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Il-festa kbira u unika tal-Knisja hija dik tal-Għid,
il-festa tar-rebħa tal-Imgħallem tagħna fuq il-mewt
u d-dnub. Kull festa oħra li aħna niċċelebraw matul
is-sena tkun festa tassew sakemm b’xi mod jew
ieħor nipparteċipaw f’din il-festa l-kbira u tgħin
biex tenfasizza dawn ir-realtajiet kbar dwar Sidna
Ġesù Kristu.
Il-Knisja tiċċelebra l-festi tal-qaddisin għax
tagħraf li huma diġà, permess tal-ħajja qaddisa li
għexu, ipparteċipaw f’din il-festa l-kbira tal-Għid ta’
Kristu. Matul iż-żminijiet, diversi gruppi fil-Knisja
nisranija attakawha għax qalu li dawn il-festi huma
idolatrija. Matul iż-żminijiet il-Knisja għallmet li
l-festi tal-qaddisin altru li mhumiex idolatrija, għax
aħna naduraw lil Alla waħdu imma nagħtu qima lillqaddisin inkwantu li huma ħabbew u għexu l-valuri
li għallimna Kristu u biex nitħeġġu nħarsu lejhom
u nixbħuhom fil-ħajja qaddisa tagħhom. Allura
l-festi tal-qaddisin għandhom valur kbir ta’ tagħlim
għalina.
Hu f’dan id-dawl li aħna niċċelebraw il-festa
ta’ Marija Bambina u niċċelebrawha bħala festa
speċjali ħafna għax, jekk jistħoqqilhom qima
l-qaddisin kollha għax imxew fuq il-passi ta’ Kristu,
aħseb u ara kemm jixirqilha qima akbar Dik li Hu
għażel li tkun ommu u li l-Knisja għarfitha bħala
l-ewwel dixxiplu għax hi kienet l-ewwel li mxiet
warajh u baqgħet warajh sa taħt is-salib minn fejn
hu tahielna wkoll bħala ommna. Hu minħabba
f’hekk li l-knisja għandha devozzjoni qawwija lejn
din il-mara speċjali u li tistedinna biex inqimuha
taħt ħafna titli differenti.
Aħna l-Melleħin, flimkien mal-kompatriotti
tagħna tan-Naxxar, tal-Isla u tax-Xagħra, Għawdex,
nagħmlu festa lil Marija fi twelidha u dan bix-xieraq
għax, kif tgħallimna l-knisja, Alla, lil din il-mara li
Hu għażel biex tkun ommu, żejjinha b’kull qdusija
u ħarisha minn kull dnub sa minn qabel twelidha,
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hekk li fi twelidha kien ġa
jistħoqqilha kull ġieħ u qima.
Peress li aħna l-bnedmin
m’aħniex magħmulin biss
minn ruħ spiritwali imma wkoll minn ġisem
materjali, il-mod kif nesprimu din il-qima u l-ferħ
tagħna fil-festi sikwit jieħu forma wkoll materjali
apparti mit-talb tagħna. Għalhekk li l-festi
parrokkjali tagħna għandhom l-aspett kemm ta’ ġolknisja - f’dak li hu talb u liturġija sabiħa - u kemm
ta’ barra l-knisja - li skont il-kultura u karattru
partikolari tagħna nesprimuh f’dak li huma baned,
nar, armar u elf ħaġa oħra li, barra li juri rispett lejn
Marija, fuq livell soċjali lilna uliedha joħolqilna
okkażjoni biex niltaqgħu u nifirħu flimkien, kif
għandna nagħmlu ta’ aħwa li aħna.
Hawn min jirraġuna li l-aspett ta’ barra talfesta hu kollu żejjed, jekk mhux ukoll ħażin. Altru
li mhux hekk. Ovvjament anke ħaġa tajba nistgħu
nużawha ħażin u nabbużaw minnha. Sfortunatament
dan narawh ċar fil-festi ta’ xi parroċċi tagħna.
Nirringrazzjaw ’l Alla li xħin tqis kollox aħna
m’għandniex dan l-inkwiet, grazzi l-ewwel nett lil
Alla u lil Marija u mbagħad lill-għaqal tal-kumitati
u għaqdiet ta’ dawk kollha li jieħdu sehem fil-festa.
Minn hawn irrid li għal darb’oħra nurihom ilgratitudni tiegħi għall-għaqal tagħhom fit-tmexxija
u għall-koperazzjoni li huma juru lili u lil sħabhom
il-kumitati u għaqdiet oħra nvoluti fil-festa. Irrid
ukoll nappella lis-soċi u lill-membri ta’ kull għaqda
u soċjetà, kif ukoll lill-pubbliku inġenerali biex
jikkopera ma’ dawk li jkollhom ir-responsabiltà tattmexxija. Hu dan li jagħmilha possibbli li jkollna
festi sbieħ li jagħmlulna unur u li jkunu jixirqu lillqima li jistħoqqilha Marija Bambina.
Nawgura festa sabiħa, qaddisa u mimlija ferħ
lil kulħadd.
Il-festa t-tajba.
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