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Nifirħu bil-festa tagħna
li dejjem tnissel ferħ
fostna l-Melliħin

Christopher Bartolo
Sagristan

Meta wieħed isemmi l-kelma “festa” ikun
qiegħed jifhem ukoll kemm din tkun tfisser
impenn, ħsieb, responsabbiltà, xogħol, sagrifiċċji
u tolleranza. Sa minn żmien il-qedem, il-ġranet talfesti, b’mod speċjali dawk titulari, dejjem kienu jiem
li jkunu mistennija minn kulħadd. Però l-festi ma
jsirux waħedhom imma jkunu organizzati b’ħafna
xogħol u ħidma minn ħafna nies u li s-sagrifiċċji
ma jonqsux. Dan jgħodd għall-festi kollha li jsiru
f’ġieħ il-Mulej Ġesù, ad unur l-Omm tagħna Marija
kif ukoll f’ġieħ il-qaddisin Martri u Verġni li jkunu
għexu ħajja eżemplari f’din id-dinja.
Il-knejjes kollha f’kull belt u raħal f’Malta u
Għawdex huma kollha ddedikati lil xi qaddis jew
qaddisa u għalhekk dawn kollha jiċċelebraw ilfesta tal-patrun jew patruna. Il-festi jikkonsistu
fl-attivitajiet li jsiru fil-knisja u anke dawk li jsiru
barra. Naturalment, il-qofol ta’ kull festa huma
l-funzjonijiet li jsiru fil-knejjes sbieħ tagħna,
wirt missirijietna li għandna ngħożżuhom u
nieħdu ħsiebhom b’imħabba kbira. Il-festi Maltin
huma wkoll marbutin ma’ tradizzjonijiet antiki li
writtnihom mingħand dawk ta’ qabilna wkoll.
Festa reliġjuża u liturġika
Il-festa li niċċelebraw fil-Mellieħa tfakkarna fittwelid tal-Verġni Ommna Marija u omm Sidna Ġesù
Kristu. Sa minn disat ijiem qabel, il-knisja tibda
tippreparana għal din il-festa biex nitħejjew sewwa
għaliha. Dan iż-żmien jissejjaħ in-novena u kull
ġurnata ta’ dawn id-disat ijiem, il-knisja tiddedikah
lil xi kategorija ta’ nies, fosthom il-familji, l-anzjani
u l-morda, iż-żgħażagħ, it-tfal, il-membri talgħaqdiet reliġjużi, il-kleru u r-reliġjużi, membri talgħaqdiet ċiviċi, l-emigranti u l-benefatturi.
Il-qofol tal-festa jintlaħaq lejlet u nhar il-festa.
Lejlet il-festa ssir it-Translazzjoni tar-relikwa
tal-Madonna u l-Għasar Solenni. Imbagħad nhar
il-festa fil-għodu, il-qniepen sbieħ tal-knisja
jdoqqu moti bħala stedina għall-quddiesa solenni
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kkonċelebrata mill-Arċipriet tagħna l-Kan. Dun Joe
Caruana flimkien mal-kleru tal-parroċċa. Waqt din
il-quddiesa, jintiseġ il-paniġierku minn xi saċerdot
li jkun ġie mistieden sabiex jagħmel xi riflessjonijiet
fuq il-ħajja tal-Madonna sa minn qabel it-twelid
tagħha. Fil-għaxija jerġa’ jsir l-Għasar Solenni u
immedjatament wara toħroġ il-purċissjoni fejn ilqofol tagħha jintlaħaq meta l-istatwa tal-Bambina
tasal fil-pjazza maestuża tagħna. Id-daqq u l-kant
waqt il-funzjonijiet ta’ lejlet u nhar il-festa filknisja jsiru mill-Kor u Orkestra Marija Bambina.
Il-purċissjoni bl-istatwa tal-Bambina huwa mument
mill-aktar qawwi għall-komunità tagħna għaliex
kemm mal-ħruġ tal-vara kif ukoll qabel id-dħul
tagħha lura fil-knisja, kulħadd jibda jċapċap u
jingħaqad fit-talb lil Ommna Marija sabiex tidħol
għalina f’kull ħaġa li jkollna bżonn u biex iżżomm
il-ħarsa tagħha fuqna l-Melliħin. Għall-grazzja
t’Alla, ħafna nies għadhom jippartiċipaw kemm filfunzjonijiet fil-knisja kif ukoll fil-purċissjoni.
Festa soċjali
Matul il-ġranet tal-festa jkunu organizzati wkoll
attivitajiet soċjali jew kif konna nsibuhom fl-antik
il-festi ta’ barra. Dawn l-attivitajiet isiru fit-toroq,
fil-pjazza u anke fil-każini li għandna fir-raħal
tagħna. L-iktar attivitajiet popolari li jsiru huma
dawk li jkunu organizzati bis-sehem taż-żewġ
każini tal-baned tagħna, il-Banda La Vittoria u
l-Banda Imperial li jagħtu sehem kbir billi jferrħu
lill-komunità tagħna bil-marċi brijużi mat-toroq u
anke fil-pjazza tar-raħal. Matul l-aħħar snin, iż-żewġ
baned u anke l-Kor u Orkestra Marija Bambina
bdew itellgħu programm mużikali fl-okkażjoni talfesta tal-Bambina wkoll.
Aspett ieħor importanti matul il-ġranet tal-festa
huwa l-logħob tan-nar. L-ispettakli sbieħ tan-nar
tal-ajru ta’ lejlet u nhar il-festa jkomplu jsebbħu
l-atmosfera ferreħija li tkun qegħda tirrenja fir-raħal
tagħna. Anke n-nar tal-art (jew kif inhu magħruf iċ-
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ċiġġifogu) ta’ lejlet il-festa jkun ferm mistenni minn
dawk preżenti fil-pjazza. Ħafna nies minn barra
l-Mellieħa jiġu jżuruna sabiex huma wkoll igawdu
dan l-ispettaklu tan-nar tal-ajru u tal-art.
Sa xi snin ilu, anke fiż-żmien li jien kont diġà
sagristan tal-knisja arċipretali tal-Mellieħa, nhar
lejlet il-festa kont tisma’ u tara xi għannejja jgħannu
għana Malti u kienu jdumu sas-sigħat bikrin ta’
nhar il-festa. Dan l-għana kien jiġbed ħafna nies,
fosthom ħafna Għawdxin, li mbagħad kienu jibqgħu
għall-quddiesa tal-4.00 ta’ filgħodu u nista’ ngħid
li l-knisja kienet tkun ippakkjata bin-nies. B’xorti
ħażina, din it-tradizzjoni f’dawn l-aħħar snin naqset
ħafna.
Festa tant għażiża u għall-qalb il-Melliħin
Sa minn żmien ilu, il-festa tagħna kellha
popolarità kbira mal-Maltin u l-Għawdxin kollha.
Apparti li l-festa tal-Vitorja dejjem kienet festa
pubblika, il-Mellieħa huwa raħal sabiħ u għandu
pjazza kbira u maestuża. Barra minn hekk, in-nies
japprezzaw li l-festa ssir fil-kwiet, b’dinjità u rispett
lejn xulxin.
Minkejja li l-Vitorja hija waħda mill-aħħar
festi tal-istaġun, ħafna nies xorta jattendu għaliha.
L-attendenza fil-Mellieħa dejjem tkun tajba,
anke għall-fatt li l-Mellieħa huwa post turistiku u
t-turiżmu fil-bidu ta’ Settembru jkun għadu fl-aqwa
tiegħu.
Din is-sena, għalina l-Melliħin hija festa speċjali
għaliex din is-sena l-istatwa ħelwa tal-Bambina,
li tant ħadmu u stinkaw missirijietna sabiex
jakkwistawha, għaddiet minn proċess ta’ restawr.
Dan ir-restawr fuq il-vara sar fuq ix-xewqa talArċipriet flimkien mal-kleru, il-Kunsill Pastorali
Parrokkjali, l-għaqdiet Melliħin u anke l-komunità
Melliħija kollha. Id-deċiżjoni li jsir ir-restawr
ittieħdet is-sena l-oħra wara l-festa u, malli tħabbar,
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dan il-proġett ġie milqugħ b’ħafna entużjażmu. Ilfondi kollha biex seta’ jsir ir-restawr inġabru kollha
mill-benefatturi tal-parroċċa. Xieraq li ngħidu
prosit lill-Arċipriet Kan. Dun Joe Caruana, lill-kleru
u lill-komunità Melliħija kollha tal-kooperazzjoni li
wrew f’din il-biċċa xogħol delikata. Prosit ukoll lirrestawraturi li għamlu x-xogħol b’mod professjonali
u b’ħafna reqqa u li ġie apprezzat minn eluf ta’ nies
li ġew jaraw din l-istatwa meqjuma fil-knisja tagħna.
Ringrazzjament Personali
Minn ċkuniti minn dejjem kont imrobbi millġenituri tiegħi sabiex napprezza u nuri rikonoxximent
ta’ dak kollu li jsir fil-lokalità tagħna. U naturalment
anke dak kollu li jsir fil-knisja tagħna. Għall-grazzja
t’Alla jien dejjem apprezzajt il-ħidma u x-xogħol ta’
ħaddieħor u hekk għamlu eluf ta’ nies li matul issnin li ilni nagħti s-servizz tiegħi bħala sagristan.
Għalhekk nixtieq nirringrazzja u nuri
l-apprezzament tiegħi lill-President, is-Segretarju
u l-membri kollha tal-kumitat tal-Banda Imperial.
Nixtieq ngħid li mill-ewwel ġurnata li ġejt maħtur
sagristan fl-1976, il-presidenti u l-membri taż-żewġ
soċjetajiet tal-banda flimkien ma’ ħafna soċjetajiet
oħrajn kienu ġew il-knisja sabiex jawgurawli u
jwegħduni s-sapport u l-għajnuna tagħhom filħidma tiegħi. Dan il-patt ta’ għajnuna, rispett
u ħbiberija minn din is-soċjetà mużikali baqa’
jinżamm u dejjem jiġi rreċiprokat.
Nagħlaq billi nħeġġeġ lill-irġiel, nisa u żgħażagħ
sabiex jibdew jinteressaw rwieħom sabiex jibdew
jagħtu kontribut bit-talenti u l-ħiliet tagħhom
sabiex fil-futur nibqgħu nsibu nies iddedikati sabiex
jibqgħu jiġu organizzati l-attivitajiet kollha li hemm
bżonn biex jibqa’ jkollna festa sabiħa reliġjuża u
Maltija kif inhi llum.
Il-festa t-tajba lil kulħadd. Viva Marija Bambina.
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