Fava Woodworks Co. Ltd.
KW 17B, Corradino Industrial Estate, Paola
Tel: 2182 7650

Manufacturers of all types of Wooden Mouldings
Showrooms at the Factory and
80, St. Joseph High Road, Ħamrun

Special prices for furnished flats owners
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Il-Kelma tal-President

eltna ġarrbet telfa kbira bil-mewt
tas-saċerdot qaddis Monsinjur u
Kanonku Teologu tal-Kolleġġiata ta’
San Lawrenz. Malli tħabbret il-mewt
nhar il-Ħadd 31 ta’ Jannar il-Birgu libes
il-libsa tal-luttu bil-Każini kollha jtellgħu
l-bnadar mezz’asta u ħwienet bil-faxxa
sewda mal-bibien tagħhom. Fuq wiċċ
kulħadd kienet tidher espressjoni ta’
dieqa għaliex kulħadd kien japprezza
x-xogħol pastorali bla waqfien li kien
iwettaq Dun Ġużepp.

Lawrence V. Farrugia

tagħna tkun impenjata bis-sehem talbanda fil-proċessjoni tal-Ġimgħa Kbira
kif ukoll fil-proċessjoni ta’ Kristu Rxoxt.
Din is-sena għalina tal-Każin sejra
tkun differenti mis-snin l-oħra għaliex
wara 17 il-sena mhux se titella’ l-wirja
Getsemani, wirja li maż-żmien kibret u
ġiet stabbilita fost il-wirjiet tal-Ġimgħa
Mqaddsa. Kif konna ħabbarna wara
l-wirja tas-sena l-oħra l-Każin esperjenza
nuqqas ta’ Voluntieri għax-xogħol biex
tintrama l-wirja u għalkemm avviċinajna
persuni li setgħu jieħdu l-intrigu ta’ din
L-ewwel tifkiriet tieghi ta’ Dun Ġużepp il-wirja, ħadd m’aċċetta li jagħmel dan iximorru lura għas-snin 1947/1948 meta xogħol. Għalhekk il-Kumitat iddeċieda
kont għadni nattendi l-iskola tal-Gvern li ma ssirx.
fl-Armerija. Dak iż-żmien il-familja
Caruana kienu joqogħdu fit-triq ta’ M’hijiex l-ewwel darba li wrejt ilquddiem il-Kwartier illum Triq l-Arċisqof preokkupazjoni tiegħi għall-problema
Gonzi. Mill-klassi tagħna kont nilmaħ lil li teżisti f’Beltna ta’ nuqqas ta’ riżorsi
dan iż-żagħżugħ fil-Gallarija tal-injam umani fil-kamp tal-volontarjat. Fil-fatt
dejjem bi ktieb f’idejh. Niftakru wkoll hemm individwi li qegħdin f’numru
fil-Mużew u meta kont għadni nilbes ta’ Kumitati u ħafna mill-għaqdiet
t’ abbati huwa kien diġa` qiegħed fis- jittalbu biex isibu membri biżżejjed
Seminarju imma kien jattendi regolari biex jiffurmaw il-Kumitat. Din isgħas-servizz fil-Parroċċa.
sitwazzjoni qiegħda tkun ta’ deterrent
għall-effiċjenza tal-Kumitati għaliex
Dun Ġużepp kien ordnat Saċerdot fejn qabel kien ikollok tirsisti għaliex
flimkien mal-Monsinjur Lawrenz meta tiġi l-elezzjoni ma jerġgħux
Mifsud fl-1959. Niftakar li għal din jivvutawlek, illum ninsew meta fill-ordinazzjoni bħala President tal- Laqgħat Ġenerali jkun meħtieġa
Azzjoni Kattolika konna ħadna numru votazzjoni. Din il-problema qiegħda
sabiħ t’ Aspiranti għaliex għalina kienet dejjem tikber għaliex il-popolazzjoni
xi ħaġa straordinarja li jkollna żewġ dejjem qed tixjieħ u teżisti problema
Saċerdoti ġodda. Kien ta’ eżempju ta’ nuqqas t’ akkomodazzjoni għażtajjeb bis-skiet tiegħu, d-dedikazzjoni żgħażagħ li jiżżewġu u qed jispiċċaw
pastorali għall-Parruċċani kollha l-aktar imorru joqogħdu barra mill-Birgu.
lill-morda, l-umilta` u manswetudni Dan għaliex il-prezzijiet li qegħdin
kbira u ħafna virtujiet kbar oħra. jintalbu għall-propjeta` fil-Birgu mhux
Kellu dedikazzjoni kbira għall-qrar u possibli li jinxtraw minn min għadu
kont issibu regolari jistenna u lest li jibda jaħdem u ħafna mill-propjeta`
jamministra dan is-sagrament. Bniedem qed tispiċċa għand il-barranin. Dawn
li qatt ma ta każ il-flus u għalkemm kellu m’għandhomx interess jekk issirx
l-kwalifiki kollha biex imur jgħallem, l-proċessjoni tal-Ġimgħa Kbira, l-Irxoxt
ried li jkun jagħti s-servizz tiegħu lejl u jew il-Festa ta’ San Lawrenz u mhux se
nhar lill-parroċċa. Fi żmienu fil-Parroċċa jieħdu parti attiva fil-Kumitati tagħna.
kien hemm tmien Arċiprieti u għaraf Min joqgħod barra mill-Birgu u għadu
jaħdem u ta kull ma kien jaf mingħajr jaħdem f’xi Kumitat għandu problema
ebda riserva lil kull wieħed minnhom.
kbira tal-iskariġġ u m’għandu l-ebda
nkoraġġiment biex ikompli jagħmel dan.
Kellu ammirazzjoni kbira għall-ħidma Fil-Kumitat tagħna għandna numru ta’
li kienet qed twettaq is-Soċjeta` tagħna membri li joqogħdu barra mill-Birgu
l-aktar il-koperazzjoni li s-Soċjeta` u jattendu regolari fil-Każin. L-uniku
tagħna dejjem kellha mal-Parroċċa. inċentiv li għandhom talli jagħmlu dan
Il-Funeral li sar nhar it-Tnejn 1 ta’ u jissapportjaw lis-Soċjeta` bis-sehem
Frar immexxi mill-Eċċ. Tiegħu Mons. finanzjarju tagħhom huwa li ma jistgħux
Arċisqof Charles Scicluna flimkien jipparkjaw fil-biċċa kbira tal-parking
mal-Vigarju Ġenerali u għadd kbir ta’ li hawn fil-Birgu u li huwa riservat
Saċerdoti fi Knisja ippakkjata bin-nies għar-residenti b’konsegwenza li wara
kienet xhieda tar-rispett li Dun Ġużepp li joħorġu minn xi laqgħa tal-Kumitat
kien igawdi minn kulħadd. Is-Soċjeta` jew attivita` oħra ta’ spiss isibu taħrika.
tagħna kienet minn ta’ quddiem li Nittama li dawk kollha li veru għandhom
wriet rispett bil-preżenza tal-Uffiċjali u għal qalbhom it-tradizzjonijiet sbieħ ta’
membri tal-Kumitat billi ħadu sehem Beltna u li jsiru bis-saħħa tal-għaqdiet
wara l-istandard fil-korteo u bid-daqq ta’ volontarji jindirizzaw din il-problema.
fanfarra mill-bieb prinċipali tal-Każin.
L-Għid it-Tajjeb lil Kulħadd
Dalwaqt infakkru l-mewt u l-qawmien tasSinjur tagħna Ġesu` Kristu u s-Soċjeta`
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Mill-Birgu tal-Imgħoddi
Anton Attard

Opri Ġodda fil-Knisja Qrib Festi Partikulari
Kienet ittieħdet drawwa, l-aktar qrib tmiem is-seklu dsatax,
meta t-tisbieħ tal-Knisja ta’ San Lawrenz kien fl-aqwa
tiegħu, li xi opra ġdida li tkun saret tul is-sena fil-knisja,
l-inawgurazzjoni tagħha kienet titħalla għal qrib il-festa.
Ħafna milli ġej jikkonferma dan.
Jekk immorru lura lejn il-festa tal-1875, insibu li kien
iżżanżan tużell ġdid. Sar fuq disinn tal-magħruf statwarju
Giovanni Darmanin u jista jiġi ammirat f ’xi wħud mirritratti antiki tal-knisja ta’ dak iż-żmien.
F’dik ta erba’ snin wara, titfaċċa l-ewwel biċċa xogħol ta’
mastru Alfons Pace f ’din il-knisja. Kienet is-sopraporta
fuq il-bieb prinċipali, li reġa deher ġmielha wara li ġiet
restawrata dan l-aħħar.
Fil-jiem qrib il-festa ċċelebrata fl-1880, jista’ jingħad li
l-knisja ħadet dehra ġdida. Tqiegħdet f ’postha l-Gallerija
tal-Orgni, li Vincenzo Serracino kien ilu jaħdem fuqha
diversi xhur. Magħha kienu saru ż-żewġ artali tat-Trinita`
u ta’ Santa Marija, bil-prospettivi tagħhom, fil-kappelluni
tal-Karita` u tal-Kunċizzjoni rispettivament. In-naħa l-oħra
tal-knisja saru ż-żewġ niċeċ bil-prospettiva tagħhom,
għall-istatwi ta’ San Lawrenz u Santa Katerina. Fl-1886,
is-Sorijiet tal-Monasteru ta’ Santa Katerina, tal-Belt, kienu
għamlu erba’ bukketti tal-ganutell għall-erba’ vażuni fuq
il-bradella ta’ San Lawrenz
Fil-festa tal-1887, fuq inizjattiva tal-Kanonku Lorenzu
Camilleri, iżżanżnet il-palma bil-kuruni u l-gradilja talfidda, li għadhom f ’idejn l-istatwa sal-lum.
Fil-festa ta’ sena wara, ġiet inawgurata l-iskultura fl-injam
mad-dawra tal-koppla u fis-soqfa tal-kappelluni u talkursija, li kienu saru mill-imgħallmin Ġanpatist Borg u
Ġużeppi Sagona, fuq disinn ta’ Alfons Pace.
Fil-ġranet tal-festi ċentinarji tal-1890, kienu saru bosta
xogħlijiet. Saret l-inawgurazzjoni tal-gallerija tal-orgni,
lesta minn kollox inkluża l-induratura, li saret minn G.
Bartolo tar-Rabat. Ġew indurati l-kapitelli tal-kursija
mill-imgħallmin aħwa Borg. Saret ukoll id-dekorazzjoni
bl-istukko tul l-arkati tal-kursija, il-kor u l-kappelluni minn
Mastru Benjamin Caruana, li xogħlijiet mill-isbaħ tiegħu
insibuhom ukoll fil-Knisja tal-Kapuċċini, li dik il-ħabta
kienet mal-Birgu. Ma’ dawn kienu saru żewġ kwadri filkappella tal-Kurċifiss, xogħol Ġużeppi Cali, wieħed ta’ Sant’
Andrija u l-ieħor ta’ San Pawl. Aktar tard, dawn inbidlu
mar-rilievi ta’ rħam li hemm illum.
Fil-festa ċċelebrata fl-1892, inkixfet il-pittura tal-koppla,
magħrufa bħala ’tal-assedju’, xogħol Ignatio Cortis.
Fil-festa tal-1896 iżżanżnu l-linef mill-isbaħ, flimkien malbrazzi ta’ mal-pilastri li kienu nġiebu mill-Bohemia. Erba’
snin wara, dawn komplew issebbħu bil-loppi bl-anġli,
xogħol Carlo Darmanin fuq disinn ta’ Abram Gatt. Dawn
kollha, sfortunatament, intilfu fil-gwerra.

		

Fil-festa ta’ sena wara, ġiet inawgurata l-pittura fis-saqaf
tal-kursija, xogħol l-istess Cortis, kumplimentata b’ornati
delikati mill-isbaħ tad-dekoratur Giovanni Bonello tal-Belt
Valletta. Il-Kursija kompliet tissebbaħ bis-sopra arkati u
l-ornat ta’ fuqhom, skolpiti fil-fraxxnu u ndurati b’sengħa.
Flimkien mal-kursija, dik is-sena, kien sar xogħol ġdid fuq
il-presbiterju. Kien inbidel l-artal maġġur tal-Gafa, (pass
diskutibbli) m’ ieħor ta’ rħam, xogħol id-ditta Buhagiar
tal-Ħamrun, fuq disinn ta’ Alfons Pace. Miegħu iddendlu
għall-ewwel darba żewġ linef tal-kristall fil-kappelluni, li
bħal ta’ qabilhom, kienu nxtraw mingħand id-Ditta Bob
tal-Bohemia.
Ftit jiem qabel il-festa tal-1898, inkixfet il-pittura ta’ Cali’
fis-saqaf tal-kor, li turi lil San Lawrenz fil-Glorja.
Fil-festa ċċelebrata biss fil-knisja, minħabba l-mewt tal-Papa
Ljun XIII, fl-1903, iżżanżnu erba’ opri ċelebri, li kulħadd
kien fuq ix-xwiek biex jara. Kienu l-bankun, il-pedestall,
id-dalmatika għall-vara ta’ San Lawrenz u l-pedestall talfidda għall-ostensorju, li bħall- pedestall tal-istatwa, kien
sar mid-Ditta Ghezzi ta’ Milan.
Fil-festa tal-1913, dehru miksijin bl-irħam il-pilastri kollha
u fuqhom is-slaleb tal-konsagrazzjoni, b’mod esklussiv
ma’ dawk tal-Katidral ta’ San Ġwann – bit-tmien ponot.
Fit-Translazzjoni ta’ dik is-sena, dehret għall-ewwel darba
l-mazza tal-kapitlu, li kienet għadha kif waslet mingħand
id-ditta Ghezzi, ta’ Milan. Kienet saret fuq disinn ta’ Alfons
Pace u skultura ta’ Anton Agius. Fl-istess sena, ftit jiem
qabel il-festa, kienet tbierket u tqiegħdet l-ewwel ġebla
tal-kampnar xellugi.
Meta kienet qed toqrob il-festa tal-1952, meta l-knisja
kienet qed tirpilja mid-disfatta li għaddiet minnha filgwerra, fil-ġurnal Leħen is-Sewwa tal-21 ta’ Ġunju, kien
tħabbar li l-għada kien ser isir it-tberik mill-Arċisqof Mikiel
Gonzi ta’ Orgni ġdid, mixtri mingħand id-Ditta Tamburini.
Kellu jiġi inawgurat b’mużika sagra mill-organista Dun
Karm Xerri.
Aktar qrib tagħna hemm l-artal mejda u l-ambone, li saru
fl-1975 mill-imgħallem Lawrence Briffa.
Marbutin ma’ żewġ festi tas-Snin Disgħin, hemm żewġ
monumenti ta’ rħam, xogħol mill-isbaħ ta’ Ronald Pisani.
Fl-1990 sar dak li jfakkar id-Disa’ Mitt Sena mit-twaqqif talParroċċa u seba’ snin wara, dak li jfakkarna fil-miġja storika
f ’dawn il-Gżejjer tar-Relikwija bir-Ras ta’ San Lawrenz,
Ħafna minn dawn li semmejt kienu ngħataw prominenza
fl-aħbarijiet ta’ dawk il-jiem. Dan, għax f’dawk iż-żminijiet,
il-festi kienu jingħataw importanza kbira. Kienu jidhru
rapporti dettaljati kemm qabel u kemm wara l-biċċa l-kbira
tal-festi ċċelebrati fl-ibliet u l-irħula ta’ Malta u Għawdex.
Għad jonqos ħafna x’jinstab dwar opri li dehru għall-ewwel
darba f ’xi festa partikulari. Tinħtieġ aktar riċerka, li forsi
għad jinstab il-ħin u l-waqt li ’l quddiem ikun possibbli li ssir.
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Messaġġ mill-Arċipriet - Dun Joseph Mizzi

Għeżież ħbieb,

S

liem. Aħna bħala bnedmin, fil-ħajja tagħna ngħaddu millproċess ta’ mit-twelid għall-mewt iżda bil-misteru tal-Għid
aħna qed niġu mistiedna ngħaddu minn proċess bil-maqlub.
Permezz ta’ Kristu Rxoxt aħna mistiedna ngħaddu mill-mewt
għall-ħajja fejn immutu għall-bniedem il-qadim, il-bniedem
tad-dnub biex nitwieldu għall-bniedem il-ġdid, il-bniedem mimli
grazzja, irxoxt ma’ Kristu.
Ma’ Kristu aħna mistiedna ngħaddu mill-mewt għall-ħajja,
jiġifieri nindifnu miegħu biex inqumu miegħu, biex hekk il-ħajja
tagħna marbuta ma’ Kristu tkun ta’ ħajja u qawmien għal kull min
jiltaqa’ magħna. Permezz ta’ Kristu Rxoxt u bil-qawwa tal-iSpirtu
s-Santu li jaħdem fina aħna nistgħu nkomplu l-missjoni ta’ Kristu
fuq l-art billi bħalu nuru ħniena u mogħdrija mal-proxxmu tagħna
kollu, l-aktar ma’dawk li ngħixu magħhom.
Papa Franġisku, fil-ktieb reċenti tiegħu L-isem t’ Alla hu ħniena
(2016) jgħidilna kif jaġixxi Ġesu` magħna, u allura jurina kif aħna
għandna nġibu ruħna ma’ xulxin, dejjem u kullimkien. Il-Papa
fost l-oħrajn isemmi li:

•
•
•
•
•
•
•

Ġesu` jaħfrilna dejjem, huwa aħna li ma naħfrux dejjem;
Ġesu` jistenniena bil-paċenzja kollha u dejjem jagħtina jdejh
għall-indiema biex iqajjimna fuq saqajna;
Il-ħniena hija dejjem akbar minn kull dnub;
Ġesu` huwa dejjem leali lejna, qatt ma jiċħadna;
Ħadd ma jista’ jqiegħed limitu għall-imħabba t’ Alla li jaħfer;
Il-mixja wara Ġesu` hi li naqsmu miegħu mħabbtu ħanina,
li nieħdu sehem fil-missjoni kbira tiegħu ta’ ħniena lejn kull
bniedem;
Il-missjoni ta’ Ġesu` hija preċiżament missjoni ta’ ħniena,
maħfra u mħabba. Ġesu` hu tant ħanin!

Għalhekk ejjew f ’dan iż-żmien sabiħ tal-Għid, f ’dan iż-żmien
tal-Ġublew tal-Ħniena, nadottaw din il-ħajja ġdida li qed
jurina Kristu Rxoxt, ħajja ta’ ħniena u mogħdrija ma’ xulxin.
Ejjew ngħixuha bejnietna fi djarna stess, fejn hemmhekk aħna
nitgħallmu nħobbu, nitgħallmu naħfru kif ukoll nitgħallmu nuru
u nipprattikaw l-ħniena ma’ xulxin. Il-Mulej iberikkom.

Ħsieb Spiritwali minn Fr Martin Mamo OFMCap.

Intervista m’Alla

Ħlomt li kelli nterviżta m’Alla. Nitlobkom tieqfu u tisimgħu din l-interviżta.
ALLA: Trid tinterviżtani?
JIEN: Jekk għandek il-ħin!
ALLA: Il-ħin tiegħi huwa l-Eternita`.
JIEN: X’jimpressjonak l-aktar fuq il-bniedem?
Alla wieġeb hekk;
Li n-nies bħal donnhom malajr jiddejqu bit-tfulija u jgħaġġlu jikbru, u wara
li jikbru jixtiequ jerġgħu jsiru tfal.
Li n-nies jitilfu saħħithom biex jagħmlu l-flus, imbgħad wara jitilfu l-flus
biex jerġgħu jiksbu saħħithom.
Li n-nies ikunu ħerqana u anzjużi dwar il-futur, jinsew il-preżent u
jispiċċaw li jitilfu kemm il-preżent u kemm il-futur.
Li n-nies jgħixu qisu qatt ma se jmutu u jmutu qisu qatt ma għexu.

Erġajt staqsejt lil Alla xi jridni ngħallem lit-tfal tal-lum.
Alla wieġeb hekk;
Li ma jqabblux lilhom infushom mal-oħrajn.
Li ma jistgħux jagħmlu li xi ħadd iħobbhom imma jħallu lil min
iħobbhom.
Li s-sinjur mhux dak li għandu l-aktar imma dak li għandu bżonn l-inqas.
Li jitgħallmu li wieħed jieħu biss ftit sekondi biex jagħmel ġerħa lil xi ħadd,
imma jieħu s-snin biex ifejjaqha.
Li jitgħallmu jaħfru billi jipprattikaw il-maħfra.
Jitgħallmu li hemm persuni li jħobbuhom imma ma jafux kif juru li jħobbuhom.
Li jitgħallmu li żewġ persuni jistgħu jħarsu lejn l-istess ħaġa u jarawha differenti.
Li jitgħallmu li mhux biżżejjed jiġu maħfura imma anki huma jridu jaħfru lilhom
infushom.
Li jitgħallmu li JIEN dejjem hawn għalihom!
Din kienet il-ħolma tiegħi, pero` naħseb li din hija ir-realta`.
Kunu mberkin.

6		
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Aktar investiment fil-Banda u t-tagħlim Mużikali

minn Simon FARRUGIA – Segretarju

N

insabu ftit ġranet il-bogħod mill-Festi tal-Ġimgħa l-Kbira u Ħadd il-Għid fejn għalina tas-Soċjeta’ Mużikali San
Lawrenz huwa żmien ta’ impenn kbir b’mod partikolari fejn jidħol dak li għandu x’jaqsam mal-Banda.

Bħalissa l-bandisti tal-post tagħna flimkien ma’ dawk tal-Banda San Ġużepp, Kalkara għaddejjin bl-aħħar preparamenti
sabiex nhar Ħadd il-Palm, 20 ta’ Marzu, 2016 jittella’ l-Programm Funebru din id-darba fil-Kalkara. Din hija inizjattiva li
bdejna s-sena li għaddiet bil-Programm tal-Milied fejn dan kien suċċess kbir. Huwa ppjanat li kull sena jibdew isiru dawn
it-tip ta’ Programmi li jalternaw bejn il-Birgu u l-Kalkara. Il-frott ta’ dan huwa bla dubju li l-bandisti u l-allievi tagħna
qegħdin ikollhom iċ-ċans li jieħdu sehem f ’rehearsals darba fil-ġimgħa. Dan ikompli jtejjeb il-livell tal-bandisti tagħna
fejn hawn nixtieq nirringrazzja lis-Surmast Direttur Jonathan Abela u l-Assistent tiegħu Francois Borg tal-paċenzja u
l-inizjattivi li qegħdin jieħdu.
Biex inkomplu nsaħħu l-iskola tal-mużika tkellimna mas-Sur Andrew Zarb li huwa bandist tal-post sabiex dan jifforma
parti minn din l-iskola. Fil-fatt wasalna għall-ftehim fejn Andrew ser ikun qiegħed jieħu ħsieb l-allievi tal-brass fejn
jgħaddilhom parti mil-lezzjoni wara li dawn ikunu għamlu l-lezzjoni mas-Surmast Abela. Nawguraw li dan l-investiment
jibda jagħti l-frott mixtieq għall-benefiċċju tal-banda tagħna. Ftit tal-ġranet ilu ukoll ppreżentajna l-applikazzjoni malAġenzija Żgħażagħ sabiex nippruvaw niksbu aktar għajnuna fuq diversi proġetti relatati mat-tagħlim mużikali fi ħdan
is-Soċjeta’ tagħna.
Bħalissa wkoll għaddejjin bl-aħħar preparamenti sabiex il-banda tagħna tieħu sehem b’mod li jixraq u li toħroġ blunuri fil-proċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira u Ħadd il-Għid. Dawn iż-żewġ servizzi huma fost l-aktar diffiċli li l-Banda
tagħna jkollha matul is-sena. Hawn nixtieq nirringrazzja lil sħabi tal-Kummissjoni Banda tal-impenn tagħhom li juru
sabiex ikollna banda mill-aqwa fiż-żewġ servizzi. Wara li s-sena li għaddiet żanżanna l-leġiji l-ġodda kif ukoll librett bilMarċi Funebri, din is-sena l-Kummissjoni Banda ħasbet sabiex tixtri LED lamps għal kull bandist, dan sabiex tispiċċa
darba għal dejjem il-problema tad-dawl. Punt ieħor dwar dawn il-Festi huwa li l-proċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira ser
terġa’ tibda tieħu r-rotta l-antika, jiġifieri li titla’ Triq il-Mina l-Kbira u mhux tinżel. Mill-banda l-oħra l-proċessjoni ta’
Ħadd il-Għid ser tibqa bir-rotta tas-soltu ħlief li meta l-Istatwa tasal fil-Pjazza minn Triq San Filippu tibda nieżla lejn
Triq Nestu Laiviera flok tgħaddi minn Triq il-Kardinal. Dan minħabba x-xogħol li għadu għaddej f ’dik it-triq.
Wara li jgħaddu dawn il-Festi mill-ewwel niġu ffaċċjati bil-preparazzjoni għall-Festa ta’ San Lawrenz. Fil-fatt ilProgramm tas-7 t’Awwissu ilu ffinalizzat fejn bit-tema u l-mużika magħżula issa qegħdin naħdmu aktar fuq l-animazzjoni
u affarijiet oħra relatati ma’ dan il-Programm. Apparti dan il-banda ser tkun impenjata b’diversi servizzi oħra matul ilġranet tal-festa u fi bliet u rħula Maltin. Dan jirrekjedi ħafna xogħol mill-membri tal-Kummissjoni Banda u l-Kumitat
sabiex kull meta tieħu sehem il-Banda tagħna dan tagħmlu b’dinjita` kif jixraq lil din l-Banda ewlenija fil-Birgu u waħda
mill-ewlenin f ’pajjiżna.

Buffet nhar Sibt il-Għid 26 ta’ Marzu, 2016
wara l-Funzjoni tal-Knisja
Prezz: €10

Biex tirriserva post għamel kuntatt mas-Sur Eugenio Pellicano jew is-Sur Oscar Adami

Ikla fil-Bitħa tal-Każin il-Ġimgħa 22 ta’ April, 2016
MENU
Starter: Pizza Slices, Penne, Lasagne
Main Course: Chicken Breast with mushroom / Pork fillets / Awrat
Desert and glass of wine

Prezz:
€14

Biex tirriserva post għamel kuntatt mas-Sur Eugenio Pellicano jew is-Sur Oscar Adami
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Walter Attard jirbaħ
il-Pot Black Competition

N

har il-Ġimgħa 12 ta’ Frar, 2016 saret il-finali tal-Pot Black
Competition fejn din hija kompetizzjoni li ntlagħbet fuq frame
wieħed. Fil-finali kien Walter Attard li ħareġ rebbieħ fuq Brian Ellul.
Fi tmiem il-finali l-President tas-Soċjeta’ s-Sur Lawrence V. Farrugia
ppreżenta t-trofew lil-finalisti. Il-kompetizzjoni li jmiss hija l-Be Birgu
Easter Snooker Competition li tintlagħab fix-xahar ta’ Marzu.

Attivita’ għall-Allievi u Bandisti
tal-Banda Vittoriosana San Lawrenz

N

har il-Ġimgħa 12 ta’ Frar, 2016 saret ‘Pasta Night’ għall-bandisti u
allievi tal-Banda Vittoriosana San Lawrenz. Din l-attività li għaliha
attendew fost l-oħrajn is-Surmast Direttur Jonathan Abela u l-Assistent
Surmast Francois Borg kienet importanti peress li saret ukoll diskussjoni
b’mod informali dwar il-proġetti li l-Kummissjoni Banda qegħda taħdem fuqhom għal din is-sena u s-snin li ġejjin. Wara
l-festi tal-Għid huwa ppjanat li ssir attività simili oħra fejn din id-darba ser inkunu qegħdin noħorġu lill-allievi għal hike
fil-kampanja.

Ikla Familjari fis-Swan Lake Restaurant
N

har il-Ġimgħa 5 ta’ Frar, 2016 saret l-Ikla Familjari
li ssir ta’ kull sena fis-Swan Lake Restaurant, Wied
il-Għajn bħala parti mill-festi tal-Karnival. Numru sabiħ
ta’ membri u ammiraturi tas-Soċjeta’ attendew għal
din l-attivita’ fejn kulħadd ħareġ sodisfatt. L-attivita’ li
jmiss tkun issa l-Buffet Breakfast nhar Sibt il-Għid 26
ta’ Marzu, 2016 f ’Palazzo Huesca, Sede tas-Soċjeta’
Mużikali San Lawrenz. Din l-attivita’ tibda hekk kif
tintemm il-funzjoni tal-Knisja.

‘Reaching Out Further’ –
Is-Soċjeta’ tibbenefika minn
Fondi għall-Għaqdiet Volontarji

N

har il-Erbgħa 3 ta’ Frar, 2016 fl-uffiċċju ta’ Dar l-Ewropa fi
Triq San Pawl, il-Belt Valletta saret iċ-ċerimonja tal-għoti talfondi mill-iskema tas-SIS ( Small Initiative Scheme). Is-Soċjeta’
Mużikali San Lawrenz ibbenefikat minn din l-iskema permezz talproġett ‘Reaching out further’ fejn sejrin inkunu qegħdin nagħmlu
s-sit elettroniku bilingual, fejn flimkien mal-lingwa Maltija tkun tista tara l-istess sit bl-Ingliż kif ukoll l-istess sit ser
jingħata dehra kompletament ġdida. Fir-ritratt jidher is-Segretarju s-Sur Simon Farrugia jirċievi l-kuntratt ta’ dan ilproġett mingħand il-Ministru Helena Dalli.
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Il-Belt Vittoriosa ssellem lil Dun Ġużepp Caruana

I

t-Tnejn 1 ta’ Frar wara nofs in-nhar il-Belt Vittoriosa kienet
siekta ssellem lill-mibki l-Kanonku Dun Ġużepp Caruana li
ħalla din id-dinja nhar il-Ħadd li għadda. Is-skiet beda jinkiser
biss b’ċapċip tan-nies li riedu jirringrazzjaw lil Dun Ġużepp ta’
dak kollu li għamel. B’korteo li beda minn Triq Boffa sal-Parroċċa
ta’ San Lawrenz il-poplu Vittoriosan sellem lil Dun Ġużepp tasservizz kbir li huwa ta lil din il-Parroċċa. Il-President flimkien
mal-uffiċjali u membri tal-Kumitat ħadu sehem fil-korteo filwaqt
li hekk kif is-salma waslet quddiem ‘Palazzo Huesca’ huwa ngħata
salut permezz ta’ fanfara mill-bandisti tal-Banda Vittoriosana
San Lawrenz. Wara fi Knisja maħnuqa bin-nies saret il-Quddiesa
Funebri mmexxija mill-Arċisqof Monsinjur Charles Scicluna.
Wara l-Quddiesa saret id-difna b’mod privat.

Kummissjoni Billiard

minn Christopher Pisani

I

l-Kummissjoni Billiard hija waħda mill-kummissjonijiet importanti fi ħdan il-każin tagħna. Infatti, meta
din il-kummissjoni ‘illaxkat’ ftit, mill-ewwel dehru l-effetti fuq is-sala u anke fl-attivitajiet. Illum il-ġurnata
għandna kummissjoni b’saħħitha u determinata li nagħmlu xogħol sew u xieraq, attivita’ li ma taqtax, u anke
manutenzjoni fejn meħtieġ.
Ħa nibda mill-aħħar, għaliex ħaġa viżibli li kulħadd jista’ jara hija li nhar it-13 ta’ Frar 2016, il-Kummissjoni
ħadet ħsieb li tgħati tindifa ġenerali lis-sala kollha u anke l-imwejjed. Intmesaħ il-hġieġ kollu, il-lampshades,
l-art, ġew żbarazzati ukoll l-armarji kollha, ġie rranġat wieħed mill-bankijiet u fuq kollox ingħata l-polish liżżewġ imwejjed bis-saqajn b’kollox.
Rigward l-attivita’, naħseb li kulħadd jaqbel miegħi li m’hemmx għalfejn insemmu, għaliex kważi kważi,
kif tispiċċa kompetizzjoni, mill-ewwel nibdew naħsbu biex nagħmlu oħra. Kellna l-Christmas Competition,
maratona ġbir ta’ fondi għas-sala, pot black competition, u issa f’Marzu ser nibdew il-BeBirgu Easter
Competition.
Bdejt niddeskrivi l-Kummissjoni billi semmejt ‘B’sahhitha’ u ‘iddeterminata’, u dan ngħidu għaliex hija
l-verita’. Dħalna għal-proġett li nġibu l-mattunelli ġodda għal-mejda tal-membri u l-mattunelli l-antiki talistess mejda imorru fuq ta’ ġewwa. Kellna x’ intoppi, imma b’determinazzjoni wasalna u sejrin naslu biex
inġibu s-sala ‘l quddiem kemm jista jkun.
Nixtieq ngħid grazzi lil-Kumitat talli qiegħed ikun ta’ sostenn għall-Kummissjoni f’kull ħaġa li jkun hemm.
Ngħid grazzi ukoll lil Oscar Adami u lil Mark Zammit talli ser jgħinu kif jistgħu biex dan il-proġett iseħħ.
Nirringrazzja ukoll lil membri sħabi tal-Kummissjoni talli flimkien qed inkunu kummissjoni b’saħħitha u
determinata. Nixtieq ngħid ukoll lil membri li jagħmlu użu mis-sala li kemm-il darba jieħdu ħsiebha huma,
is-sala tibqa nadifa, sabiħa, u tajba għal-logħob. Nappella għal iktar attenzjoni lejn l-imwejjed tagħna biex
ingawduhom iktar.
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Kompożituri famużi

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

jikteb Christopher Pisani (Arkivista)

Wara li rajna lil Alexander Borodin u lil
Nikolai Rimsky-Korsakov, issa jmiss li naraw
kompożitur russu famuż ieħor, li jwassalna
biex ngħalqu it-tliet kompożituri famużi minn
dan il-pajjiż. Mhux kompożitur famuż biss,
imma ġenju mużikali li jsaħħar lil kulħadd bilmużika tiegħu. Rajna lil Walt Disney jissaħħar
bin-‘Nutcracker Suite’, u minn dan is-‘seħer’,
kien hemm ispirazzjoni inkredibbli ta’ fjuri,
‘fairies’, ħut, ilma, faqqiegħ, u ‘snowflakes’
li jiżfnu mar-ritmu ta’ mużika animata li ġġib
l-isem ta’ Fantasia. Din Fantasia min qatt ma
sema’ biha? Min jaf kemm tfal (li llum saru
ġenituri ) issaħħru bil-kuluri u mużika sabiħa
u li llum il-ġurnata qed jgħaddu dan is-‘seħer’ lil uliedhom.
Il-kompożitur tagħna sab postu f’din is-sensiela ta’ Fantasia u
bla ebda dubju, in-natura kienet is-suġġett tax-xeneġġjatura.
Pyotr Ilyich Tchaikovsky twieled nhar is-7 ta’ Mejju
tal-1840 ġewwa Votkinsk. Missieru kien Ilya Petrovich
Tchaikovsky, li kien Logutanent Kurunell u Inġinier madDipartiment tal-minjieri. Ommu kien jisimha Alexandra
Andreyevna, li kienet it-tieni mara ta’ Ilya Petrovich. Fl1844, il-familja Tchaikovsky ingaġġat is-servizzi ta’ Fanny
Durbach. Durbach kienet tgħallem lil ħuh Nikolai u lil
kuġinuh il-lingwi Ġermaniċ u Franċiż. Hi bdiet taħseb li
kien għadu żgħir iżda wara ftit aċċettat li tgħallmu wkoll u
sal-eta` tenera ta’ 6 snin kien diġa` fluwenti sew fiż-żewġ
lingwi. Ta’ min jgħid li Durbach kienet l-ewwel mara li tat lil
Tchaikovsky l-affezzjoni t’ ‘omm’ li xi kultant kienet nieqsa
minn ommu Alexandra. Ta’ 5 snin, beda jistudja il-pjanu,
u tliet snin wara kien diġa` jaqra sew il-mużika. F’dan irrigward, il-ġenituri tiegħu taw is-sapport neċessarju kollu
biex ikun jista’ jitgħallem sew.
Għaldaqstant, fl-1850, t’ għaxar snin, il-ġenituri tiegħu
ddeċidew li jibgħatuh fl-iskola Imperjali tal-Ġurisprudenza
f’San Pietruburgu biex ‘il quddiem ikollu xogħol fiċ-ċivil.
Peress li l-eta` biex tidħol f’din l-iskola kienet ta’ tnax il-sena,
Tchaikovsky kellu jmur boarding school 1300km ‘il bogħod
minn daru, fejn wara sentejn jidħol fl-iskola propja. Dan iddistakk hekk kmieni u hekk kbir, ħalla mpatt emozzjonali
kbir fil-karattru ta’ Tchaikovsky li kien ‘il boghod minn
ommu. Hemm min iqis din is-separazzjoni bħala trauma. Din
it-trauma żdiedet meta erba’ snin wara fl-1854, mietet ommu
bil-kolera. Din it-telfa għażiża kienet l-ewwel imbuttatura
għall-kompożizzjoni, fejn hu kkompona valz għaliha.
Wara l-istudji tieghu, ta’ dsatax il-sena fl-1859 daħal
jaħdem mal-Ministeru tal-Ġustizzja bħala junior assistant.
Sadattant, fl-istess sena infetħet Soċjeta` mużikali bl-isem
ta’ Russian Musical Society (RMS). Fl-1861, Tchaikovsky
beda jattendi għal-lezzjonijiet tat-teorija għand Nikolai
Zaremba f’din l-istess Soċjeta`. Sena wara, fl-1862, inkiteb
fil-konservatorju u hemm studja l-armonija u l-kontrapunt
taħt Zaremba u l-kompożizzjoni u l-istrumentazzjoni taħt
Anton Rubinstein. Tchaikovsky iggradwa fl-1865. Ta’ min
jgħid li meta Tchaikovsky issottometta l-ewwel sinfonija
tiegħu biex tindaqq mis-soċjeta` mużikali russa, Zaremba
u Rubinstein m’aċċettawhiex u qalulu biex jagħmel xi
arranġamenti. Tchaikovsky ikkritikhom u qal li anke wara
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li ggradwa, huma baqgħu jittrattawh bħala
student tagħhom. Tchaikovsky daqq l-ewwel
sinfonija tiegħu mingħajr l-arranġamenti tliet
snin wara fl-1868.
Fl-istess sena li ggradwa, ħu Anton Rubinstein,
Nikolai, offrielu post bħala Professur talMużika tat-Teorija fil-konservatorju ta’
Moska li kien għad irid jiftaħ. Tchaikovsky
ħa gost ħafna b’din l-offerta li aċċettaha ukoll.
Avveniment ieħor li kompla jgħolli l-moral ta’
Tchaikovsky kien meta l-kompożizzjoni tiegħu
‘Characteristics Dances’ indaqqet nhar il-11
ta’ Settembru tal-1865 taħt id-direzzjoni ta’
Johann Strauss II. Mill-1867 sal-1878, waqt li żamm il-post
ta’ professur, hu kien ukoll kritiku mużikali. Din il-poħizzjoni
ħaditu ‘l barra minn pajjiżu. Ftit mill-kritika li għamel, insibu
fost l-oħrajn li faħħar ħafna lil Beethoven, Brahms għalih kien
imfaħħar iżżejjed, Schumann kellu orkestrazzjoni ħażina, u
r-Ring Cycle ta’ Wagner kienet waħda ‘bla sens’ li xi kultant
kienet toffri passaġġi sbieħ ħafna.
Il-fama ta’ Tchaikovsky issa kibret u kibret sew, tant li kull
kompożizzjoni ġdida li kien jagħmel, kienet tindaqq kważi
mill-ewwel, kienu jindaqqu frekwenti u b’udjenza dejjem
imdaqqsa, u anke jekk ikun hemm min jikkritika x-xogħol
tiegħu, il-fama kienet tieħu soppraventu. Saħansitra diversi
mużiċisti prominenti ta’ dak iż-żmien kienu jkunu jixtiequ
jidderieġu jew idoqqu x-xogħol tiegħu. L-ewwel opra tiegħu
kienet The Voyevoda, fl-1869, li kif lestiha, Tchaikovsky
ma kienx kuntent u qatta’ kollox. Wara din, segwiet l-opra
Undina fl-1870, li din ġew esegwiti biċċiet minnha u flaħħar, kellha l-istess tmiem ta’ qabilha u tqattgħet ukoll!
Wara dan ix-xogħol, kien hemm l-opra l-oħra Mandragora
li din ma nkitbetx kollha ħlief għal kor hekk imsejjaħ tal‘fjuri u l-insetti’. L-ewwel opra li salvat minn sidha stess
kienet The Oprichnik fl-1874. Għalkemm din l-opra ġiet
ikkritikata minn kompożituri oħra bħal Cui u Mussorgsky,
din l-opra xorta waħda baqgħet tindaqq, anke sal-ġurnata tallum. Segwew kompożizzjonijiet oħra bħal Vakula the Smith,
Christmas Eve, Variations on a Rococo Theme, It-tieni u
r-raba’ Sinfonija, Swan Lake u Eugene Onegin.
Il-ħajja personali ta’ Tchaikovsky kienet waħda imżewqa
sew b’emozzjonijiet diversi. L-iktar suġġett li sal-lum ilġurnata għadu diskuss u hu dak tal-orjentazzjoni sesswali
tiegħu. Hemm min jgħid li kemm mill-kompożizzjonijiet
tiegħu li kienu jkunu orjentati lejn in-natura, u kemm millavvenimenti personali tiegħu, jista’ jagħti l-każ li kien
omosesswali. Hemm min jirribatti dan l-argument li hu
qatt ma semma xejn li jista’ jagħti x’jifhem li kien ta’ din
l-orjentazzjoni. Li hu żgur hu li l-Unjoni Sovjetika żammet u
ċċensurat xi ittri li setgħu tefgħu l-ballun lejn naħa jew oħra.
Fl-1868, Tchaikovsky iltaqa’ ma’ Desiree Artot, soprano
belġjana. Bejniethom kien hemm affett kbir tant li kien
għamlu l-engage ukoll. Iżda wara ftit, Desiree ma riditx titlaq
it-teatru u lanqas pajjiżha. Tchaikovsky telaqha u mar lura
r-Russja u b’dispjaċir kbir. Wara xi żmien, hu kien stqarr li
Desiree kienet l-unika mara li qatt ħabb. Fl-1877 fl-eta` ta’ 37
sena iżżewweġ lil eks studenta tiegħu Antonina Miliukova.

Dan iż-żwieġ kien diżastru, tant li kemm
psikoloġikament u kemm sesswalment ma
kinux jaqblu. Damu jgħixu flimkien sentejn u
nofs biss, sakemm Tchaikovsky telaq. Wara li telaq,
hu mar taħt il-patroċinju ta’ Nadezhda von Meck, fejn seta’
jiffoka iżjed fuq il-mużika. Għaż-żwieġ li kellu hu qatt ma’
tefa t-tort fuq Antonina, u jista’ jkun li ġie wiċċ imb’wiċċ marrealta’ sesswali tiegħu. F’dan iż-żmien, Tchaikovsky kiteb
żewġ kompożizzjonijiet oħra, Cathedral of Christ the Saviour
u Alexander. Rubinstein ħeġġeġ lil Tchaikovsky biex jikteb
silta mużikali kommemorattiva. Hu kiteb is-silta famuża 1812.
Interessanti ħafna x’kiteb lil Nadezhda rigward l-1812, fejn hu
qal li hija silta storbjuża u mingħajr imħabba fiha u li mhux
se jkollha mertu artistiku. Tchaikovsky avża wkoll lil Eduard
Napravnik, id-direttur tal-orkestra, li ma kienx se jħossu offiż
jew sorpriż jekk is-silta ma tkunx tajba għall-kunċerti.
Il-fama kompliet iżżid, sakemm fl-1893 Tchaikovsky
mar f’San Pietruburgu biex fit-28 t’Ottubru jidderieġi issitt sinfonija Patetika tiegħu. Disat ijiem wara, nhar is-6
ta’ Novembru 1893 miet fl-eta` tenera ta’ 53 sena. Ġie
midfun fiċ-ċimiterju ta’ Tikhvin ħdejn il-kompożituri russi
l-oħra Borodin, Glinka, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, u

Balakirev. Ta’ min jinnota li l-kawża tal-mewt tiegħu m’hiex
magħrufa. Hemm min jgħid li minħabba l-kolera. Hemm min
jgħid ukoll li seta’ kien suwiċidju, jew l-effett ta’ storja twila
ta’ xorb u sigaretti. Li hu żgur hu li hemm ħafna għajdut u
teoriji ta’ x’seta’ wassal għall-mewt ta’ Tchaikovsky, pero`
l-fatt hu li x-xhieda m’hiex kredibbli u hemm nuqqas t’
evidenza, li jwasslu għal mewta misterjuża.
Għal min sema biss l-1812 jew il-Marcia Slava,żewġ
siltiet li l-banda tagħna ġieli esegwiet, nissuġġerixxi li
tidħlu ‘Youtube’ u tiktbu ‘Tchaikovsky’ u tisimgħu ftit ilkompożizzjonijiet diversi tiegħu. Xi ngħidu għall-opra ‘Swan
Lake’; mużika ħelwa, sottili, li tiġbdek u xxennaq lil min
jismagħha biex dejjem jisma’ iktar minnha. Personalment
l-aħħar silta li kiteb u li dderieġa, is-Sinfonija Patetika
numru 6, hija l-iktar kompożizzjoni tiegħu li tgħoġobni. Hija
silta li tirrifletti l-emozzjonijiet li seta’ kellu għaddejjin fih;
emozzjonijiet ta’ dieqa, solitudni, nuqqas ta’ xewqat li xtaq.
Imma dik hi l-ħajja! Lil Tchaikovsky l-ħajja tagħtu bil-ħarta
u hu rrisponda lura bil-mużika ħelwa li tirrappreżenta fuq ilpalk; fjuri, ‘Sugar Plum Fairy’, Romeo u Ġuljetta, Sleeping
Beauty, u ċinji bojod sbieħ iduru mal-mużika fl-għadira
tagħhom u juru s-sbuħija kollha tagħhom!

Il-Purċissjoni bl-Istatwa ta’ Kristu Rxoxt fil-Birgu tal-Imgħoddi

										

minn George Cilia

Dari l-funzjoni tal-Għid il-Kbir kienet issir is-Sibt filgħodu mad-daqq tal-glorja għal xi l-għaxra u nofs. It-tradizzjoni
antika u ferm popolari taċ-ċelebrazzjonijiet ta’ żmien il-Għid oriġinat fil-lokal tal-Birgu bosta snin ilu minn meta l-Griegi
ta’ Rhodi ġew hawn Malta flimkien mal-Kavallieri ta’ San Ġwann. Il-Papas tal-Griegi kien jorganizza l-proċessjoni filBirgu ferm qabel ma bdiet issir f’parroċċi oħra, huwa kien joffri bajd mgħolli iebes misbuħ bil-ħelu lit-tfal u lil xi adulti.
Aktarx li din id-drawwa tal-bajd inbidlet fil-famuża figolla tal-lum. It-tfal kienu jitolbu lill-Arċipriet sabiex ibierek ilfigolli waqt it-tberik tad-djar wara Ħadd il-Għid.
Wara l-funzjoni tal-Knisja fil-Parroċċa ta’ San Lawrenz kienet toħroġ l-istatwa ta’ Kristu Rxoxt mill-Knisja tal-Madonna
tal-Karmnu akkumpanjata mill-banda tagħna nhar ta’ Sibt filgħodu. Dimostrazzjoni ta’ ferħ kif titfaċċa fuq is-sur tattoqba l-istatwa wara s-swied il-qalb tal-Ġimgħa l-Kbira. Id-daqq tal-qniepen, xi musketterija, marċi brijużi u valzi, xita
ta’ karti kkuluriti, ċapċip filwaqt li l-folla ta’ nies jsellmu lill-Irxoxt bi tbissima. Xi tfal kienu lesti jaqbżu l-baħar fix-xatt
tat-toqba hekk kif jitħabbru l-ewwel tokki tal-qniepen. Fil-pjazza u fit-toroq il-bejjiegħa bil-qfief tal-karawett, ċiċri u ful,
tal-pastizzi u l-qassatat, tal-figolli, tar-ruġġjata kollha jmorru tajjeb.
F’ċerti postijiet l-istatwa ta’ Mastru Salvu Psaila bil-bandiera tal-reliġjon tperper maż-żiffa tar-riħ jagħtuha ġirja. Fi
żmien il-ħakma Franċiża l-bandiera tal-Ordni ta’ San Ġwann b’salib abjad fuq sfond aħmar tneħħiet minn id il-vara u
minflok tpoġġiet werqa tal-palm biex ma jurtawx lill-Franċiżi għax Franza kienet l-akbar għadu tal-Kavallieri ta’ San
Ġwann għal bosta raġunijiet. Il-palma reġgħet tneħħiet wara ftit snin u tqegħdet il-bandiera kif għadha sal-lum.
Kif bdiet id-drawwa tal-ġirja bl-istatwa ħadd ma jaf eżatt. Hu żgur taħlita tas-sagru u l-profan, wieħed jassumi li għandu
konnessjoni biblika, infatti naqraw fil-vanġelu ta’ San Mattew kif Kristu qam mill-mewt beda jidher f’diversi postijiet.
Il-ġirja hija wkoll espressjoni ta’ ferħ bla qies li jħossu l-fidili. Meta l-istatwa tasal quddiem il-Knisja ta’ Santa Skolastika,
il-vara jgħolluha fuq l-idejn, b’dawrien lejn il-monasteru tas-sorijiet Benedittini bħala rispett. L-istess isir quddiem ilport il-kbir famuż ta’ Malta, simbolu ta’ tberik tal-baħar, li
minnu l-aktar f’dak iż-żmien ħafna ħaddiema kienu jaqilgħu
l-għejxien tagħhom.
Hekk kien jiġri sas-sena 1936, meta f’dik is-sena kienu daħlu
digrieti ġodda tal-Konċilju Reġjonali Malti. Fost dawn irriformi jew tibdiliet kien hemm il-limitazzjonijiet dwar ilproċessjonijiet, bil-proċessjoni ta’ Sibt il-glorja tiġi pprojbita
mill-issir aktar. Għalhekk mill-1937 il-quddiem bdiet ilproċessjoni ta’ nhar Ħadd il-Għid toħroġ wara l-quddiesa
kantata kif għadu jsir sal-lum. B’dan it-tibdil kollu xorta waħda
l-popolarita tal-festa ta’ Kristu Rxoxt fil-Birgu għada kif kienet
anżi żdied ħafna aktar għax huma bosta l-Maltin u turisti li
jinzertaw f’pajjiżna joħonqu il-pjazza u t-toroq tagħna biex
igawdu l-briju li ġġib magħha din il-Festa. Viva Kristu Rxoxt.
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Wiċċ Imb’ wiċċ ma’ Ġorġ Peresso

minn Paul Micallef

M

inn fost il-persuni li qatt jien
intervistajt għal din ir-rubrika
bla dubju l-persuna li sejjer nintervista hija l-iktar waħda
magħrufa u popolari fost il-Maltin. Wara il-mewt ta’
Charles Arrigo u Charles Abela Mizzi l-iktar leħen li
jispikka fix-xandir Malti hu ta’ din il-persuna . Nistgħu
bla ebda kantunieri insejħulu ‘The Voice’ għaliex bilvuċi partikulari u inimitabbli tiegħu hu l-vuċi ewlenija
tal-mezzi preżenti tat-telekomunikazzjoni Maltin. U
din il-persuna għandna x-xorti li tkun u kburin li hi millBirgu. Dan mhuwa ħadd ħlief Ġorġ Peresso.
Għalija Ġorġ minn dejjem kien wieħed mill-ikoni
tax-xandir li dejjem ammirajt u nammetti ukoll ġieli
b’umilta’ u ġenerosita ttantantajt nimita għalkemm żgur li qatt ma
mqar ersaqt lejn il-livell tiegħu. Mil-lista tax-xogħlijiet tiegħu nsemmi
fost oħrajn il-qari ta’ rumanzi kif ukoll il-kummentarji. Ngħiduha kif
inhi, hawn xi ħadd f ’Malta aħjar minnu kif jikkummenta l-proċessjoni
tal-Ġimgħa l-Kbira fuq ix-xandir nazzjonali? Kontra kummentaturi
oħrajn li forsi jagħtu biss dak it-tagħrif dwar l-istorja, statwarji eċċ,
Ġorġ jikkummenta u jidħol fil-fond ta’ kull xena, ta’ kull persunaġġ, ta’
kull emblema jew misteru u jġiegħlek taħseb u tinżel ‘l isfel fil-ħsibijiet.
Żgur li għal xi raġuni jew oħra , kemm minħabba mard jew għal xi ħaġa
oħra , jekk persuna ma tkunx tista tattendi xi processjoni jew funzjoni,
bil-kummentarju ta’ Ġorġ , kapaċi tħossok li qiegħed hemm u nazzarda
ngħid li kważi tidħol fl-atmosfera iktar minn dawk preżenti minħabba
l-kummenti meqjusa, studjati u preċiżi tiegħu. Dan hu Ġorġ . Iżda hu
ħafna iktar minn hekk.

ta’ Mizzi, billi missieru kien miet) . Wara kien għamel
eżami u laħaq mate li kellu kariga daqs vice captain
dejjem taħt kaptan Ingliż. Wara hu kien weġġa’ fuq
ix-xogħol u saħansitra qatgħulu subgħajh għax
ikkankralu. Għalhekk kontra qalbu kellu jitlaq mixxogħol u daħal gwardjan.
Min naħa l-oħra, ommu kienet għalliema casual ,
imma billi riedet tiżżewweġ , kif kien isir dak iż-żmien,
kellha titlaq mix-xogħol u tibda familja.
Ġorġ kien il-kbir u l-uniku wieħed li twieled ilBirgu u l-ħdax l-oħra kollha twieldu barra l-Birgu
fosthom oħtu li għalkemm ma twelditx il-Birgu
issemmiet Lora għal raġunijiet ovvji.

Ġorġ għandu il-pinna (jew aħjar issa il-kompjuter) tajba ħafna u
versatili. Mhux biss għall-proża bħar-rumanzi li kiteb, fosthom dak
awtobijografiku (It-tifel tan-nanna) jew ta’ fiction bħal ma għadu
kemm ippubblika riċentament (It-tfajla li gej-ja miċ-ċpar), għal poeżiji
fosthom anki lirika għal kanzunetti iżda wkoll kitba ta’ programmi
għar-radju. Minħabba l-esperjenza vażta fix-xandir kif ukoll
l-esperjenza li tagħtu l-ħajja, minn ħajja reliġjuża sa dik miżżewġa,
l-kitba tiegħu timraħ minn wara l-ħitan għoljin tal-kunventi sal-iktar
imkejjen tad-dnub ta’ Strada Stretta, minn kitba kwazi dommatika
sa kitba senswali. Insomma nista nibqa sejjer insemmi dak kollu li
għamel fil-qasam tal-kitba kulturali u storiku u ma nispiċċa qatt iżda
l-aħjar li minhabba l-għan ta’ din ir-rivista nillimitaw ruħna għal rabtiet
li kellu u għad għandu ma’ Belt Twelidu.
U jekk f ’każijiet oħra jien ġieli sibt diffikulta biex ngħarrex u
nnawwar fil-garigori tal-memorja ta’ dak li nkun se nintervista, din
id-darba kelli quddiemi persuna li għomorha u żmiena tirrakkonta,
kemm verbalment kif ukoll bil-kitba u għalhekk mhux biss kien pjaċir
iżda unur għalija. Mela għalina!

Ir-Razza u r-Redika
Ir-razza ta’ Ġorġ dejjem kienet mill-Birgu. Fil-fatt żewġ żijiet
ta’ missieru min naħa ta’ missieru, (aħwa ta’ nanntu Filomena)
kienu kanonċi bl-isem ta’ Dun Gwann Agius u Dun Anton Agius.
Fiż-żmien, dawn kienu tat-tajjeb, iżda kienu ftaqru minħabba li
xi investimenti li kellhom marru żmerċ. Missieru kellu zijuh jismu
Carmelo Agius li kien famuż għall-kitba bil-Malti , imma Malti
mhux dak imsejjaħ tal-Għaqda. Fost ix-xogħlijiet tiegħu hu kien
qaleb għal Malti l-ħajja ta’ San Lawrenz. Kien kiteb diversi kitbiet
fosthom dwar ħajjet numru ta’ qaddisin fosthom ta’ San Duminku
kif ukoll dwar diversi martri . Kellhom ukoll librerija kbira u forsi
Ġorġ minn hemm ixxetlet il-leħma għar-riċerka, qari u l-kitba.
Minn naħa ta’ missieru, qrabatu kienu kummerċjanti u ta’ skola
imma sfortunatament wara tilfu ġidhom.
In-nannu Giorgio li għalih hu imsemmi , jissemma fil-ktieb
ta’ Ġanni Chircop fl-istorja tal-Partit tal-Ħaddiema bħala wieħed
mill-ewwel membri tal-istess partit. Nannuh kien jikteb taħt nom
de plume fil-gazzetta bl-isem ta’ ‘Il-Ħmara’ . In-nannu tiegħu kien
membru tal-kumitat tal-kazin tal-banda ‘Duke of Edinburgh’ u
anki jidher fir-ritratt fis-sala prinċipali flimkien ma’ membri oħra
tal-familja. Hu kien anki jikteb kull sena Innu lil San Lawrenz u
kienu jistampawħ fuq is-sunetti li kienu jintefgħu minn fuq il-bjut.
Fosthom kien hemm wieħed popolari li jibda xi ħaġa hekk ‘ Eviva
Lorenzu tagħna, kull fejn tgħaddi żżejjen triq’ u kien jitkanta fuq
waħda mill-verżjoniiet mal-Innu Marċ ta’ Frendo. Kien jikteb ukoll
drammi.
Waħda miz-zijiet ta’ missieru kienet Ġanna Attard li hi l-omm
tat-tenur u awtur magħruf (jew mhux daqstant magħruf kemm
suppost) Joseph Attard . Din Ġanna kienet ukoll involuta filfesta u anki kienet tħit xi drapp għall- armar tagħha . Kien hemm
ukoll ziju ieħor ta’ missieru u kuġintu Marija li kienu jsibuha ta’
Peressuwa. Meta staqsejt lil Gorg x’kien propja il-laqam tal-familja
hu weġibni li kienu jsibuhom bħala ‘ ta’ Għasfura’.

Twelid u Familja

Gwerra

Kittieb

Ġorġ twieled il-Birgu fid-9 ta’ Settembru fis-sena meta faqqgħet
it-tieni gwerra dinjija fl- 1939 għalkemm f ’Malta konna għadna ma
ħassejnix l-effett dirett tagħha. Id-dar fejn twieled, li kienet waqgħet
bil-gwerra kienet tinsab , kantuniera qabel it-Triq it-Torri ta’ San
Gwann. Kif kienet drawwa dak iż-żmien minħabba l-inċidenza ta’
ħafna mewt fost it-trabi, hu tgħammed l-għada fil-Parroċċa ta’ San
Lawrenz mill- Arċipriet ta’ dak iż-żmien Dun Pawl Galea. Missieru
kien jismu Lorenzo u kien ġej min naħa ta’ Triq San Filippu u ommu
kien jisimha Carmen xebba Coleiro u kienet toqgħod fl-akkwati tadDumnikani. Missieru kien jaħdem mal- Ammiral Ingliż fuq il-laneċ
tal-irmonk . Ġorġ, bl-istil uniku tiegħu, irrakkuntali li meta kien
twieled billi naturalment dak iż-żmien ma kienx hemm mobile, marru
bir-rota jgħidu lil missieru li kellu tarbija. Dak il-ħin missieru kien
qiegħed iniżżel blokki kbar f ’San Pawl il-Baħar bħala lqugħ kontra xi
attakk mill-baħar.
Missier Ġorġ kien daħal jaħdem bħala errand boy fuq tal-irmonk
(kienu tħabtulu kemm l-Arċipriet Galea u kemm il-familja mill-Birgu,
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Meta bdiet il-gwerra l-familja Peresso għall-ewwel damu xi ftit
il-Birgu u wara ommu, kontra l-fehma ta’ missieru, riedet titlaq
naturalment minħabba l-periklu. Għalhekk huma għall-ewwel
marru Birkirkara bħala refuġjati, ma’ nannithom Marija. Omm
ommu, imbagħad kif intemmet il-gwerra, marru l-Gżira u wara fl1945 niżlu Bormla ġo dar li kienet tal-familja . Fejn din id-dar kien
hemm maħżen li kien jaħdem fih missieru bħala mastrudaxxa part
time . Ftit wara il-gwerra fis-sena 1949, l-familja marret Ħaz-Żabbar.

Tifkiriet ta’ tfulitu marbuta mal-Birgu

Minkejja li prattikament Ġorġ għamel ftit żmien biss il-Birgu, imma
l-għeruq dejjem kienu l-Birgu. U hekk għad għandu ħafna tifkiriet
marbuta ma’ din il-Belt. Ma kienetx tiġi Festa ta’ San Lawrenz li ma
kienux jinżlu sal-Birgu. Ġorġ, minkejja li kien żgħir, jiftakar iġibu
lura l-vara ta’ San Lawrenz. Jgħożż ħafna ritratt li għandu tal-vara
dieħla l-Birgu.

Minħabba li teknikament Ġorġ biss
kien mill-Birgu u kien l-ikbar wieħed fost
ħutu, missier Ġorġ kien jieħdu miegħu
għall-funzjonijiet tal-Knisja fosthom għattranslazzjoni u l-iktar għad-dħul solenni tal-istatwa
titulari fil-Knisja. Jiftakar li ma missieru kienu jiltaqgħu ukoll iz-ziju
Kelinu u iz-ziju Ġużeppi. Magħhom kien ikun hemm ukoll Patri
Egidio Galea, figura prominenti mill-Birgu.
Jiftakar is-sena meta kienet għamlet ix-xita l-kbira u kienet għamlet
tromba (donnu din l-istorja nafha x’imkien, forsi dejavu’ 2016?) u għal
naqra ma missietx ukoll l-istatwa ta’ San Lawrenz waqt li din kienet
għadha barra quddiem il-bieb tal-Knisja.
Bħala tifel kien jiġi mehud ukoll spiss għall-Ġimgha l-Kbira, u
dejjem għall- Irxoxt u jiftakar li ġieli kellu wkoll xi figolla jew bajda u
meta l-istatwa kienet tasal ħdejn ix-Xgħajra ta’ Bormla, hu u ċ-ċorma
tfal li kienu jkunu hemm kienu jgħollu l-figolla u jlissnu ‘Kristu Irxoxta
birikieli għax mhux tiegħi iżda ta’ missieri’. Forsi llum it-tfal jgħollu xi
computer game jew tablet biex titqaddes waqt il-ġirja tal-Feddej!
Ġorġ kompla jmur lura lejn il-garigori ta’ moħħu u jqalleb filmemorja tajba li qatt ma ħalliha tidhol fin-nagħas ħelu bħal persuni
oħra. Hu kompla jgħidli li jiftakar ukoll meta kienet qed tinbena Triq
Boffa wara li ċċarrat is-sur. Jiftakar ukoll jieħu xi ġelat tajjeb (darba
fill!) mill- istabbiliment Cafe Riche, li għalkemm għadu jeżisti sal-lum
imma naqqas mhux biss mill-arja tiegħu iżda wkoll mill-attivita’ li kien
ikun fih. Imma Ġorġ jiftakar li mhux darba w tnejn daħal jara xi tijatrin
hemm, l-aktar jekk kienu jiġu l-iStage Commandos ta’ Charles Clews.
Jiftakar funeral li kien jibda minn hdejn l-istatwa ta’ Santa Elija
quddiem il-kunvent tat-Terezjani ta’ Bormla għax hemm kienet
meqjusa li tispiċċa l-konfini bejn Birgu u Bormla. (Għal min għandu
għajn biex jaqra , ha jaqra!)

Edukazzjoni

Ġorġ beda l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja f ’Bormla, fi Triq
Buongiorno jew Good Day Street, kif wara saru jafuha, għalkemm
b’mod mhux korrett. (Illum saret Triq Matti Grima). Wara mar l-iskola
tal-Freres. Wara , ħass il-vokazzjoni u ta’ 12 il-sena daħal fl-iskola talpatrijiet Terezjani ta’ Birkirkara u ta’ 14 il-sena daħal bħala boarder filkunvent ta’ Bormla. Bħala preċett u griżma hu għamilhom fil-Parroċċa
ta’ Bormla għax dak iż-żmien il-familja kienet toqgħod hemm. Kemm
il-Preċett u kemm il-griżma għamilhom fl-istess jum. Fis-16 ta’ Ġunju,
1946.

Dejjem mill-Birgu

Għalkemm minħabba l-gwerra n-nies kellhom jitilqu mill-ibliet
tal-Kottonera fosthom mill-Birgu, ħafna kienu dawk li baqgħu jghożżu
l-għeruq tagħhom u ma ċaħdu qatt li huma minn dawn in-naħat.
Mingħajr l-ebda ħjiel ta’ dubju, Ġorġ kien l-iprem fosthom . Hekk hu
qatt ma ċaħad li hu mill-Kottonera u l-iktar mill-Birgu u dejjem għożż
dan. Tant li dam’ jippronunzja l-kliem bħal dawk’ Kottoniera’ fosthom
il-famużi miegħiii ,tiegħiii, itilgħuuu u anki kalbi minflok qalbi u dan
gara l-iktar minħabba l-influwenza ta’ ommu.
Anki għalkemm il-bogħod mill-Birgu dejjem jisma kemm in-nies
tal-Birgu jħobbu lil San Lawrenz u l-festa tiegħu. Dan kien jagħmlu
ferħan u kburi fl-istess ħin.

Il-Kult Lawrenzjan

Ġorġ dejjem kellu għal qalbu lill-Levita Lorenzu u l-kult marbut
miegħu. Wara kollox, wieħed mill-ismijiet mogħti fil-magħmudija hu
Lorenzo. Anki meta kien Ruma jistudja kien jżur il-knejjes dedikati
jew li b’xi mod jew ieħor kellhom x’jaqsmu ma San Lawrenz.
Meta kien ikun hawn Malta dejjem kien jagħmel mezz li jiġi għallfesta speċjalment għall-panigierku u sakemm kienu ħajjin missieru u
z-zijiet dejjem kien jiltaqa magħhom fil-festa.
Imbagħad meta ġie lura Malta u kien beda jikteb , u beda jsir isem
fix-xandir beda jigi kkuntatjat sabiex jew jikteb artiklu fil-programm
tal-festa jew jiġi mistieden mill-kazin tal-Banda jew mill-Kunsill Lokali
biex jippreżenta xi serata. Fost dawn nista nsemmi il-kuncerti annwali,
il-kunċerti fil-ftuh tal-wirja tal-Gimgħa l-Kbira ‘il-Getsemani’ u tant
okkażjonijiet oħra.
Meta kien kap tal-programmi ta’ Xandir Malta kien ikkummissjona

		

lil Danny Callus biex jikteb u jipproduċi radjudramm dwar il-ħajja ta’
San Lawrenz li għadu jixxandar regolarment f ’Jum San Lawrenz fuq
ir-radju tal-kommunita, Radju Kottoner 98FM.
Anki waqt il-programm li hu għandu preżentament fuq ir-radju
tal-Università Campus FM, meta jkun il-waqt dejjem idaħħal lil San
Lawrenz jew xi ħaġa relatata miegħu u mal-Birgu fil-programm ‘Meta
il-moħħ isir palk.’

Kontribut letterarju

Kif kulħadd jaf Ġorġ hu wieħed mill-kittieba ewlenin ta’ pajjiżna u
fil-lista ma tintemm qatt ta’ xogħlijiet insibu dawk konnessi mal-Birgu
u dak kollu li jirrapreżenta , speċjalment dwar San Lawrenz. Hekk fost
il-kitbiet hemm diversi kanzunetti li ħarġu fuq ic-cd bil-mużika ta’
Philip Vella fosthom dawk l-iżjed popolari ħafna bħal ‘ Serenata lil
Birgu’ u ‘Notte di San Lorenzo’. Kif riċentament bdiet id-drawwa dawn
jitkantaw fl-antevigilja kemm quddiem il-każin u mis-sena l-oħra qabel
it-tlugħ tal-istatwa fuq il-kolonna. Hi xi ħaġa meraviljuża tara u tisma
tant zgħazagħ u anki inqas żgħażagħ Vittoriosani ikantaw għalenija
b’leħen wieħed sinkronizzat taħt din l-istatwa simpatika ta’ Lorenzo.
Għandu ħafna għal qalbu l-kitba ta’ son et lumiere fl-okkażjoni tal1750 sena mill-martirju ta’ San Lawrenz. (Ġorġ kiteb ukoll il-kliem
tal-Innu għal din l-okkażjoni.) Dan is-son et lumiere li jien niftakarha
kienet ittellgħet b’suċċess biswit il-bieb sekondarju tal-knisja bi
produzzjoni tajba ħafna ta’ Giovann Raggio, li kien ukoll kollega ta’
Ġorġ f ’Xandir Malta u wara il-PBS. Fil-parti tal-Levita ħadem Manwel
Cassar, attur magħruf u d-direzzjoni kienet f ’idejn Frans Lia. Kemm
Ġorġ u kemm Celaine Buhagiar ħadu sehem fil-qari.

Xogħol marbut mal-Kunsill Lokali

Fuq talba tal-Kunsill Lokali kiteb dramm bl-isem ta’ ‘Wara s-swar’
li kien ittella’ f ’Couvre Porte. Ukoll riċentament fuq xewqa ta’ l-istess
Kunsill kiteb il-lirika tal-Innu tal-Birgu.
Ġieli wkoll ippreżenta lill-Birgu f ’xi seminars jew konferenzi anki
barra minn Malta dwar it-tradizzjonijiet u l-folklor, bħala kelliem
mistieden tal-Kunsill. Ġieli ukoll għamel xi diskorsi f ’ Jum il-Birgu fis7 ta’ Settembru .

Għeluq

Bħalma nagħmel is-soltu, jien staqsejt għall-opinjoni ta’ Ġorġ
dwar il-Birgu, il-festa u l-każin tagħna. Ġorġ weġibni li l-opinjoni
tan-nies dwar il-Birgu u dak li jirrapreżenta hija tajba ħafna . Il-festa
ta’ San Lawrenz hija festa kbira għalkemm din tiġi ċċelebrata matul
il-ġimgħa. Anki l-banda żammet il-livell matul is-snin sa miz-zmien
meta l-banda kienet taħt surmastrijiet ta’ fama bħal Artz u Giumarra.
Anki l-kunsill lokali jaħdem hafna u r-riżultati qegħdin jidhru. Bħal
kull belt-medjevali ewropeja, il-Birgu għandu ruh u patrimonju u
elementi bħall-istorja u kultura . Hija x-xewqa ta’ ħafna li joqgħodu
hemm li l-Birgu jżomm, jgħożż u jindukra dan il-wirt. Hu saħaq li rridu
nżommu f ’moħħna li l-Birgu qatt ma jista’ jkun hemm il-Babilonja
arkitettonika li hemm f ’postijiet oħra – għalkemm il-gwerra ħalliet
il-feriti tagħha u l-bini li mbena wara l-gwerra xejn ma jagħmel ġieħ
lill-Birgu. Ġorġ żied jgħid li għandna naħdmu biex inżommu din ilkaratteristika unika. Qabel fil-Birgu kien hemm il-faqar u l-ħmieġ, (fuq
hekk jilmenta l-kittieb Ingliż tas-seklu dsatax, George Percy Badger)
imma illum inbidel u sar jattira ħafna nies kif ukoll turisti mingħajr ma
tilef dak li dejjem għożż matul is-snin.
Minn Sant’Anġlu sal-Bibien tal-Birgu, mix-xaqliba tan-naħa taxxatt tal-Knisja Kolleġġjata hemm storja li hi kommoventi , u ma tistax
tgħid li taf l-istorja ta’ Malta jekk ma tafx l-istorja tal-Birgu, temm
jgħidli ħabibna Ġorġ Peresso.
Anki jekk ħafna drabi fiżikament il-bogħod mill-Birgu, Ġorġ
ikkonkluda li hu dejjem jisma kemm in-nies tal-Birgu jħobbu lil
San Lawrenz u l-festa tiegħu. U żgur Ġorġ hu wieħed minn dawn li
għalkemm hu għex il-Birgu għal ftit xhur pero’ żgur li fid-DNA tiegħu
hemm imnaqqxin il-palma u l-gradilja, l-emblemi marbuta malqaddis tagħna. Ġorġ għandu jkun ta’ eżempju ħaj għalina u għandna
niddakkru mill-imħabba entużjażmata li hu għandu lejn il-Birgu.
Għandna nieħdu l-opportunita li nroddulu ħajr għal dak li permezz
ta’ kitbietu u ħidmietu speċjalment fix-xandir dejjem żamm l-isem talBirgu u ta’ Lorenzu fl-għoli fejn verament jixraq.
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ATTIVITÀ GĦAX-XHUR
TA’ MARZU - APRIL 2016
L-Erbgħa 2 ta Marzu 		

Fl-10.00am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi		

It-Tnejn 7 ta’ Marzu 		

Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali		

Is-Sibt 12 ta’ Marzu			

Fit.8.00am Lezzjoni tal-Banda		

Is-Sibt 5 ta’ Marzu			
L-Erbgħa 9 ta Marzu 			
Il-Ġimgħa 18 ta’ Marzu

Is-Sibt 19 ta’ Marzu			
Il-Ħadd 20 ta’ Marzu			

					
					

Fit-8.00am Lezzjoni tal-Banda		

Fis-6.30pm Laqgħa tal-Kummissjoni Banda		
Tifkira tad-Duluri t’ Ommna Marija Santissima		
Fl-10.00am Kuncert Banda Żgħażagħ		
Ħadd il-Palm

Fl-10.30am Kunċert ta’ Mużika Sagra miż-Żgħażagħ		
tal-Banda San Lawrenz u San Ġużepp Kalkara		

Il-Ħamis 24 ta’ Marzu 		

Tifkira tat-Twaqqif tas-Sagrament tal-Ewkaristija		

					

Fil-5.30pm Il-Banda San Lawrenz tieħu sehem		

Il-Ġimgħa 25 ta’ Marzu

					

Is-Sibt 26 ta’ Marzu			
Il-Ħadd 27 ta’ Marzu			

					
					
Is-Sibt 2 t’ April

		

Il-Ħadd 3 t’ April			

It-Tlieta 5 t’ April			

L-Erbgħa 6 t’ April			
Il-Ġimgħa 8 t’ April			
Is-Sibt 9 t’ April

IL-ĠIMGĦA L-KBIRA

fil-proċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

Fl-10.00pm Buffet ta’ Sibt il-Għid fil-każin
ĦADD IL-GĦID

Fl-10.00am il-Banda Vittoriosana San Lawrenz
takkimpanja l-istatwa ta’ Kristu Rxoxt

Fit-8.00am Lezzjoni tal-Banda
Fl-10.00am Tberik tal-Każin

Fl-10.00am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali

Fis-7.00pm Laqgħa bejn il-kumitati taż-żewġ festi

		

Fit-8.00am Lezzjoni tal-Banda

Is-Sibt 16 t’ April			

Fit-8.00am Lezzjoni tal-Banda

Il-Ġimgħa 15 t’ April			
Il-Ġimgħa 22 t’ April			
Is-Sibt 23 t’ April			

L-Erbgħa 27 t’ April			
Is-Sibt 30 t’ April			
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Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumissjoni Attivita` Soċjali
Fit-8.00pm Ikla fil-Każin

Fit-8.00 am Lezzjoni tal-Banda

Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali

Fit-8.00am Lezzjoni tal-Banda				
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għal dak kollu li wieħed ikollu bżonn għad-dar
56, La Vallette Street,Vittoriosa
Tel: 2180 7535

		

MARZU - APRIL Ħarġa Nru. 92

15

