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Il-festa tal-parroċċa 
tinvolvi ħafna xogħol lil 
ħafna nies. Biex il-festa 
tirnexxi, biex il-ħafna nies 

li tiġi tieħu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi u 
tgawdi ċ-ċelebrazzjonijiet ta’ barra, jeħtieġ li jkun 
hemm min ħadem u pprepara minn ħafna qabel. 
Jien, bħala kappillan, barra li flimkien man-nies 
tiegħi rrid nipprepara ċ-ċelebrazzjonijiet tal-knisja, 
irrid ukoll li nikkoordina l-attivitajiet li jsiru barra 
l-knisja biex hekk, kemm jista’ jkun, kollox jimxi 
sewwa. Minħabba f’dan, napprezza forsi aktar minn 
ħaddieħor, għax immissu b’idejja, il-ħafna xogħol li 
gruppi u soċjetajiet oħra jkunu qed jagħmlu matulek 
ja sena. Tal-Armar, tan-Nar, il-Kor u l-Orkestra, il-
Każini tal-Baned, mhux biss kull wieħed minnhom 
ikollu x-xogħol li jipprepara l-parti tiegħu imma 
wkoll irid jara kif ser jiffinanzja dak li jkun ser 
jagħmel. Xħin tqis kollox, tibqa’ mistagħġeb kemm 
finanzi huma involuti u kemm nies differenti jkunu 
qed jagħtu sehemhom. 

Li tant nies jikkoperaw flimkien għal skop 
wieħed, minkejja l-opinjonijiet differenti u 
l-lealtajiet lejn soċjetajiet diversi, hi ħaġa li titlob 
maturità u responsabilità kbira. Din il-maturità 
u responsabilità trid tiġi l-ewwel nett minn min 
imexxi, fi kliem ieħor, fil-każ tal-każini mill-

membri kollha tal-kumitati. Inħossni tassew 
ixxurtjat u nirringrazzja ’l Alla li aħna l-Mellieħa 
ngawdu ftehim kbir fil-festi li jirrifletti tant tajjeb 
fuq il-kumitati tal-każini tagħna li mbagħad imexxu 
b’għaqal lis-soċi tagħhom. Jien nagħraf li ftehim 
bħal dan mhux talli ma jiġix mix-xejn imma wkoll 
mhux dejjem faċli. Trid taħdem għalih il-ħin kollu 
u b’serjetà kbira. Jibqa’ l-fatt li mitt bniedem mitt 
fehma u allura jeħtieġ l-għaqal ta’ dawk li jaħdmu 
biex minn din il-varjetà ta’ opinjonijiet joħorġu 
deċiżjoni waħda li tirrispetta lil kulħadd. 

F’dak li għandu x’jaqsam mal-investiment tal-
flus, drajna nisimgħu li l-preżent mhux garanzija tal-
futur. Hekk nistgħu ngħidu għal din l-koperazzjoni 
li tinsab bejnietna: għax illum ninsabu tajjeb, 
ma jfissirx li nistgħu norbtu jdejna u nserrħu 
rasna li dejjem ser nibqgħu hekk. Irridu naħdmu 
kontinwament jekk irridu nkomplu ngawdu din 
l-għaqda. U jien jidhirli li għandna naħdmu għaliha 
mhux biss għax dan juri maturità serja fina imma 
wkoll għax żgur li hija xi ħaġa li togħġob lil Marija 
Santissima li tagħha nkunu qed niċċelebraw il-festa. 

Grazzi mill-qalb ta’ din il-koperazzjoni u awguri 
għal festa qaddisa, festa sabiħa li fiha nkunu nistgħu 
ngawdu l-frott tax-xogħol kollu li aħna flimkien 
inkunu ħdimna għalih matul is-sena.

Il-Festa t-Tajba. 

Nippreparaw
għall-Festa

Fr Joe Caruana
Kappillan

Bella Veduta
Triq ta’ Masrija

Il-Mellie˙a
Tel: 21521306

delilahvella@hotmail.co.uk

Bella Veduta
grocery & confectionery
Mr & Mrs D. Vella




