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Il-Kelma tal-President
   

 Lawrence V. Farrugia

F’ħajja mgħaġġla u attiva li qegħdin ngħixu, 
tajjeb li kultant tieqaf ftit biex teżamina 

l-operat u tara humiex jintlaħqu l-għanijiet 
u tiddentifika d-difetti fis-sistema. Wara li 
jsir studju dwar dak li jkun ħareġ minn dan 
l-eżerċizzju, għandu jitfassal pjan t’azzjoni. 
Hekk jagħmlu kumpaniji kummerċjali 
mmexxija professjonalment.
 
Il-Kumitat tal-Każin ħaseb biex nhar il-Ħadd 
23 ta’ Frar organizza Seminar ta’ nofs ta’ nhar 
li għalih attendew bandisti, membri rġiel u nisa 
kif ukoll rappreżentanti mill-Kumitat Festi 
Esterni San Lawrenz u s-Sezzjoni Żgħażagħ 
Palmiżi. Xtaqt nara aktar attendenza l-aktar 
minn dawk l-individwi li kull ma jafu huwa 
jzekzku u jikkritikaw dak kollu li jiġri fil-Birgu. 
Okkażjoni fejn kulhadd qal li ried u ninsab 
kuntent bl-imġieba u l-kontribuzzjoni ta’ dawk 
kollha preżenti kif ukoll bl-abbiltà li mexxa 
s-seminar is-Sur Charlie Camilleri.
 
Dwar it-tema ‘Il-Każin Illum’, filwaqt li 
kien hemm qbil li s-serjetà, dixxiplina u 
l-amministrazzjoni tal-Finanzi tal-Każin huma 
mmexxija tajjeb ħafna, intwera tħassib dwar 
il-perċezzjoni ta’ grupp ta’ nies dwar il-Każin, 
b’referenza għall-istatut. Fost id-dokumenti 
li nsibu fl-uffiċċju tal-Każin hemm kopja 
ta’ statut tas-sena 1892. F’dak iż-żmien u sa 
qabel bdiet it-tieni gwerra dinjija n-numru 
tal-Bandisti tal-lokal kien numeruż ħafna u 
kienu waħdiet il-Bandisti barranin li jdoqqu 
mal-Banda. Kunċerti kienu jsiru darba u 
darbtejn fil-ġimgha u servizzi u programmi 
kienu bosta tant li fl-istorja tal-Każin insibu li 
fl-1925 is-servizzi tal-Banda fil-Birgu u f ’ħafna 
Bliet u Rħula Maltin kien laħaq il-55. 

Għal dan l-impenn il-Bandist tal-lokal kellu 
aktar drittijiet mill-membri, li dak iż-żmien 
kienu msejħa soċi awżiljarji. Wara t-tieni 
gwerra u bil-progress fl-istil tal-ħajja, in-
numru tal-bandisti tal-lokal u l-interess fil-
tagħlim tal-banda naqas drastikament. Dan 
ġab aġġornament kontinwu tar-regolamenti u 
nista’ ngħid li fl-aħħar tletin sena l-istatut ġie 
aġġornat kemm il-darba, bl-aħħar emendi jsiru 
fl-2012. Il-folja fil-każin inqalbet u l-Membri 
ingħataw aktar rikonoxximent tant li dawk li 
jagħtu sehem attiv fil-Kumitat għal mill-anqas 
għaxar snin jingħataw l-istess drittijiet tal-
Bandisti tal-Lokal, barra d-dritt għall-Funeral. 
Nofs il-Kumitat qed jiġi elett mill-Bandisti 
/ Membri Propjetarji u n-nofs l-ieħor mill-
Membri. Dan jidher li ma tantx kellu effett 
u wisq nibża’ li d-dixxiplina u s-serjetà fil-
finanzi tal-Każin tista’ tnaffar individwi li 
jiffrekwentaw il-Każin.

Saret diskussoni dwar in-nuqqas ta’ mpenn 

u l-indifferenza għal ħafna mill-attivitajiet 
li jorganizzaw l-Għaqdiet volontarji. Meta 
wiehed jipprofondixxi din il-problema jsib 
li jeżistu nuqqas ta’ valuri f ’numru sewwa 
ta’ nies u għalhekk ma jistgħux japprezzaw 
ċertu kultura. Għalhekk hemm bżonn li dawk 
kollha li għandhom għal qalbhom il-futur ta’ 
Beltna u jekk irridu li jkollna min jieħu ħsieb 
it-tradizzjonijiet tant sbieħ li għandna, għandha 
ssir kampanja t’edukazzjoni bis-serjetà u mhux 
bil-paroli. B’hekk jista’ jkollna soċjetà ħafna 
aħjar milli għandna llum. B’hekk biss nistgħu 
nsibu aktar impenn u inizjattivi għal attivitajiet 
li norganizzaw.

Dwar il-futur tal-Każin spikkat il-problema 
ta’ nuqqas ta’ mpenn u suċċessjoni minħabba 
li wħud mill-uffiċċjali huma anzjani. Jidher li 
l-istil tal-ħajja mhux iħalli spazju biżżejjed għax-
xogħol volontarju għar-raġuni li ħafna koppji 
miżżewġa jaħdmu t-tnejn u għalhekk ir-raġel irid 
jagħti aktar kontribut fix-xogħol ġewwa d-dar, 
sahra, xogħol bix-xift u xogħol part-time. Barra 
minn dan fil-Każin hemm ħafna attivitajiet li 
kultant anqas tkun spiċċat waħda li ma jkunux 
qed isiru l-preparamenti għal oħra.

Dan minbarra x-xogħol ta’ manutenzjoni 
kontinwu li qed isir mill-membri tal-Kumitat. 
Hemm bżonn li nħajru aktar pensjonanti biex 
jersqu lejn il-Każin minħabba li llum qed igawdu 
aktar saħħa u jgħixu ħajja itwal. Ħaġa pożittiva li 
l-membri tal-Kumitat qed isibu t’ għajnuna hija 
l-mezzi ta’ komunikazzjoni moderni li filwaqt 
li jħaffu x-xogħol tal-amministrazzjoni jgħinu 
mhux ftit fil-kordinazzjoni u l-komunikazzjoni.

Ma naqasx li tissemma’ il-problema tal-finanzi. 
Għalkemm s’issa l-finanzi tas-Soċjetà huma fis-
sod u tieħu pjaċir meta tara r-rapport finanzjarju 
jispiċċa b’bilanċ, wieħed irid iħares il-quddiem 
għaliex id-dħul qiegħed dejjem jonqos u 
l-ispejjeż jiżdiedu. Għalhekk, hu importanti 
aktar minn qatt qabel li l-finanzi jitmexxew bis-
serjetà u bi trasparenza. 

Mhux possibli li f ’dawn il-kelmtejn insemmi 
dak kollu li ntqal imma nassigura li l-punti li 
ssemmew f ’dan is-Seminar bħal problema tal-
interess fit-tagħlim tal-Banda, is-Sezzjoni Nisa 
u Żgħażagħ tal-Każin, il-ftuħ tas-swali tal-Każin 
għat-Turisti (li diġà qegħdin isiru l-preparamenti 
għaliha), aktar kordinament fl-attivitajiet fil-
Birgu u l-frekwenza fil-Bar sejrin jiġu diskussi 
fil-Kummissjoni Seminar u mressqa quddiem 
il-Kumitat.

Filwaqt li nesprimi r-ringrazzjamenti tiegħi lil 
dawk kollha li attendew għas-seminar, nieħu 
l-okkażjoni biex nawgura l-Għid it-Tajjeb lil 
kulħadd.
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        Mill-Birgu tal-Imgħoddi
Il-ħabs tal-Ilsiera f’tarf il-Birgu 

minn Anton Attard
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Fost is-siti storiċi f ’din il-belt li ntilfu tul iż-żmien hemm 
il-ħabs tal-ilsiera li kien hemm bejn il-Birgu u Sant’ 

Anġlu. Dan seħħ fl-ewwel snin tas-seklu għoxrin li parti 
kbira minnu kienet inħattet biex minn flokha għamlu tennis 
court, .li sa ftit snin ilu kien għadu hemm. Mill-ħabs fadal 
biss parti żgħira mnejn kont tidħol. Biex ma jintesiex għal 
kollox, baqgħet tfakkarna fih it-triq li kienet qrib tiegħu 
fix-xaqliba tal-Pjazzetta  li ssemmiet għalih – Triq il-Habs 
l-Antik.

F’dan il-ħabs kienu jinqaflu l-ilsiera qaddiefa fuq ix-xwieni 
tal-Ordni ta’ San Ġwann sakemm ix-xwieni kienu jkunu 
fil-port tagħna, fil-biċċa l-kbira minnhom sorġuti madwar 
il-kosta tal-Birgu. Ħafna minnhom kienu jkunu nqabdu 
priġunieri wara xi rebħa tax-xwieni tal-Ordni fuq oħrajn 
mhux Kristjani. Magħhom kienu jinqaflu wkoll l-ilsiera 
tal-Ordni li kienu jkunu fuq xi xoghlijiet, fosthom il-bini 
jew tiswijiet tas-swar. Nistħajjel li, minn dak li  nafu dwar l-ilsiera ta’ fuq ix-xwieni, dan il-ħabs kien bħal ġenna tal-art, 
għax bil-moqdief f ’idejhom, ħajjithom kienet waħda ta’ stmerrija u tbatija kbira. 

Il-qaddiefa lsiera kienu jkunu marbutin bil-ktajjen, 
għarwenin ħuta, sitta sitta, fuq bankijiet wisgħin erba piedi, 
miksijin bi xkejjer mimlijin bis-suf. L-uffiċjal inkarigat min-
nhom kien ikun fuq wara, lest għall-ordnijiet tal-kaptan. 
Miegħu jkun hemm żewġ sotto uffiċjali wieħed fin-nofs u 
l-ieħor fuq quddiem, it-tnejn bi frosta f ’idejhom. 

L-ordni biex jibda l-qdif kien itiha l-kaptan u l-uffiċjal 
inkarigat mill-qaddiefa kien iwassal l-ordni tal-kaptan per-
mezz ta’ suffara tal-fidda  li kien iżomm dejjem imdendla 
m’għonqu. Is-sotto uffiċjali kienu jagħmlu l-istess. Ma’ 
dawn is-sinjali, il-qaddiefa kienu jniżżlu l-imqadef tqal 
fil-baħar u jibda l-qdif b’sieq waħda fl-art u l-oħra stirata 
mal-bank ta’ quddiemhom, dejjem attenti li mal-qadfa ma 
jolqtux lill-qaddief ta’ quddiemhom.

Kien hemm waqtiet li kienu jkunu mġiegħlin jaqdfu bla waqfien għal għaxra, tnax u xi drabi għal għoxrin siegħa wkoll. 
Meta kien jiġri hekk, kienu jitrejqu biss b’biċċa ħobż imxappa fl-inbid, li kien ipoġġilhom f ’ħalqhom wieħed mill-uffiċjali. 
Jekk xi qaddief kien iħossu ħażin, kif spiss kien jiġri, kien jissawwat bil-frosta għall-mewt, u jekk jiġri hekk, kien jinxteħet 
il-baħar , qisu ma’ ġara xejn.

Għalkemm fil-biċċa l-kbira l-qaddiefa kienu jkunu skjavi, fosthom kien ikun hemm dawk magħrufin bħala banavolji. Dawn 
kienu nies sfortunati, li kienu joffru lilhom infushom biex jiskontaw djun li kien ikollhom ma’ xi ħadd. Id-differenza li 
kien hemm bejn banavolja u lsir kienet li filwaqt li dan tal-aħħar kienu jqaxxrulu xgħaru kollhu, il-banavolja kien jitħalla 
jkabbar l-mustaċċi

Dan ma kienx iseħħ biss mal-qaddiefa tal-Ordni. Dawk insara fuq ix-xwieni tal-mislem kienu jgħaddu mill-istess ħajja 
miżerabbli. Minn dan naraw kemm aħna xxurtjati aħna, li fi żmienna qed ngħixu f ’wieħed min-nazzjonijiet ċivilizzati, 
fejn kulħadd hu ħieles jagħżel u jgħix twemminu mingħajr ebda xkiel ta’ xejn.

Qed titwaqqa’ l-biċċa l-kbira tal-ħabs

Parti mill-kwartieri tal-Amministrazzjoni tal-ħabs



Użu tal-Mezzi tal-Komunikazzjoni Moderni

Fl-aħħar laqgħa tal-Kumitat ġie dikuss kif nistgħu nagħmlu użu aħjar mill-mezzi ta’ komunikazzjoni Moderni. 
Fl-aħħar tlettax il-sena il-Kumitat b’mod regolari ikkomunika mal-Membri permezz tal-pubblikazzjoni tal-News 
Letter bil-ħarġa ta’ kull xahrejn.

Illum bosta membri għandhom is-servizz tal-internet. Għalhekk biex inżommu lill-Membri u Benefatturi 
tagħna aktar aġġornati b’dak li jkun qiegħed jiġri fil-Każin u l-attivitajiet, qegħdin nitolbu biex min irid jibgħat 
l-email address lis-Segretarju tas-Soċjetà biex inkunu nistgħu nikkomunikaw miegħu.

Mons. Lawrenz Mifsud
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Nhar  id- 9 ta’ Frar  ta’ dis-sena  Patri Ġużl  Mifsud, Agostinjan, ħalla dan il-wied 
tad-dmugħ, biex il-Mulej jagħtih il-premju li jistħoqqlu tax-xogħol li wettaq 

bħala saċerdot fl-Ordni ta’ Santu Wistin  għal madwar 60 sena. Fil-fatt Patri Ġużi 
kien diġa beda jaħseb biex fis-sena 2016, jiġifieri sentejn oħra, jiċċelebra is-60 sena 
tas-Saċerdozju li kien irċieva nhar is- 17 ta’ Marzu 1956, flimkien ma’ numru sabiħ 
ta’ Patrijiet u Saċerdoti oħra, fosthom il- Kan Dun Pawl Camilleri tal- Kolleġjata 
tagħna. Issa nemmnu li dan l-anniversarju jiċċelebrah flimkien ma’ tant saċerdoti 
oħra fil-glorja tas-sema.

Ħija  Ġuzi kien  il-kbir fost 9 aħwa ulied Lorenzu u Tereża nee’ Seychell. Aħna 
l-kbar twelidna l-Birgu imma minħabba l-Gwerra morna rifuġjati iż-Żejtun 
imma l-Birgu u l-Festa ta’ San Lawrenz ma nsejniha  u ma tlifniha qatt sa minn 
meta konna tfal u sa ma kbirna u sirna saċerdoti.

Bħala Patri ħija Patri Ġużi wettaq diversi ħidmiet fl-Ordni Agostinjan kemm 
f ’Malta u Għawdex kif ukoll fl-Alġerija u t-Tuneżija fejn kien missjunarju.

Ħija kellu karattru ferħan u li jaf iferraħ, kien jaf iħobb, u kellu karattru li malli ssir tafu, kont tibqa’ tħobbu u hu 
kien jibqa’ jiftakrek, b’ismek u bl-istorja tiegħek.
Kien saċerdot li ħabb l-erwieħ u fittixhom, ħadem għalihom u għenhom fis-Sagrament tal-Qrar, fil-Predikazzjoni 
u fiż-żjarat lill-morda. Kien ukoll konfessur ta’ diversi sorijiet, u kien imfittex ħafna kemm fi żmien l-Eżerċizzi kif 
ukoll għat-tridijiet, Noveni u Paniġierki fil-Festi. Fuq kollox ilu għal żmien twil jieħu ħsieb il-kappella ta’ Santa 
Rita fil-Palazz Presidenzjali tal-Buskett, fejn kien maħbub ħafna.

Wara l-mewt tiegħu sibt nota miktuba minnu, fejn jitlob l-Alla jagħtih l-għajnuna issa li kien iħoss li qed jikber. Jgħidlu 
hekk lil Alla: “Għerf ħafna ma għandix, imma dak li tajtni, qassamtu u inħoss li użajtu tajjeb, nirringrazzja lil kull min 
għeni f ’ħajti”

Il-funeral tiegħu li sar nhar il-Festa ta’ San Pawl, fil-Knisja tal-Agostinjani tar-Rabat, kien xhieda ta’ mħabba u rispett li 
kien igawdi  f ’ħajtu, kemm minna ħutu u l-familjari tagħna, kif ukoll ħutu fl-Ordni Agostinjan.
 
Il-President tar-Repubblika l-ET Dr. Ġorġ Abela, mexxa l-mijiet ta’ nies, saċerdoti, sorijiet, lajċi u għaqdiet minn kważi 
kull Parroċċa, kif ukoll minn Għawdex, li ħadu sehem fil-funeral tiegħu.

Agħtih Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

PATRI  ĠUŻI  MIFSUD  OSA.  
1932-2014



Il-Ġimgħa l-Kbira u l-Għid il-Kbir - 
Żewġ Impenji Kbar għalina!

minn Bjorn Callus - Segretarju

Inħoss li dawn ix-xahrejn kważi dejjem ikunu kruċjali 
mmens fiċ-ċirku tal-ħajja tas-Soċjetà tagħna. Dan 

għaliex dejjem ikun iż-żmien fejn ovvjament irridu 
narmaw il-Wirja, nippreparaw il-banda għall-żewġ 
servizzi diffiċli mmens li huma għall-Purċissjonijiet tal-
Ġimgħa l-Kbira u Ħadd il-Għid, nagħlqu l-attendenza 
tal-Bandisti għas-servizzi li ser ikollna matul din 
is-sena, kif ukoll nibdew nippreparaw b’mod sħiħ 
għall-Festa. Dan biex ma nsemmix ukoll li s-soltu kien 
ikollna l-Programm Annwali li jsir f’dan iż-żmien.
Ix-xogħol tal-Wirja beda propju fil-bidu ta’ Marzu, 
u nemmnu li jekk nimxu mal-pjan li tfassal, għandu 
jkollna ċ-ċans li nipperfezzjonaw fl-armar tal-Wirja u 
nagħtu ħarsa lejn numru t’affarijiet żgħar li jridu jiġu 
rranġati. Il-Wirja Getsemani, sinonima mal-każin u 
iktar u iktar mal-Wirjiet fil-Birgu, toħdilna ħafna ħin u 
anke tagħlaq l-aċċess għas-sular tan-nofs kważi għall-
xahar sħiħ. Madanakollu, hu ferm ta’ sodisfazzjon 
meta jiġu jżuruha diversi persuni u jkunu impressjonati 
b’dak li qed jaraw u jgħidulek prosit tax-xogħol li 
tagħmlu. Mbgħad meta niftakru kif konna il-każin li 
xprunajna l-isplużjoni tal-wirjiet ġewwa l-Birgu, is-
sodisfazzjon ikun ikbar.

Nammetti li personalment l-ikbar biċċa uġiegħ ta’ ras 
li jkolli f’dan iż-żmien huma l-bandisti għall-Ġimgħa 
l-Kbira u l-Għid il-Kbir. Kull min hu midħla tal-baned 
jaf sew x’qed ngħid, fejn sfortunatament illum, sforz 
il-piki, qed nispiċċaw litteralment f’sitwazzjoni ta’ 
irkant biex niskapriċċaw lill-bandisti. Dan flimkien 
ma’ xi prezzijiet li jintalbu minn uħud mill-bandisti, 
li litteralment hu ġenn tal-moħħ jekk isibu każin min 
iħallashom. Però sfortunatament iva ssib min iħallas, u 
propju l-bandist għandu ċ-ċans jgħolli l-prezz f’dawn 
il-ġranet għax isibu każini li għalkemm forsi jkunu 
f’sitwazzjoni finanzjarja diffiċli, xorta waħda jħallsu 
dawk il-prezzijiet. Litteralment ngħixu proverbju Malti 
popolari ħafna imma kemmxejn vulgari.

Min-naħa tagħna, il-mira tagħna dejjem kienet li nżommu 
il-ħlasijiet mal-baġit pre-fissat. Nammetti li din il-biċċa 
xogħol qed tkun verament diffiċli f’dawn il-jumejn, 
madanakollu dejjem ħsibna b’rasna u fejn ma kellniex 
bżonn tkellimna u ċedejna xi bandisti. Jien il-kredu tiegħi 
dejjem kien aħjar inqas u kulħadd idoqq, mill-ħafna brieret 
u ħoss xejn. U Nibqa’ żgur nemmen f’dan il-prinċipju. Qed 
ngħid dan kollu għax ninsab ċert kemm il-banda m’hijiex 
apprezzata f’dawn il-Purċissjonijiet minn diversi setturi 
fil-Parroċċa tagħna, u lanqas biss japprezzaw l-ispiża 
nvoluta sabiex il-Ġimgħa l-Kbira tal-Birgu tkun mogħnija 
bid-daqq tal-marċi Funebri live mill-Banda.

Relatat ma’ dawn iż-żminijiet, irrid ngħid ukoll li se nkunu 
qed inniedu Album ġdid ta’ Marċi Funebri f’dawn iż-
żminijiet. Ninsab ċert li ser ikun Album verament sabiħ, 
bl-għażla ta’ marċijiet Funebri tajbin, li ser jinżlu għasel 
mad-dilettanti. Nixtieq ngħid hawnhekk ukoll Prosit u 
awguri għal iktar ħidma lill-Arkiviżta tagħna, il-ħabib 
tiegħi Chris Pisani, fejn kiteb Marċ Funebru verament 
sabiħ u li ġie irrekordjat ukoll. 

Ħidma li ma taqta’ xejn, tant hu hekk li għaddejjin ukoll 
bil-preparamenti għall-Festa 2014. Ovvjament qiegħed 
nirreferi għall-Programm Vittoriosa in Festa, fejn 
b’garanzija nista’ nassigura lil kulħadd li għal darb’oħra 
ser nkunu oriġinali, u li ser inpaxxu lil dawk kollha li 
ser jattendu għalih, b’mużika li ser tolqot il-gosti ta’ 
kulħadd. Forsi tgħidu kemm qed taħsbu kmieni? Bil-fors 
ikollna nagħmlu hekk, għaliex hemm ħsieb sħieħ dwar 
arranġamenti u mużika sabiex il-Programm ikun speċjali 
u aħjar mill-oħrajn li jsiru f’pajjiżna.

Però fuq il-Vittoriosa in Festa nilħqu nitkellmu. Jien 
nħeġġeġ lid-dilettanti kollha tal-Marċijiet Funebri jiġu 
jixtru dan l-Album ta’ Kwalità għolja li għamilna, u 
fl-istess ħin tkunu qed tgħinu lill-każin. Nixtieq ukoll 
nawgura l-Għid it-Tajjeb lil Kulħadd. Tislijiet!

BUFFET NHAR SIBT IL-GĦID
Cold Buffet nhar Sibt il-Għid wara l-funzjoni tal-Knisja. Ejjew magħna 
ftit siegħat il-bogħod mill-manifestazzjoni tal-Għid il-Kbir f ’atmosfera 
ferrieħa u familjari.

Prezz €8 . Għal aktar dettalji għamlu kuntatt ma’ Oscar Adami jew 
Eugenio Pellicano
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Fl-Osservatore Maltese tad-29 t’Ottubru, 1845 insibu 
li l-pittur Tumas Madiona għamel kwadru pittura 

tal-Papa Piju V, San Lawrenz u Santa Luċija għall-Knisja 
ta’ Porto Salvu tal-Belt. Dan sar biex ifakkar li l-ewwel 
patrijiet Dumnikani fil-Belt ġew mill-Birgu ( illum jinsabu 
fl-oratorju għax sar wieħed floku bla San Lawrenz u Santa 
Luċija mill-pittur Ġuże’ Ċali).

Fil-ġurnal Ordine tal-14 t’Ottubru, 1852 fil-Festa ta’ San 
Lawrenz sar divertiment u Regatta fuq il-baħar fil-Port. 
Jingħad li dak iż-żmien l-għarajjes ġodda kienu jwegħdu 
l-għarusa li jmorru għal din il-festa. L-istess ġurnal fil-ħarġa 
tad-29 ta’ Lulju, 1853 jirraporta li għand il-Ġiżwiti tal-Belt 
Valletta sar dramm jismu ‘ La Difesa della Citta Vittoriosa 
kontro i Musulmani nel 1565’ u dan sar f ’diversi ħdud. Kien 
fiħ kitba tal-Patri Ġiżwita Franco Ricceri.

Il-‘Malta Times’ tal-5 t’April, 1853 tirraporta li fl-aħħar is-
servizz postali beda jaħdem ukoll mill-Bliet tal-Cottonera.

Il-ġurnal ‘La Farfalla’ tal-20 t’Ottubru, 1855 jgħid li 
112 il-ruħ iffirmaw petizzjoni biex talbu lill-Gvern sabiex 
fil-Pjazza tal-Birgu ssir funtana ta’ ilma tax-xorb. Din saret 
bil-ħidma tal-Arċipriet Aquilina , id-Dekan u l-Kanonku 
Francica.

Il-Malta Times & United Services Gazzette tal-21 ta’ 
Diċembru, 1858 tirraporta li twassal id-dawl bil-gass fi 
Strada Palazzo Antico del Governatore.

Serpinello tal-14 t’Awwissu, 1862 jgħid li fil-Pjazza 
tal-Birgu saret funtana tal-ilma mhux bogħod mit-Torri 
tal-Arloġġ. Corriere Merchantile Maltese tat-2 ta’ Frar, 
1867 jgħid li rappreżentanti tat-tlett ibliet – Birgu, Bormla 
u l-Isla marru għand il-Gvernatur Storkes jirringrazzjawh 
li twaqqaf il-Liċeo fil-Birgu, il-Qorti u li saru wkoll xi 
xogħlijiet pubbliċi.

Corriere Merchantile Maltese tas-16 ta’ Settembru, 1875 
jirraporta li l-biċċerija tal-Cottonera li kienet f ’Għajn Dwieli 
ttieħdet mill-Ammiraljat u għalhekk issa nbniet biċċerija fir-
Raħal Ġdid iżda kienet għada nieqsa mill-ilma tant meħtieġ

La Rigenerazione tal-10 t’Ottubru, 1877 rrapurtat li 
fit-Teatru Melita fil-Birgu saret kummiedja mmexxija mis-
Montanaro u miegħu ħadu sehem is-Sinjuri Grimaud u 
Caruana.

Il-Ġurnal ‘Malta’ ħabbar li fit-30 ta’ Settembru, 1884 
fil-Knisja tal-Lunzjata tal-Birgu tal-Patrijiet Dumnikani 
sar paviment ta’ rħam fil-Presbiterju u l-Knisja mid-ditta 
Buhagiar.

Il-‘Malta Tagħna’ tal-5 t’Awwissu, 1893 tgħid li fil-festa ta’ 
San Duminku tal-Belt Valletta, il-Banda ‘ Duke of Edinburgh’ 
ħadet sehem u daqqet l-Innu li kkompona s-Surmast Borg 
tal-Banda Maltija ta’ Tunes

Il-‘Malta Tagħna’ tad-19 t’Awwissu, 1893 tgħid li s-Surmast 
Achille Malfeggiani żanżan Tantum Ergo orkestrat u mfaħħar 
fl-okkażjoni tal-Festi ta’ San Lawrenz fil-Birgu. Dan il-maestro 
kien miet f ’Novembru 1893 u sarlu funeral solenni San 
Lawrenz b’mużika li tmexxiet minn ibnu stess.

Il-‘Malta Tagħna’ tal-20 t’Ottubru, 1891 tirraporta li 
l-Banda ‘Duke of Edinburgh’ tal-Birgu daħlet fl-Isla bi 
programm mill-isbaħ u dan minkejja li fl-Isla kien hemm 
grupp li ma ridux li għall-festa tkun mistiedna din il-Banda.

Il-‘Malta Tagħna’ tat-22 ta’ Ġunju 1895 tirraporta li saret 
talba mill-parroċċi u superjuri tal-Knejjes ta’ Bormla, l-Isla u 
l-Belt biex fil-festi tagħhom tindaqq il-qanpiena tal-Kastell 
Sant’Anġlu kif tindaqq fil-festa ta’ San Lawrenz tal-Birgu.

Fid-Daily Malta Chronicle tas-7 t’Awwissu, 1902 jingħad 
li fid-dar Nru. 104, Strada San Lorenzo kien hemm klabb u 
Istitut għan-nies tat-Tarzna u kien iġib l-isem ta’ Dockyard 
Club and Litterary Institute.

‘Times of Malta’ tat-12 ta’ Settembru, 1924 tħabbar li 
tlestiet il-koppla l-ġdida tal-knisja tal-Lunzjata xogħol tal-
aħwa Vella minn Għawdex. Il-Perit inkarigat kien Gustav 
Soler mill-Birgu.

Id-‘Daily Malta Chronicle’ tat-8 ta’ Jannar, 1931 tfakkar 
li l-Għaqda Popolari Sacra Famiglia għalqet 25 sena mit-
twaqqif tagħha b’ċelebrazzjonijiet tal-anniversarju.

Il-Berqa tal-5 t’Awwissu, 1947 issemmi li ġiet inawgurata 
Saġristija ġdida għall-Parroċċa Kolleġjata ta’ San Lawrenz 
wara li kienet iġġarfet f ’Jannar, 1941. Il-bennej kien il-Gudjan 
u l-Perit is-Sur Mercieca tal-Belt. Kien prokoratur il-Kanonku 
Dun Lawrenz Micallef u Arċipriet il-Kanonku Paolo Galea. 
Kienu wkoll restawrati l-bradella minn Lorenzo Zammitellu 
u l-Pedestal tal-fidda mis-Sur Pace Feroud.

Il-Berqa tal-14 t’Awwissu, 1957 tgħid li tul is-sena saru 
l-kontra pilastri tal-kursija b’irħam ‘Giallo di Siena’ mid-ditta 
Cantoni ta’ Sqallija meta kien Arċipriet il-Kanonku Paolo 
Galea u Prokoratur il-Kanonku Lawrenz Micallef.

Il-Berqa tal-25 ta’ Settembru, 1957 tirraporta li għall-Festa 
ta’ San Lawrenz sar pavaljun bil-pittura ta’ San Lawrenz tal-
Erwieħ xogħol tal-ħajjat Lorenzo Avellino u Lorenzo Hili 
bil-pittura tkun tas-Sur Curmi. F’din is-sena beda x-xogħol 
sabiex tneħħa l-bini li kien residenza tal-Head Baker li kien 
jgħatti l-faċċata sabiħa tal-Knisja ta’San Lawrenz, fejn llum 
hemm l-għolja tal-Ħelsien.
 

jikteb Lorenzo Zahra

Tagħrif Storiku dwar il-Birgu 
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Seminar – ‘Il-Każin tal-Banda – Illum u Għada’
Nhar il-Ħadd 23 ta’Frar, 
2014 ġie organizzat Seminar 
mis-Soċjeta’Mużikali Banda 
Vittoriosana San Lawrenz bit-
tema ‘Il-Każin tal-Banda – Illum 
u Għada’. Matul dan is-Seminar 
li għalih attendew numru 
sabiħ ta’ bandisti, membri u 
ammiraturi tas-Soċjeta’ kien 
hemm interventi interessanti 
minn fost dawk li attendew fejn 
id-diskussjoni kienet waħda 
wiesgħa u miftuha. Kummissjoni 
mwaqqfa apposta ser tanalizza 
dak li ntqal matul is-seminar 
sabiex tippreżenta rapport 
dettaljat lill-Kumitat Ċentrali għall-kunsiderazzjoni u azzjoni fejn meħtieġ

Isir ir-‘Recording’ tal-Marċi Funebri

Nhar is-Sibt 15 ta’Frar, 2014 il-Banda 
Vittoriosana San Lawrenz irrekordjat 
CD tal-Marċi Funebri għall-Ġimgħa 
l-Kbira 2014. Il-Banda li kienet taħt id-
direzzjoni tas-Surmast Paul Schembri 
rrekordjat komposizzjonijiet tal-
istess Surmast Direttur, l-Assistent 
Surmast Ugo Buhagiar, il-Bandist 
tal-post Chris Pisani, l-ex Surmast 
Giovanni Giumarra u Giuseppe 
Frendo, il-Kanonku Vittoriosan 
Dun Alwiġ Fenech flimkien ma’ 
marċi funebri oħra ta’ G.M. Dalli, 
A.Pullicino, E.Spiteri, L.Cirinei u 
Becucci. Fil-ġranet li ġejjin isiru 
l-aħħar preparamenti sabiex għall-

aħħar ta’ Marzu c-CD tkun għall-bejgħ
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Ftuħ mill-ġdid tas-Sala 
tal-Billiard
Nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Frar, 2014 saret 
l-inawgurazzjoni mill-ġdid tas-Sala tal-Billiard 
b’logħba t’esebizzjoni bejn Duncan Bezzina u 
Aaron Busuttil. Attendenza tajba attendiet għall-
ftuħ tas-Sala wara l-bdil tal-pannu fejn kien il-
President Onorarju Joseph Scicluna li ta l-ewwel 
kolp wara li s-Sur Scicluna rregala l-pannu lis-Soċjeta’. It-tberik sar 
mill-Arċipriet u Kappillan tas-Soċjeta’ Dun Joe Cilia. Wara l-ftuħ sar riċeviment filwaqt li Bezzina u 
Busuttil ingħataw tifkira tal-okkażjoni

Ikliet familjari
Nhar il-Ġimgħa 31 ta’ Jannar ġiet 
organizzata Pasta Night fil-Każin. 
B’attendenza tajba kulħadd kien 
kuntent kemm bl’atmosfera kif ukoll 
bl-Ikel provdut minn Be Birgu Ltd. U 
nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Frar, 2014 saret 
Ikla oħra fis-Swan Lake Restaurant, 
M’Scala. Ikliet bħal dawn minbarra li 
huma okkażjoni biex niltaqgħu flimkien 
f’atmosfera familjari jgħinu wkoll lis-
Soċjeta’ mill-aspett finanzjarju.
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Messaġġ mil-Arċipriet - Dun Joe Cilia

Għal darb’oħra wasalna biex infakkru t-tbatija, il-mewt u l-qawmien tal-Mulej Ġesù. Nerġgħu nfakkru, anke 
bl-attivitajiet li jkollna, l-imhabba li Alla għandu għall-bniedem. Dak li hu tagħna u għamilnieh aħna, jiġifieri 

d-dnub, jieħdu fuqu Ġesù u jissallab għalina.
 

Is-salib huwa s-sinjal tas-salvazzjoni tagħna. Bis-salib Ġesù reġa’ rebaħna lura. Aħna tal-Mulej ghax aħna tiegħu, is-
sib aktar xkiel u qtiegħ il-qalb. Kemm hemm affarijiet li jfixkluna u kemm affarijiet li jaqtgħulna qalbna. Dak l-istess 
xitan li ried jittanta lil Ġesù fid-deżert, hu dak l-istess xitan li ried jaqta’ qalb Ġesù fl-Ort tal-Ġetsemani, huwa l-istess 
xitan li jkompli jittantana u jaqtalna qalbna biex nagħżlu dak li hu ħażin u nitwarrbu minn dak li hu tajjeb. Ġesù 
rebaħ lix-xitan u sal-aħħar Ġesù baqa’ ubbidjenti għar-rieda t’Alla. Il-bniedem baqa’ jiġi ttantat minn dak li hu ħazin. 
Irridu nagħmlu sforz u bl-għajnuna ta’ Ġesù imsallab, nieqfu lill-ħażin u nimxu wara Ġesù. Ġesù għeleb il-mewt, 
u għalhekk ma’ Ġesù rxuxtat, kapaċi naslu li negħlbu d-dnub u dak kollu li jfixkilna u nagħżlu t-tajjeb. Bi ftit rieda 
tajba, bi ftit kuraġġ, u fuq kollox bit-tama u l-fidi f ’Ġesù Kristu, naslu li nħobbu aktar lil Ġesù u dak li hu tajjeb u 
nobogħdu u naħarbu dak li hu ħażin.
 

Permezz ta’ dan iż-żmien qaddis, bir-riflessjonijiet li jġib miegħu dan iż-żmien, bil-funzjonijiet sbieħ li jkollna, bil-
purċissjonijiet li jkollna, bis-sehem tagħna fis-sagramenti, inkunu qed nagħmlu l-pass li nersqu aktar qrib tal-Mulej.
 

Kunu imberkin



         

riċetta   
 

 

 farfalle bil-qlub tal-qaqoċċ, tadam 
 imqadded, żebbuġ iswed u ħwawar

Ibża għal saħħtek
• Iddaħħalx fliexken tal-plastik bl-ilma fihom fil-friżer għax joħorġu d-dioxins 
minnhom u jagħmlu ħsara kbira liċ-ċelloli  tal-ġisem.
• Tgħattix l-ikel bil-plastik meta ddaħħlu fil-microwave.
• Issaħħanx l-ikel f’kontenituri tal-plastik fil-microwave minħabba d-dioxins li 
jagħmlu ħsara kbira lis-saħħa. Dan  japplika aktar u aktar meta l-ikel ikun fih 
ix-xaħam.
• Uża ħġieġ, pyrex jew ċeramika biex issaħħan l-ikel fihom fil-microwave. Ikollok 
l-istess riżultat mingħajr id-dioxins.

Tajjeb li tkun taf
1. Tbajja’ magħmulin minn soft drinks li jkollhom il-cola, jitneħħew jekk dak li 
għandek tagħmel, tagħmlu fi żmien 24 siegħa jew qabel. Aqbad sponża mxarrba fil-ħall 
iddistillat u poġġiha direttament fuq it-tebgħa jew tbajja’ u ogħrok. Imbagħad kompli 
naddaf il-materjal, skont ma jkollok fuq it-tabella mad-drapp. Jekk l-materjal ikun 
ikkulurit, ipprova parti fejn l-inqas li tidher, biex tara jekk il-ħall jeffettwax il-kulur tad-drapp.
2. Oġġetti tal-ġilda jistgħu jitnaddfu b’taħlita ta’ ħall iddistillat u linseed oil. Ogħrok b’din it-taħlita 
l-ġilda, imbagħad illostra b’biċċa ratba.
3. Biex taqla’ l-kolla li jkun hemm fl-għamara bħal siġġijiet, banketti u oħrajn biex jissewwew, 
applika ħall iddistillat ma’ ftit żejt.
4. Xarrab pinzell biż-żebgħa fil-ħall jaħraq, imbagħad aħslu bil-misħun fietel u sapun biex trattbu.

ĦARĠA F’GĦAWDEX
Ħarġa għall-Irġiel fil-gżira t’Għawdex 

nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Mejju, 2014
Prezz inkluż l-ikla ta’ nofs in-nhar € 20

Aħsbu kmieni billi tagħmlu kuntatt ma’ Oscar Adami jew Eugenio Pellicano
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Ingredjenti

500g farfalle imsajra
Basla kbira mqatta’
4 Sinniet tewm imqatta’
8 Tadamiet imqaddin u 
mqattgħin irqaq
8-10 Qlub tal-qaqoċċ
70g Żebbuġ iswed mil-kbir

50g Pinenuts (toasted)
Klin (Rosemary) frisk imqatta’
Ħabaq imqatta’
Ftit inbid abjad
Ftit butir
Ftit ġobon Parmegjan

Metodu: 
Aqli l-basla u t-tewm fi ftit żejt u butir sakemm jirtabu. Żid il-klin u t-tadam imqadded, żebbuġ, qlub 
tal-qaqoċċ, l-inbid u sajjar għal 2-3 minuti. Meta jsiru żid il-farfalle msajra u l-ħabaq. Servi bi ftit ġobon 
Parmeġjan.

Għalina n-Nisa



riċetta   
 

 

 “...u ħatru ‘l Stiefnu, raġel mimli bil-fidi u bl-Ispirtu s-Santu, u ‘l Filippu u ‘l Prokoru u ‘l Nikanor 
u ‘l Timon u ‘l Parmenas u ‘l Nikolas, proselitu minn Antijokjaġ qegħduhom quddiem l-appostli, u 
dawn talbu u qiegħdu jdejhom fuqhom’’  (Atti 6:5-6).

Id-Djakni fil-Knisja - Sejħa għad-Djakonija

Fil-Ġdid Testment

Il-kelma griega għal djaknu hija ‘diakonos’ li nsibuha 
29 darba fil-Ġdid Testement, litteralment il-kelma 

tfisser ‘dak li iservi f ’nofs (dia) imwejjed’ (ara Matt 22:13 u 
Ġwanni 2:5-9). Kristu (Kyrios) nnifsu hu msejjaħ diakonos 
f ’Rum 15:8 u Gal 2:17. Is-sejha għad-djakonat insibuha 
rrakkontata b’mod ċar fil-ktieb tal-Atti tal-Appostli miktub 
minn San Luqa, fejn naraw il-għażla tas-sebà djakni, fos-
thom lil San Stiefnu li ta xhieda tad-djakonija tiegħu bl-iktar 
mod perfett permezz tal-martirju: “...u ħatru ‘l Stiefnu, raġel 
mimli bil-fidi u bl-Ispirtu s-Santu, u ‘l Filippu u ‘l Prokoru 
u ‘l Nikanor u ‘l Timon u ‘l Parmenas u ‘l Nikolas, proselitu 
minn Antijokjaġ qegħduhom quddiem l-appostli, u dawn 
talbu u qiegħdu jdejhom fuqhom.” (Atti 6:5-6). Dawn id-
djakni ġew maħturin mill-appostli mmexxija mill-Ispirtu 
s-Santu, sabiex jgħinuhom fil-ħafna xogħol tagħhom qalb 
l-ewwel komunitajiet insara.  Id-djakni magħżula minn 
fost il-komunità ġew ippreżentati quddiem l-appostli li 
talbu flimkien u poġġew idejhom fuqhom sabiex iwettqu 
l-missjoni meħtieġa tagħhom. Bħala ministeru żgur li kell-
hom l-organizazzjoni tal-agape fil-liturġija u l-ministeru 
tal-karità tal-isqof. San Stiefnu jkun l-ewwel wieħed li jieħu 
l-martirju u skont il-‘Leġġenda tad-Deheb’ dan seħħ fit-3 t’ 
Awwissu u ndifen fil-ġnien ta’ Gamaljel. Il-liturġija Latina 
tagħmel il-festa tiegħu l-għada tal-Milied għaliex bħala 
l-ewwel martri twieled l-ewwel għas-sema. Il-Liturġija 
etjopika tagħmel il-festa fid-9 ta’ Jannar fl-ewwel tal-ħames 
xahar tagħhom Tir.

Naraw ukoll li fiż-żmien San Pawl kien hemm diversi kol-
laboraturi, persuni sabiex flimkien mal-appostli jaħdmu 
biex jixxandar il-vanġelu ġdid ta’ Kristu lill-ġnus kollha, fost 
dawn insibu d-’Diakonoi’ li bħala djakni kellhom diversi 
ħidmiet. Huwa mportanti li dawn il-ministri fil-Knisja kienu 
dejjem jinħatru bl-approvazzjoni ta’ ministri oħrajn u wara 
li kien ikun aċċertat li kienu kandidati maturi u mistħoqqa.  

Fl-ewwel żminijiet id-djakni kienu jqassmu l-Ewkaristija lill-
ġemgħa liturġika u lill-morda, kienu janimaw it-talb waqt 
l-Ewkaristija u kienu wkoll jieħdu ħsieb l-amministrazzjoni 
tal-flus u l-ġid tal-Knisja u fuq kollox il-karità tal-knisja 
msejħa bħala ‘agape’. Infatti minħabba l-ħidma tagħhom fil-
Knisja bħala kollaboraturi tal-isqfijiet, id-djakni għall-ewwel 
kellhom importanza kbira saħansitra iktar mill-presbiteri, 
dawk li kienu saċerdoti iżda imbagħad wara l-presbiteri 
bdew jieħdu iktar tmexxija f ’idejhom.  Ħafna kienu dawk 
id-djakni fl-ewwel żmienijiet tal-Knisja li ħadu l-martirju. 

minn Fr Charles Buttigieg

Ilkoll nafu bil-martirju ta’ San Lawrenz (Laurentius, Christi 
Martyr), l-ogħla wieħed mis-sebà djakni ta’ Ruma li kellu 
l-Papa Sistu II u li kien iwettaq id-djakonija qalb l-foqra 
ta’ Ruma, it-teżori tal-Knisja. Huwa kien twieled fi Spanja 
fis-sena 226 u ħa l-martirju fl-10 t’ Awwissu ta-sena 258 
fil-persekuzzjoni ta’ Valerjanu u ġie midfun fiċ-ċimiterju 
ta’ Ciriaca fil-Verano ġewwa Ruma. Is-sinodu ta’ Arles fi 
Franza fis-sena 314 stabilixxa d-differenza bejn id-djakni u 
l-presbiteri fejn dawn tal-aħħar jikkonsagraw l-Ewkaristija.

Ir-Rit tal-Ordinazzjoni tad-Djakonat

Nistgħu nifhmu aħjar l-ordni tad-djakonat billi nagħtu ħarsa 
wkoll lejn ir-rit tal-Ordinazzjoni tad-Djakonat innifsu meta 
l-Isqof jordna djaknu. L-ewwel issir il-Petizzjoni lill-Isqof 
minn dak li jkun inkarigat mill-formazzjoni tal-kandidat 
għad-djakonat, imbagħad issir l-omelija mill-Isqof u wara 
l-interrogatorju. Dak li ser ikun ordnat djaknu jagħmel 
wegħda mportanti ta’ ubbidjenza lill-Isqof u wara titkanta 
l-litanija tal-qaddisin. Il-mument l-iktar solenni huwa 
it-Tqegħid tal-idejn mill-Isqof waħdu, fis-skiet u t-Talba 
Konsagratorja. Id-djaknu l-ġdid jilbes l-istola u d-dalmatika.  
Wara l-Isqof jagħtih l-Evanġelarju u l-Bewsa tal-Paċi.

It-talba konsagratorja għad-djakonat turi l-funzjoni 
liturġiku li għandu djaknu u r-rabta tiegħu mal-liturġija 
tal-Knisja. Turi wkoll is-servizz għall-karità li għandu jkollu 
d-djaknu. Id-dalmatika tad-djaknu (jew tunicella) hija 
l-libsa proprja li fil-bidu kienu jilbsuha s-sebà Djakni biss. 
Oriġinarjament din kienet tintlibes mill-imperaturi Rumani 
u l-Papa San Ewtikju (275-283) kien ordna biex il-fdalijiet 
tal-martri jitgħattew biha. L-istola jew ‘horarium’, insibuha 
għall-ewwel darba fis-seklu sitta fil-Knisja Spanjola. Id-
djaknu jilbes l-istola tiegħu fuq l-ispalla u tintlibes b’mod 
differenti minn tas-saċerdot kif insibu fil-Konċilju ta’ To-
ledo fis-seklu sebgħa. Tintlibes fuq l-ispalla x-xellugija, halli 
in-naħa tal-lemin jibqà liberu, simbolu sabiex b’hekk ikun 
jista’ bla xkiel iwettaq il-qadi tiegħu. Fil-Knejjes Griegi d-
djaknu jilbes l-orarion (stola) fuq l-sticharion (dalmatika) u 
f ’rasu jilbes il-kamilavka. Fil-knisja griega d-djaknu għandu 
rwol importanti fil-ministeru tal-kant u tal-inċensazzjoni 
tal-ikoni. Huwa jista’ jamministra l-magħmudija ‘in ex-
tremis’, fejn is-sagramenti bħaż-żwieġ huma amministrati 
mis-saċerdoti u mhux mid-djakni f ’dawn il-knejjes.

ikompli fil-ħarġa li jmiss
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direttur tal-abbatini u fost id-doveri tiegħu kien li jaqra 
l-epistola fil-quddiesa.

Edukazzjoni
Bħala edukazzjoni hu naturalment  l-ewwel  attenda l-iskola 
primarja, wara dik sekondarja imbagħad il-Kulleġġ sakemm 
kellu 18 il-sena fejn mar l-Universita u studja il- communi-
cation sciences u l-ġurnaliżmu fejn kiseb Masters f ’dawn 
is-suġġetti. Geert dejjem kien iħobb l-istudju u fil-fatt fil-ħin 
liberu tiegħu għamel kors fl-avjazzjoni li wara żmien għenu 
ħafna għall-impjieġ attwali tiegħu.

Il-mużika f ’ħajtu
L-imħabba lejn il-mużika nibtet minn mindu kien għadu 
zgħir għax bħala familja kienu joqgħodu biss 300 metru ‘il 
bogħod miċ-ċentru filarmoniku dak li aħna hawn Malta 
insejħu l-każin tal-banda. Fil-fatt hu qalli li fl-antik f ’pajjiżu, 
bħalma hu hawn Malta issa, il-każin kellu  rwol importanti 
u ċentrali fil-ħajja soċjali tal-kommunita. Sfortunatament 
kontra dak li għadu jseħħ f ’Malta f ’pajjiżu l-importanza tal-
każin tal-banda naqset sew . Hu jaħseb li forsi minbarra il-
progress normali tad-dinja tal-llum hemm il-fattur tal-festa 
li hija ċ-ċentru tal-attivitajiet tar-raħal li għandu sehem kbir 
il-każin tal-banda. Għalkemm fl-antik hu jiftakar xi festi u 
proċessjonijiet dawn illum għoddhom spiċċaw u dan jista 
naqqas bil-bosta l-importanza tal-każin fil-ħajja Belġjana. 
Tant hu hekk li qabel jiftakar li l-membri tal-banda kienu 
minn 30 sa 70 pero’ illum ikunu fortunati li jkollhom 25 
bandist.
Ħaġa oħra importanti f ’ħajtu kienet li nannuħ li kien jismu 
Armande kien bandist u kien idoqq il-bugle u t-trumbetta 
u tah l-ewwel injezzjoni tal-imħabba lejn il-mużika. Ħaġa 
nteressanti kienet li fil-Belġju t-tagħlim tal-mużika kien 
suġġett obbligatorju jew kif nafuh compulsory subject (Evar-
ist Bartolo please note!) Fil-fatt ta’ 13 il-sena Geert beda 
jdoqq l-althorn mal-banda bl-isem ta’ Sint Armandeus 
Band u hawn Geert beda jurini xi siltiet  fuq il-kompjuter 
tal-military tattoo li ġieli għamlet il-banda li magħha kien 
idoqq.
Minn dak li spjegali din il-banda għandha livell għoli tant 
li għandha 8 bandisti li huma professjonisti li jdoqqu mal-
orkestra Nazzjonali.  Qalli li marru kemm il darba  jdoqqu 
barra  mill-Belgju.

Tagħlim tal-mużika
Geert qalli li għalkemm kien wieħed mill-iżgħar bandisti 
li ħareġ idoqq mal-banda ta’ kważi 13 il-sena hu dejjem 
ħa t-tagħlim tal-mużika bis-serjeta tant li għamel 7 snin 
jistudja il-mużika.

Din l-intervista għal din il-ħarġa 
tal-fuljett hi waħda unika għax il-

mistieden tiegħi hu  għall-ewwel darba 
mistieden  mhux Malti,  iżda barrani 
mill-Belġju. Għalhekk minbarra li kelli 
nagħmel l-intervista bl-Ingliż (għax 
sa issa bil-Belġjan għadni ma nafx!) 
il-mistoqsijiet kellhom ikunu differ-
enti minħabba li l-ambjent li trabba 
fiħ mhux  dak tradizzjonalment Malti.

Barrani iżda wieħed minna
Naħseb li diġa ndunajtu għal min qed nirreferi. Kulħadd isibu  
bħala Gerd  pero’ ismu propja hu Geert  (il-verżjoni Belġjana 
ta’ Gilardu jew Gerald) u kunjomu Sciot.  Geert tant għoġbitu 
Malta speċjalment il-mod kif ngħixu (almenu għalissa !)  li 
fi kliemu stess “fell in love with Malta’ li integra sew fil-ħajja 
lokali li saħansitra jdoqq mal-baned lokali fosthom mal-banda 
tagħna, xtara propjeta hawn il-Birgu u kompla iktar minn hekk. 
Tant li llum Geert jippreżenta l-iżvilupp u t-tibdil li qed iseħħ 
b’pass mgħaġġel quddiem għajnejna fejn barranin qed jap-
prezzaw il-valur u l-vantaġġi tal-ħajja Maltija u mhux talli ġew 
joqgħodu hawn iżda ukoll jinvestu flushom anki f ’intrapriża 
f ’Malta u aktar importanti fil-Birgu. Fil-fatt Geert  flimkien ma 
Ed (il-barman u l-kok) qed jissugraw flushom u ħinhom biex 
il-bar tal-każin tagħna tawħ bixra ġdida u moderna mingħajr 
ma naqqas jew jistona  xejn mill-karatteristika ambjentali 
tal-lok tagħna li jiddomina il-misraħ ewlieni ta’ Beltna. Ma’ 
setax jonqos li ltqajna fil-bar jew aħjar ghall-iktar kwiet  fir-
restaurant tal-każin li bix-xieraq issemma BeBirgu, naturalment 
b’referenza għall-Belġju.

L-ewwel laqgħa
Tajjeb ngħid li qabel ma sirt naf lil Geert fl-ambjent tal-Birgu 
jien kont iltqajt miegħu f ’okkażjoni każwali oħra meta xi snin 
ilu waqt li kont f ’attivita’ soċjali f ’Wied il-Għajn indunajt li 
barra kien hemm barrani li kellu problema bil-karrozza tiegħu 
u anki , jekk mhiniex sejjer żball, anki selliftu l-mobile tiegħi 
biex jagħmel xi telefonati. Meta imbagħad raddli hajr u bdejna 
nitkellmu skoprejt li hu kien ġieli daqq mal-Banda tagħna u 
hekk minn hemm għamilt konoxxenza tiegħu.

Familja u tfulija
Mela ejja naraw flimkien min kien u min hu dan Geert. Geert 
twieled f ’ Diest, belt zgħira ta’ madwar 15,000 ruħ fit-30 ta’ 
Lulju tal-1971, jigifieri hu jagħlaq żmienu lejlet il-mota tal-
bidu tan-novena ta’San Lawrenz. Missieru jismu Armand, 
kien inġinier mal-kumpanija nazzjonali telefonika filwaqt li 
ommu kienet għalliema u saħansitra anki għallmet it-tfal tar-re 
fil-palazz rejali. Bħala familja hu l-ikbar u għandu ħuħ u oħtu. 
Bejn l-eta ta’ 8 sa 18 il-sena hu kien abbati u fl-aħħar spiċċa 

   Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ 
                               Geert Sciot

     minn Paul Micallef

It-tieni parti
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Karriera Ġurnalistika
Billi hu studja l-kommunikazzjoni daħal 

jaħdem bħala ġurnalista sportiv mar-radju Nazzjonali 
u kien jagħmel ħafna kummentarji diretti ta’ sports bħal futbol, 
ċikliżmu u basketball. Wara kompla fuq dik il-linja għax daħal 
jaħdem bħala ġurnalista ma’ gazzetta  popolari li kienet mifruxa 
mal-pajjiż kollu  u kien jikteb fuq suġġetti li kellu tagħrif sew 
fuqhom bħat-trasport, avjazzjoni kif ukoll dwar it-turizmu u 
l-ekonomija.

Kariga Għolja fl-avjazzjoni
Minħabba li kellu exposure kbir fil-media kemm fil-ġurnaliżmu 
miktub u kemm dak mitkellem ġie avviċinat mill-kumpanija 
Brussels Airlines u inħatar il-viċi President tagħha . Hu re-
sponsabbli ta’ oqsma bħal marketing, kommunikazzjoni, 
f ’kelma waħda hu il-public relations officer u l-kelliem uffiċċjali 
tal-kumpanija.
Tant hu hekk li riċentement ħarġet l-aħbar li din il-kumpanija 
se tibda tagħmel titjiriet diretti lejn Malta u meta staqsejtu 
jekk kienx hemm idu wara din il-mossa bi tbissima weġibni 
fl-affermattiv.

Rabta ma Malta
Il-kuntatt ta’ Geert ma Malta beda fis-sena 1994 meta  ġie fuq 
btala  u dak iż-żmien kien joqgħod Buġibba fejn għoġbitu ħafna 
l-Mosta kif ukoll l-Imdina. Meta beda jiġi ta’ spiss għamel xi 
ħbieb miż-Żejtun u meta saru jafu li hu jdoqq l-althorn ħajjruh 
biex jibda jdoqq mal-Banda Beland. Billi s-segretarju attwali 
tal-każin, Bjorn Callus idoqq mal-banda Beland ħeġġu biex 
jibda jdoqq mal-banda tagħna ukoll, ħaġa li hu aċċetta bil-
ferħa.Meta beda jdoqq mal-Banda Vittoriosana hu għamel 
iktar ħbieb fosthom mal-membri tal-familja Pisani l-iktar ma 
Giovanni.
Minn dakinhar Geert daqq u għadu jdoqq kemm il-darba mal-
banda tagħna flimkien mal-Banda Beland u jien li ndur il-festi 
qisni … mejda tal-qubbajd, le qisni Pawlu Micallef kemm il 
darba iltqajt miegħu u illum sar jaf il-marċi popolari Maltin 
iktar minni u minnek.

Resident fil-Birgu
Meta mbagħad wara ddeċieda li jixtri propjeta hawn Malta 
żar ħafna djar madwar il-pajjiż bħan- Naxxar, Rabat , Qrendi 
u oħrajn pero’ minbarra li diġa kien inġibed lejn il-Birgu u 
niesha meta iltaqa ma’ dar partikulari fi Triq Hilda Tabone hu 
kien deċiż li kienet se tkun għażla tajba. Fost il-karatteristiċi 
li għandha din id-dar hu semmieli l-veduta perfetta li hemm 
tal-Port il-kbir u l-hena tiegħu jistieden in-nies fuq il-bejt biex 
iġawdu xi spettakli li jkun hemm fil-Port il-Kbir fosthom l-iktar 
ghal qalbu l-ispettaklu tan-nar tal-Għaqda Piroteknika  l-10 ta’ 
Awwissu , il-famuża ‘Notte di San Lorenzo’
Minbarra s-sehem tiegħu fil-banda Geert imbagħad beda jħares 
iktar lil hinn u flimkien ma Ed li kien ic-chef ta’ Dar Malta ħasbu 
biex anki jaraw kif jinvestu flushom hawn Malta anzi saħansitra 
fil-Birgu. Billi Ed diġa kien midħla fil-catering beda jara kif jikru 
jew jixtru xi stabbiliment tal-ikel u meta kienu se jixtru ħanut 
partikulari fl-aħħar minuta il-kuntratt waqa.

Imbagħad kien l-Għid ta’ sentejn ilu meta Geert beda jitkellem 
mal-President Lawrence Farrugia dwar l-għan tiegħu u min 
naha l-oħra Lawrence wera x-xewqa li jsib xi ħadd li jinvesti 
fil-bar tal-każin biex hekk jgħolli l-livell tal-każin anki fid-dawl 
ta’ dak li kien qed isir fil-qasam kummerċjali fil-Birgu. Bdew 
id-diskussjonijiet twal u fl-aħħar sar il-ftehim u hekk hu s-sena 
l-oħra l-bar u r-restaurant ġew inawgurati u żgur  li kulħadd 
jaqbel  li jagħmlu unur lill- palazz tagħna, is-sede tas-Soċjeta’ 
filarmonika tagħna.

Kariga fil-korp diplomatiku
Ħaġa li hi għal qalb ħafna ta’ Geert hi li fl-14 ta’ Mejju 2013 
hu inħatar mill-Gvern Malti  bħala konslu onorarju tal-Belġju 
f ’Malta, kariga li anki saħħet ir-rabtiet ta’ Geert ma Malta kif 
ukoll irrikonnoxxiet il-ħidma tiegħu lejn pajjizna.

Mawra fil-Belġju
Minħabba l-kuntatti li għandu kif ukoll ir-rabtiet li għandu mas-
soċjeta’ tagħna għen ħafna sabiex il-mawra li l-banda tagħna 
għamlet fil-Belġju tkun possibbli u anki tkun suċċess. Tant li hu 
għen qatiegħ biex il-banda tagħna tkun l-ewwel banda Maltija 
li qatt daqqet f ’Dar Malta u Geert kien anki ġentili biżżejjed  
biex itaffi l-kesha ixxoqq l-għadam li kien hemm Brussels billi 
offra tazza mulled wine lid-delegazzjoni kollha.

Raġunijiet għall- għażla
Il-fatt li Geert għazel lil Malta u lill-Birgu bħala t-tieni jekk 
mhux ukoll l-ewwel dar tiegħu biex jgħix u anki fejn investa 
diġa huma raġunijiet biżżejjed biex juri kemm għandu għal 
qalbu l-hajja Maltija. Pero’  hu aċċenna miegħi li meta tqab-
bila mal-ħajja fil-pajjiżi Ewropej  hija ħajja rilassanti u kwieta, 
almenu għalissa.

Ilmenti
Biex nagħlaq  għalkemm veru li togħġbu ħafna l-ħajja Maltija 
pero’ żgur li hemm xi ħaġa li ddejqu, meta bl-stil tiegħi ssikkajtu 
hu weġibni li  xi drabi anki forsi minħabba ċ-ċokon tal-lokalita 
ħafna nies jirrikorru għat- tqasqis u qlajjiet. Fuq livell ta’ busi-
ness hu semmieli li mhux dejjem ikun hemm kompetizzjoni 
ġusta u xi nies anki irrikorrew għal metodi mhux leċiti biex 
jagħmlulu l-ħsara , ħaġa li anki bil-kummenti pożittivi  li jirċievi 
fuq l-internet mhux qed jirnexxilhom.

Għeluq
Meta staqsejtu kif sejjer fl-intrapriża tieghu weġibni b’sinċerita 
li kuntent pero’ għadu mhux sodisfatt. Wara li ddiskutejna 
daqsxejn u tajtu xi ftit pariri siewja minn persuna li forsi jifhem 
kemmxejn fid-dinja gastronomika, pariri li kif kien għamel 
meta ġie u kont issugerejtlu biex jibda jixtri il-gazzetti għall-
bar  nittama li jsegwi.
Bħala tislija aħħarija,  awgurajtlu fil-ħidma tiegħu u ħeġġiġtu 
biex ikompli jintegra ruħu fil-ħajja Maltija u  għala le bil-
kuntatti li għandu jkompli jgħin lis-soċjeta’ tagħna. Nittamaw 
li min- nies barranin li qegħdin jiġu  jgħixu fostna jkun hemm 
iktar nies bħal Geert u Ed li mhux biss ikunu residenti iżda 
jidħlu fil-qalba tal-ħajja soċjali tagħna u anki jemmnu fuq 
il-potenzjal li toffri il-Belt għażiża tagħna, il-Belt Vittoriosa.
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Is-Sibt 1 ta’ Marzu  Fid-9.30 Jibda x-xogħol fuq il-Wirja Ġetsemani   
  

L-Erbgħa 5 ta’ Marzu Fl-10.00am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi   
  

Il-Ġimgħa 7 ta’ Marzu Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Gimgha Kbira   
  

L-Erbgħa 12 ta’ Marzu Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumnitat Ċentrali    
  

  

L-Erbgħa 19 ta’ Marzu Festa Pubblika - San Ġużepp      
 

It-Tnejn 31 ta’ Marzu Festa Pubblika  - Il-Ħelsien 
  

L-Erbgħa 2 ta’ April  Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali    
  

Il-Ġimgħa 4 ta’ April Fis-7.00pm Laqgħa Spiritwali fil-bitħa tal-Każin   
    minn Patri Martin Mamo OFM     
  

It-Tnejn 7 ta’ April  Fl-10.00am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi   
  
 

Il-Ħamis 10 ta’ April  Fis-7.30pm Ftuħ tal-Wirja Ġetsemani Mill-Onor.   
    Ministru Joe Mizzi u tberik mill-Arċipriet
  

Il-Ġimgha 11 ta’ April Tifkira tad-Duluri ta’ Ommna Marija Santissima
  

Mis-Sibt 12 sal-Ġimgħa   
18 ta’ April   Wirja Ġetsemani fil-Każin
  

Il-Ħamis 17 ta’ April  Tifkira tat-Twaqqif tal-Ewkaristija 
  

Il-Ġimgħa 18 ta’ April Tifkira tal-Mewt tas-Sinjur tagħna Ġesù Kristu. Sehem tal-Banda  
    San Lawrenz fil-proċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira
  

Is-Sibt 19 ta’ April  Wara l-Funzjoni ta’ Sibt il-Għid -Buffet fil-Każin
    għall-Membri u l-ħbieb tagħhom
  

Il-Ħadd 20 ta’ April  Ħadd il-Għid - Sehem tal-Banda San Lawrenz
    fil-Proċessjoni tal-Irxoxt
  

Il-Ħadd 27 ta’ April  Fl-10.00am Tberik tal-Każin
  

It-Tlieta 29 ta’ April  Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali 

ATTIVITÀ GĦAX-XAHAR TA’ 
MARZU - APRIL 2014

Tinsab għall-bejgħ
CD ġdida

bil-Marċi Funebri

Tistà tinxtara mill-Bar tal-Każin



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


