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F’dan l-artiklu tiegħi ta’ din is-sena ħsibt biex
nikteb fuq tliet suġġetti li hemm rabta bejniethom u
huma konnessi ma’ xulxin.
Għall-grazzja t’Alla, din is-sena kelli x-xorti
niċċelebra l-40 anniversarju minn meta jien bdejt ilħidma tiegħi bħala sagristan tal-Knisja Arċipretali
tagħna li tant hija għall-qalb il-komunità Melliħija.
Kienet triq twila li tatni l-opportunità li naħdem
ma’ ħafna nies u anke nagħti l-għajnuna lil kull min
kien jinħtieġha – nies b’fehmiet, ideat u bżonnijiet
differenti f’ċirkostanzi u sitwazzjonijiet differenti.
Ftit tax-xhur ilu, għall-okkażjoni ta’ dan
l-anniversarju, organizzajt quddiesa ta’ radd il-ħajr
bħala ringrazzjament lil Alla ta’ dak kollu li għamel
miegħi matul dawn l-erbgħin sena. Kont għad
għandi sbatax-il sena. Kont għadni żgħażugħ mimli
enerġija – kif kienet tinħtieġ il-knisja tagħna. Il-bidu
kien ftit jew wisq diffiċli minħabba li f’dak iż-żmien
kien qiegħed isir l-iskulturar u l-invjar tal-knisja
mill-iskulturi Carmelo u Emanuel Cini. Għalkemm
il-ħmieġ li kien jaqla’ xogħol bħal dan kien tedjanti,
dan ma qatgħalix qalbi minkejja l-inkonvenjent li
kien joħloq ta’ kuljum.
Nista’ ngħid li l-imħabba lejn il-knisja nafha
lill-ġenituri tiegħi Lippu u Mikelina. Monsinjur
Ġużeppi Schembri – l-ewwel kappillan li ħdimt
taħt it-tmexxija tiegħu – kompla rawwem fija dik
l-imħabba lejn il-knisja sabiex meta nikber, inkun
nista’ nsir sagristan. Kif jaf kulħadd, jien dejjem
għamilt l-almu tiegħi kollu sabiex il-knisja tagħna
tkun imżejna bl-aħjar mod possibbli f’kull festa.
Dan kien l-ideal ewlieni tiegħi u kien id-dover
tiegħi wkoll. Dan ma kienx biżżejjed għaliex kelli
xewqa oħra.
It-tieni xewqa tiegħi kienet li b’xi mod inkun
ta’ servizz għall-komunità Melliħija. Sa minn
ċkuniti, jien kont dejjem xi ftit ferrieħi u kont
inħobb ngħin lix-xjuħ u tfal inqas ixxurtjati minni.
Li tagħti l-għajnuna lil min ikun fil-bżonn huwa
valur sabiħ u li jagħtik ħafna sodisfazzjon. Matul
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dawn l-erbgħin sena ta’ ħidma fil-knisja tagħna,
jien ippruvajt inkun ta’ għajnuna għal kull min seta’
kellu bżonnha. Nistqarr li kien hemm mumenti ta’
ferħ u sodisfazzjon u ltqajt ma’ mumenti iebsin u
li niktuni. Il-mumenti ta’ niket li tiltaqa’ magħhom
kultant jibdew jaqtgħulek qalbek, però bl-għajnuna
t’Alla, terġa’ tqum fuq saqajk. Kultant ngħid li
donnu l-Bambin iridni nibqa’ naħdem fit-tempju
tiegħu għaliex, minkejja d-diffikultajiet, dejjem sibt
min jinkuraġġini u jgħini sabiex nibqa’ għaddej.

Din l-okkażjoni tal-erbgħin anniversarju reġgħet
tagħtni kuraġġ u saħħa ġdida għaliex erġajt rajt ilpoplu Mellieħi qrib tiegħi. Ħassejt il-poplu jifraħ
miegħi u rrealizzajt kemm in-nies japprezzaw
ix-xogħol li nagħmel u lkoll awgurawli biex
inkompli naħdem b’risq il-knisja u l-komunità
tagħna. Għalhekk, nixtieq nirringrazzja lil mijiet ta’
Maltin u Għawdxin li ġew jifirħu miegħi u juruni
l-apprezzament tagħhom.
Il-festa tal-Vitorja hija parti minn ħajti – ma
nista’ qatt ninfired mill-festa tagħna. Il-festa tagħna
għandha għeruq b’saħħithom ħafna ġo fija. Il-festa
tagħna kont, għadni u nibqa’ nħobbha. Sa mill-1976,
tul dawn l-erbgħin sena, għamilt ħilti kollha, flimkien
ma’ ħafna nies oħra, sabiex naraw li jkollna festa
li tagħmel ġieħ lill-Melliħin kollha. U hekk nibqa’
nagħmel. Isir sforz kbir sabiex il-festa tkun suċċess
u tħalli l-frott. Mingħajr is-sehem ta’ ħafna nies, il-
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festa ma tistax tħalli dak l-impatt li wieħed jistenna.
Il-valuri li jintwerew matul il-ġranet tal-festa huma
ta’ min ifaħħarhom. Min-naħa tiegħi, jiena nagħmel
mezz sabiex il-festa ngawdiha u nipprova nieħu
sehem f’kull attività li tkun organizzata. Nipprova
nsib il-ħin sabiex nisma’ ż-żewġ innijiet sbieħ ‘ad
unur’ Marija Bambina li jindaqqu miż-żewġ baned
għeżież għalina l-Melliħin.
Jien għandi rabta maż-żewġ baned tar-raħal
tagħna għal ħafna raġunijiet. Sa mill-bidu tal-ħidma
tiegħi bħala sagristan, dawn iż-żewġ għaqdiet
mużikali tawni l-appoġġ tagħhom. Dejjem urewni
rispett u offrewli l-għajnuna li kelli bżonn. Hekk
kif il-kappillan ta’ dak iż-żmien, Mons. Schembri,
ħabbar il-ħatra tiegħi bħala sagristan nhar l-1
ta’ Mejju 1976 – jum San Ġużepp Ħaddiem – ilPresident, is-Sur Emanuel W. Grech, flimkien
mal-kumitat tal-Banda Imperial
kienu ġew jifirħuli u jwegħduni
l-koperazzjoni u li tinżamm ilgħaqda bejnietna. Huwa dover
tiegħi li ngħid li din il-wegħda
nżammet minn kull aspett u
din ir-relazzjoni tajba żdiedet u
ssaħħet. Din ir-relazzjoni rajtha
kemm-il darba anke għall-fatt
li f’kull attività li jorganizzaw
il-kumitati tal-Banda Imperial
u ta’ għaqdiet l-oħra Melliħin li
fihom dejjem urewni rispett u
apprezzament tal-ħidma tiegħi
kemm għall-komunità Melliħija
kif ukoll għall-għaqdiet soċjali
Melliħin.
F’dan il-mument, nixtieq
nirringrazzja
lill-President
attwali tal-Banda Imperial , is-Sur Josef Borg u lisSegretarju tal-koperazzjoni u l-preżenza tagħhom
għall-quddiesa ta’ radd il-ħajr fil-Knisja Arċipretali
u anke għall-attività li ġiet organizzata fl-okkażjoni
tal-40 anniversarju nhar it-30 t’April 2016. Jiena
dejjem emmint li meta tkun qiegħed taħdem millqrib ma’ xi għaqda soċjali bħalma hi l-Banda
Imperial , tkun qiegħed taħdem qrib parti sostanzjali
mis-soċjetà ta’ dak il-post u meta tagħmel hekk,
tkun qiegħed tkun viċin ħafna nies, possibilment
b’valuri, fehmiet u ideat differenti. B’hekk ukoll,
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ikollok opportunità kbira biex tiltaqa’ ma’ ħafna
nies bi bżonnijiet differenti u b’hekk ikollok ċans
tgħinhom b’ħafna modi differenti.
Kif diġà għedt iktar ’il quddiem, mill-bidu nett
tal-ħidma tiegħi bħala sagristan, kont offrejt kull
għajnuna u koperazzjoni fil-ħin liberu tiegħi lil kull
għaqda Melliħija. Din l-għajnuna offrejtha minn
qalbi u mingħajr ebda preferenza lejn ħadd. Jiena
dejjem kont disponibbli u aċċettajt kull stedina li
saritli u lil kull min talabni. Il-ħbiberija li rnexxieli
nibni ma’ kull għaqda u soċjetà fir-raħal tagħna
matul dawn l-erbgħin sena ntweriet fl-okkażjoni
ta’ dan l-anniversarju. Kien ta’ sodisfazzjon kbir
għalija li nara lill-presidenti u lis-segretarji ta’
kull għaqda jkunu preżenti jifirħu miegħi kemm
għall-quddiesa ta’ radd il-ħajr fil-knisja kif ukoll
fiċ-Ċentru Parrokkjali. Nixtieq nirringrazzjahom
minn qalbi għaliex bil-preżenza
tagħhom urewni l-apprezzament
tagħhom
tal-ħidma
tiegħi
magħhom, imma b’mod speċjali
fost il-komunità Melliħija.
Nagħlaq dan l-artiklu billi
nrodd ħajr lil Alla ta’ dawn
l-erbgħin sena li għoġbu jagħtini
biex nagħti s-servizz tiegħi
bħala sagristan. Nirringrazzja
lill-Arċipriet u lill-kleru kollu
tal-parroċċa tagħna, lis-Sindku u
l-kunsilliera tal-Kunsill Lokali,
lill-President u l-kumitat talBanda Imperial u lill-għaqdiet
l-oħra kollha Melliħin. Nixtieq
niżżi ħajr lil kull min għinni u
ħadem minn wara l-kwinti sabiex
ġew organizzati l-attivitajiet
tal-erbgħin anniversarju minn meta bdejt il-ħidma
tiegħi bħala sagristan.
Però l-akbar ringrazzjament nagħtih lillkomunità Melliħija kollha li tant ħabbitni u li, sena
wara l-oħra, tkompli tagħtini l-kuraġġ u turini li
tapprezza l-ħidma tiegħi. Grazzi mill-qalb u jalla
nkomplu naħdmu flimkien sabiex kemm il-Knisja
Arċipretali kif ukoll is-Santwarju Nazzjonali talMadonna tal-Mellieħa jkunu mill-isbaħ żewġ
knejjes fil-gżejjer Maltin u Għawdxin.
Il-festa t-tajba lil kulħadd. Viva Marija Bambina!
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