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Għaddiet sena oħra u
waslet il-festa ta’ Marija
Bambina, il-patruna tarraħal tagħna, il-Mellieħa.
Kienet sena li għaddiet f’ħakka t’għajn u dan għaliex
kienet impenjattiva ħafna għas-Soċjetà tagħna, li hi
tant għal qalbna.
Bqajna għaddejjin naħdmu biex inkomplu nikbru
u nissaħħu u biex dan ikun possibli, is-Soċjetà
għandha bżonn ħafna flus, kemm biex torganizza
attivitajiet u kif ukoll għall-manutenzjoni u tisbiħ li
jirrekjedi każin bħal tagħna.
Tul din is-sena komplejna x-xogħol biex
insebbħu l-każin speċjalment fil-parti tat-taraġ.
Komplejna wkoll xi xogħol fuq il-poġġaman talplanċier il-ġdid. Minkejja li dawn ix-xogħlijiet
kienu jinvolvu spejjeż kbar, l-Għaqda Mużikali
Imperial dejjem sabet għajnuna kbira minn ħafna
benefatturi, b’donazzjonijiet finanzjarji jew billi
għenu bis-servizzi tagħhom b’mod volontarju. Dan
kollu kien ta’ kuraġġ biex dawn il-proġetti jseħħu.
Insemmi wkoll l-għajnuna li jagħtu l-grupp tażżgħażagħ fil-ħidma volontarja tagħhom fi ħdan ilkażin. Din hija ferm apprezzata, għaliex b’hekk
inkunu nistgħu nużaw ir-riżorsi finanzjarji tal-istess
għaqda, għal proġetti oħra għall-ġid tas-Soċjetà
tagħna. Nixtieq ngħidilhom grazzi tal-għajnuna
tagħhom.

Il-ħidma tagħna ma waqfitx hawn. Matul issena organizzajna wkoll diversi kunċerti mużikali
permezz tal-banda u l-kor Imperial, flimkien ma’
attivitajiet kuturali u edukattivi, li jixirqu ż-żminijiet
tal-lum. Biex torganizza teħtieġ li jkollok il-finanzi
neċessarji u flimkien magħhom il-ħidma ta’ diversi
volontiera li permezz tal-ħidma tagħhom jiġu
ffrankati eluf ta’ ewro ta’ kull sena.
Nixtieq inrodd ħajr li kull min b’xi mod jew ieħor
jagħti l-għajnuna tiegħu lejn l-Għaqda Mużikali
Imperial. Nirringrazzja wkoll lill-benefatturi talgħajnuna kontinwa, kif ukoll lil dawk kollha li
jirreklamaw f’din il-pubblikazzjoni.
Fl-aħħar u mhux l-inqas grazzi tmur għall-poplu
Mellieħi kollu tal-ġenerożità tiegħu waqt il-ġbir
ta’ donazzjonijiet meta ż-żgħażagħ tagħna jmorru
jħabbtu bieb bieb fil-ġranet ta’ qabel il-festa.
Nagħlaq dan il-messaġġ tiegħi billi nirringrazzja
lil sħabi tal-kumitat tal-għajnuna kontinwa tagħhom
biex flimkien inkomplu mmexxu l-Għaqda Mużikali
Imperial ’il quddiem.
Nawgura l-festa t-tajba lill-Melleħin u lillemigranti kollha li jinsabu fostna għall-festa.
Il-Festa t-tajba lil kulħadd.
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