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L-Istatwa tal-Bambina
Rappreżentanta tiegħi u tiegħek
Kan. Joe Caruana
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Meta waqt il-festa li għaddiet waqqaft fond
biex jinġabru l-ispejjeż ħalli nirrestawraw
l-istatwa titolari, kont ippjanajt li l-ispejjeż, li
huma konsiderevoli (€32,000), kellhom jinġabru
fuq medda ta’ sentejn. Għalhekk bqajt tassew
mistagħġeb meta f’temp ta’ xahar inġabret mhux
biss is-somma meħtieġa imma iżjed ukoll. Qisu
kulħadd kien bil-pika li jagħti d-donazzjoni tiegħu,
kbira jew żgħira skont ma’ jista’, imma sehmu
kien hemm. Dan ġegħilni naħseb. Għaliex tant
nies, forsi wkoll xi wħud minnhom mhux bilfors
jiffrekwentaw il-knisja ta’ spiss, ħassew il-bżonn li
jikkontribwixxu għal dan ix-xogħol?
Ma nafx kemm soċjoloġikament jien korrett
jew le, biss nemmen li dan sar għaliex għal
ħafna, l-istatwa tirrappreżenta xi ftit jew wisq
l-identità tagħhom, min huma, bħalma bandiera
tirrappreżenta pajjiż u poplu, u meta tara l-bandiera
ta’ pajjiżek, qisek trid jew ma tridx tħoss xi jqanqlek
u jikkommovik. L-istatwa titolari f’qalb ħafna
tirrappreżenta jien min jien, Malti, Mellieħi u
nisrani.
Tirrapreżentani bħala Malti għax bħala Maltin
kellna x-xorti li norbtu flimkien mill-qrib ġrajjiet
pajjiżna mal-fidi li nħaddnu b’tali mod li nistgħu
ngħidu li matul dawn l-aħħar 2000 sena ġrajjiet
pajjiżna intgħaġnu mal-fidi tagħna u kemm-il darba
ffurmaw lill-istess storja ta’ pajjiżna. Tirrapreżentani
wkoll bħala Malti għax il-mod kif niċċelebraw ilfesta reliġjuża tagħna hu mod partikolari ħafna,
mod li torbot l-element reliġjuż mal-ħajja tagħna ta’
kuljum. Infatti għax aħna poplu li nħobbu l-briju u
l-istorbju, niċċelebraw bil-ħoss ferrieħi tal-baned,
bl-isplużjonijiet u l-festa ta’ kuluri tan-nar, bil-kant
polifoniku u pjuttost teatrali anke fil-knejjes tagħna,
bl-armar mimli lwien tat-toroq u bl-ikel u x-xorb
mal-familja u mal-ħbieb.
Tirrapreżentani bħala Mellieħi, kburi li jien

iben jew bint dan ir-raħal,
fl-imgħoddi xi ftit skartat
imma li issa żgur ħa l-post
li jistħoqqlu fil-qalba ta’
pajjiżna. Is-Santwarju għażiż tagħna, santwarju
nazzjonali li fih insibu l-eqdem qima lejn dik li hi
Omm Alla u li fih oriġinarjament kienet tinżamm
l-istatwa ta’ Marija Bambina, il-knisja parrokkjali
li tokkupa post tant maestuż fit-topografija talparroċċa tagħna, l-imħabba li għandna għal dan irraħal li twassal lil dawk li għal xi raġuni kellhom
jiċċaqalqu minnu li sena wara l-oħra jirritornaw
biex iżuruh, kollu jikkonċentra ruħu f’jum il-festa u
fuq kollox fuq l-istatwa titolari.
Din l-istess xbieha tirrappreżentani wkoll
bħala nisrani, iben Alla imma wkoll iben Marija
għax Ġesù stess tahielna bħala ommna. It-titolar
tagħna hi statwa ta’ Marija Bambina imma
tirrappreżenta wkoll il-Vittorja, rebħa storikament
fuq min ipprova jippossedi lil pajjiżna imma filprattika llum tirrapreżenta r-rebħiet li bl-għajnuna
t’Alla aħna msejħin biex nagħmlu kontra l-ħażin u
d-dnub. Marija mnissla u mwielda mingħajr dnub
żgur li hi l-aqwa għajnuna fil-ġlieda kontinwa
tagħna kontra dak kollu li hu ta’ ħsara għall-ħajja
spiritwali tagħna.
Għalhekk din is-sena, xħin naraw l-istatwa
artistika u għażiża ta’ Marija Bambina rrestawrata
kif jixirqilha biex inkunu nistgħu ngawdu s-sbuħija
oriġinali tagħha, ejjew nirrifflettu x’sinifikat
għandha f’ħajjitna u nitolbuha l-grazzja biex tkun
għalina dejjem tifkira ta’ dak kollu li hu għażiż
għalina, pajjiżna, ir-raħal tagħna u l-fidi li nħaddnu.
Jalla minkejja t-tibdil kollu li tgħaddi minnu
s-soċjetà u pajjiżna, qatt ma nħallu li naljenaw rasna
minn dak li hu u jibqa’ dejjem essenzjali, il-valuri li
jagħmluna nsara u ċittadini tajbin.
Il-festa t-tajba.
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