lill-helpers tal-knisja, lil sħabu l-membri tal-
kumitat tal-każin però fl-aħħar u mhux l-inqas il-familja 
tiegħu. Isemmi b’għożża lil ommu Tessie li minkejja li kienet 
mgħobbija b’familja kbira qatt ma kellha l-ħila tgħid le għal dak 
li jintalab minnha kemm għall-parroċċa kif ukoll għall-festa.

Karmenu xtaq pubblikament jirringrazzja lill-membri tal-
familja tiegħu, lil uliedu, lil ħu l-mara Lawrence però forsi 
l-iktar lill-mara tiegħu Marygrace għas-sapport kontinwu li 
tagħtih. 

Għeluq
Qabel ħallejtu, awgurajtlu snin twal ta’ ħidma b’risq il-
parroċċa u l-każin. Għalkemm xi drabi Karmenu irrimarkali 
li jien iktar nagħti mportanza lill-armar tal-festa milli dak ta’ 
ġewwa minħabba l-inklinazzjoni tiegħi sa minn meta kont 
għadni żgħir, għalkemm mhux dejjem jidher,  xorta  jaf li jien 
sinċerament napprezza x-xogħol li jsir fit-tempju majestuż 
tagħna. 

Li hu żgur hu li meta tkun taf sew lil Karmenu ma tistax ma 
tħossx ġo fih l-imħabba kbira u inkundizzjonata li għandu lejn 
il-knisja tagħna, id-diversi fergħat tagħha u fost kollox il-qaddis 
patrun maħbub tagħna.

Kif jgħidu l-ingliżi “Keep it up, Karm !”



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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