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Waslet il-festa
għażiża tagħna l-Melliħin

Christopher Bartolo
Sagristan

Wieħed mill-akbar avvenimenti li nkunu
qegħdin nistennew matul is-sena, bla dubju, hija
l-festa titulari – dik li tfakkarna fit-twelid talVerġni Mqaddsa Marija li tkun iċċelebrata fit-8 ta’
Settembru.
Kull min jidħol fil-Knisja Arċipretali tagħna, filfaċċata wara l-artal maġġur, taħt l-apside – jew kif
inhi magħrufa magħna l-Melliħin, l-arzella tal-kor
- insibu minquxa mill-iskulturi Carmelo u Manwel
Cini fi żmien il-kappillan Mons. Ġużeppi Schembri,
il-kliem bil-Malti meħuda mill-antifona talMadonna li jgħidu hekk: It-twelid tiegħek, Verġni
Marija, ferraħ lid-dinja kollha.
Jien persważ li l-ferħ li ġab it-twelid tal-Verġni
Mqaddsa ħassewh u għadhom iħossuh l-insara
kollha. Dan it-twelid ma kienx twelid komuni
għaliex din it-tarbija kienet speċjali. Meta tikber, Hi
kellha tkun l-Omm tal-Iben t’Alla. Mhux ta’ b’xejn
li omm u missier din it-tarbija, Sant’Anna u San
Ġwakkin, kabbru lil din it-tarbija ċkejkna b’tant
għożża u mħabba.
Missirijietna għażlu t-twelid tal-Madonna bħala
l-festa titulari tal-komunità Melliħija. Aħna writtna
din il-festa u għadna niċċelebrawha bl-aħjar mod
possibbli li din tagħmel ġieħ lilna u lil kull min
jiġi għaliha. Minkejja li ż-żminijiet jinbidlu, ilMelliħin baqgħu jiċċelebraw il-festa tal-Bambina
b’mod dinjituż u nisrani. Jeħtieġ li ngħaddu din ilfesta bl-istess mod lil dawk li jiġu warajna. Irridu
naħdmu sabiex il-festa tagħna tibqa’ festa nisranija
fejn minnha joħroġ ħafna ġid, speċjalment dak
spiritwali.
Bħal arkata, il-festa tiġi mfassla fuq żewġ pilastri.
L-ewwel pilastru jikkonsisti fl-attivitajiet reliġjużi
li jkunu organizzati fil-knisja. Il-festa tibda b’disat
ijiem tan-novena. Kull filgħaxija ssir quddiesa fejn
għaliha jkunu mistednin kategoriji differenti ta’ nies
mill-komunità tagħna. Dawn jinkludu lis-saċerdoti
u reliġjużi, tfal, għaqdiet reliġjużi, għaqdiet
soċjali, morda u anzjani, żgħażagħ, mejtin, familji,
immigranti u benefatturi tal-parroċċa. Il-qofol tal-
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attivitajiet reliġjużi jintaħaq lejliet u nhar il-festa. Ilfesta liturġika tibda lejliet il-festa bit-tranżlazzjoni
solenni ta’ filgħaxija. L-għada titkompla bil-quddiesa
solenni ta’ filgħodu fejn fiha jintiseġ il-paniġierku
li fih is-saċerdot magħżul jitkellem fuq il-ħajja u
l-virtujiet tal-Madonna. Imbagħad filgħaxija jkun
hemm l-Għasar solenni fejn fih jitkantaw is-Salmi u
l-Antifona tal-Madonna. Wara toħroġ il-purċissjoni
bl-istatwa għażiża ta’ Marija Bambina.
Wieħed mill-iżjed mumenti emozzjonali talfesta huwa waqt il-ħruġ tal-vara mill-knisja. Tkun
xena verament mill-isbaħ tara l-pjazza mimlija binnies li, flimkien mad-daqq taż-żewġ baned tagħna,
mad-daqq ħlejju tal-qniepen u mal-ħruq tal-kaxxa
infernali, tkun ħerqana tistenna lill-vara titfaċċa filbieb prinċipali tal-knisja tagħna.
It-tieni pilastru jikkonsisti fl-attivitajiet li jkunu
organizzati barra mill-knisja, jiġifieri l-attivitajiet
esterni li jkunu organizzati fil-pjazza u t-toroq
tagħna. Dawn l-attivitajiet jibdew minn ġimgħa
qabel il-festa. Dawn jikkonsistu fi programmi
mużikali li jkunu organizzati fil-pjazza. Dawn isiru
b’mod professjonali ħafna miż-żewġ baned tagħna
kif ukoll mill-Kor u Orkestra li għandna fil-parroċċa.
Dawn il-programmi qegħdin ikunu suċċess kemm
mill-attendenza kif ukoll mill-mużika li tindaqq
u titkanta li tkun varjata u għall-gosti ta’ kulħadd.
Matul din il-ġimgħa, ikunu organizzati xi marċi
matul it-toroq tal-Mellieħa wkoll.
L-atmosfera tal-festa tibda tinħass minn meta
jibdew jintramaw it-toroq u l-pjazza tagħna. Prosit
lill-Grupp tal-Armar li jieħu ħsieb jarma t-toroq bilpavaljuni sbieħ u l-pjazza bl-istatwi, bit-trofej, billinef u bil-bandalori li ħallewna ta’ qabilna u li blarmar ġdid qegħdin ikomplu jsebbħu t-toroq tagħna.
Dan il-grupp jibqa’ attiv matul is-sena kollha sabiex
jieħu ħsieb il-manutenzjoni tal-armar kollu kif ukoll
iżid mal-armar li jkun hemm.
Mingħajr nar, il-festa ma tkunx kompluta.
Għalhekk, f’dawn il-jiem ta’ festa, il-Grupp
Pirotekniku jkun impenjat ħafna sabiex il-festa
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tissebbaħ bil-ħruq tan-nar tal-ajru u tal-art. Millġurnata tal-ħruġ tal-istatwa min-niċċa tagħha filknisja sa tmiem il-festa, ikollna diversi waqtiet fejn
jinħaraq in-nar li jkomplu joħolqu atmosfera festiva.
Naturalment il-qofol tal-ħruq tan-nar jintlaħaq lejliet
u nhar il-festa u nistgħu ngħidu li jiġbed ħafna nies
minn madwar Malta kollha.
Ma nistax ma nsemmix ukoll id-dwal li jiġu
armati mal-faċċata tal-knisja, fil-pjazza u fit-toroq
minn fejn tgħaddi l-purċissjoni. Dawn ikomplu
jżejnu l-pjazza u t-toroq tagħna kif ukoll jgħinu biex
tkompli tinħoloq dik l-atmosfera sabiħa u ta’ festa
kif inhu xieraq. Dawn l-elementi kollha flimkien
joħolqulna festa reliġjuża u tradizzjonali Maltija
kompluta.
Din is-sena hija t-42 sena tiegħi nagħti s-servizz
tiegħi bħala sagristan tal-Knisja Arċipretali tagħna.
Mill-esperjenza tiegħi, il-festi qatt ma jkunu l-istess,
minkejja li dawn ikunu organizzati bl-istess ħsieb
u b’attivitajiet li jkunu jixxieħbu minn sena għalloħra. F’festa jista’ jkollok mumenti ferrieħa u oħrajn
inqas ferrieħa. Ikollok nies li f’sena jkunu parti millorganizzazzjoni u fis-sena ta’ wara ma jkunux, min
minħabba raġuni u min għal oħra. Ikollok nies li
jkunu ħallewna u oħrajn li jkunu mardu u allura ma
jistgħux igawdu l-festa bħas-soltu. Ikun hemm nies
li jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli minħabba
raġunijiet personali jew familjari. Fil-festa jkollok
nies li jistgħu jgawdu u oħrajn li ma jistgħux. Però,
f’xi ħin jew ieħor, kulħadd ikollu dawk il-mumenti
fejn fihom tarahom bi tbissima għaliex it-twelid talMadonna ġab il-ferħ lill-bnedmin kollha.
Il-festa tiġi u tmur. Wara kull festa jew okkażjoni,
jien inħobb ngħid li l-festa jew l-okkażjoni saret
storja – bis-sabih u l-ikrah tagħha. Jalla l-festa ta’
Apprezzament Speċjali – Ġużeppi Bartolo
Kien il-jum tal-11 ta’ Lulju 2018 meta waslitli
l-aħbar tal-mewt ta’ Ġużepp ta’ Selmun, kif kien
magħruf magħna l-Melliħin. Ngħid il-verità, din
l-aħbar niktitni ħafna. Wara xi ħin li waslitli din
l-aħbar mort il-knisja u ntfajt bil-qiegħda fuq ilbankijiet ta’ wara fi kwiet perfett, f’ambjent sabiħ
bil-lampier bix-xemgħa tnemnem dgħajfa, sinjal
li x-xemgħa kienet waslet biex tispiċċa. Fil-knisja
kien hemm silenzju perfett miksur biss mill-ħoss talħuttaf jittajjar u jpespes bla sabar madwar il-knisja
tagħna. Wara ftit mumenti ta’ talb, irħejtilha lejn ilkampnar sabiex naqbad il-qniepen u ndoqq dawk
in-noti kiebja li kienu jħabbru l-mewt ta’ Ġużeppi.
Waqt id-daqq tal-qniepen, ħsibijieti waqgħu fuq
il-valuri sbieħ li kellu dan il-bniedem ġentlom kif
isejħulu ħafna nies li ħadmu miegħu matul ħajtu.
Lil Ġużepp jien nafu sew għaliex meta kont
għadni żgħir niftakar kont narah fil-bitħa tal-każin
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din is-sena tkun waħda sabiħa u kompluta fejn fiha
kulħadd jieħu gost u fejn tħalli ħafna ġid spiritwali
li huwa r-raġuni għaliex aħna nagħmlu l-festa.
Irrid nuri l-apprezzament tiegħi u ta’ ħafna oħrajn
tal-programm sabiħ li ttella’ fil-Knisja Arċipretali
tagħna nhar Ħadd il-Palm, programm imtella’ u
mżewwaq b’mużika sagra mill-isbaħ li, mal-knisja
mżejna bil-friegħi tal-palm, ħolqot ambjent li
jdaħħlek fl-atmosfera tal-Ġimgħa Mqaddsa – żmien
qaddis li fih nirriflettu fuq il-passjoni u l-mewt ta’
Sidna Ġesù Kristu biex imbagħad fi tmiem din ilġimgħa, nirriflettu u nifirħu bil-qawmien tal-Mulej.
Għalhekk, dawn l-attivitajiet li jittellgħu miż-żewġ
soċjetajiet tagħna jgħinu sabiex napprezzaw aktar
iż-żmien li nkunu qegħdin ngħixu fih, bħal ma huma
l-festi tal-Milied, l-Għid u l-festa titulari.
Għall-grazzja t’Alla, il-komunità tagħna għadha
tapprezza dawn l-inizjattivi kif ukoll it-tradizzjonijiet
li trawmu fina minn ċkunitna. Nirringrazzjaw ukoll
lil Alla li għadna nsibu għaqdiet u individwi li
jorganizzaw attivitajiet bħal dawn b’tant sagrifiċċju,
impenn u mħabba u jalla nibqgħu nsibu nies
dilettanti u dedikati sabiex dawn id-drawwiet sbieħ
nibqgħu ngħixuhom u ngawduhom u ngħadduhom
lil ta’ warajna.
Fl-aħħar nett nixtieq nirringrazzja lill-President
tal-Għaqda Mużikali “Imperial”, is-Sur Josef Borg
u l-kumitat kollu tar-rispett u l-għajnuna li dejjem
tawni bħala sagristan. Grazzi mill-qalb.
Nawgura mill-ġdid li jkollna festa sabiħa li
tħalli impatt pożittiv fuq il-komunità Melliħija u li
l-għada tal-festa, kulħadd ikun jista’ jiftaħar kemm
kellna festa li għamlitilna unur.
Il-festa t-tajba lil kulħadd.

jagħmel il-kpiepel għal party tal-Milied għat-tfal
tal-Mellieħa. Niftakru jinkolla l-karti fuq oqsfa talfildiferru sabiex fuqhom isawwar il-kpiepel li kienu
jintużaw fil-ġranet tal-Karnival. Niftakar ukoll filġurnata tal-ħatra tiegħi bħala sagristan fl-1976. Kien
ġie l-knisja flimkien ma’ membri oħra tal-kumitat
ta’ dak iż-żmien biex jifirħuli u jwiegħduni r-rispett
u l-għajnuna meta kont ninħtieġha. Għadhom
jidwu f’widnejja l-kliem li kien qalli dakinhar:
“Christopher, nawguralek ħafna snin twal bħala
sagristan tagħna u ngħidlek biex tkun sagristan
ta’ kulħadd. Mur u għin lil kull għaqda li għandna
taħdem għall-festa kif ukoll għal kull ma jsir għallġid ta’ raħal twelidna, il-Mellieħa”.
Ħafna nies kienu wkoll jammirawh għallimħabba li kellu għad-Dar tal-Providenza. Meta
jasal il-Milied flimkien ma’ oħrajn kien joħroġ jiġbor
il-flus sabiex f’dak iż-żmien sabiħ tal-Milied kienu
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jmorru jferrħu lir-residenti tad-Dar tal-Providenza
fis-Siġġiewi bil-kant tal-Milied u fl-istess ħin joffru
l-flus li jkunu ġabru lil din id-Dar li hi tant għażiża
għall-Maltin.
Ġużeppi kien iħobb dak kollu li jsir fil-komunità
Melliħija. B’mod speċjali fil-jiem tal-festa, Ġużeppi
kellu mħabba kbira lejn il-Banda Imperial. Wara
l-familja, l-għeżeż għalih kienu l-knisja u l-każin.
Kont tammirah, sajf u xitwa, kuljum filgħaxija ġej
mill-pjazza lejn il-knisja sabiex jieħu sehem filquddiesa u wara jgħaddi l-każin sabiex għal ftit ħin
jitkellem mas-soċi u ħbieb oħra.
Niftakar ukoll meta l-knisja kienet qiegħda tiġi
skolpita u invjata minn Carmelo u Manwel Cini
fi żmien il-kappillan Ġużeppi Schembri. Kien
ġie mwaqqaf sotto-kumitat li kien jinkludi żewġ
membri mill-każini tal-baned. Dan is-sotto-kumitat

kellu l-għan sabiex jinġabru fondi għall-proġett talinvjar u l-iskultura tal-knisja. Ġużeppi, flimkien
ma’ Ċikku Attard, kienu tnejn mill-membri li kienu
joħorġu jħabbtu l-bibien tal-familji Melliħin jiġbru
l-flus.
Il-funeral tiegħu, li sar nhar is-Sibt 14 ta’ Lulju,
kien xhieda ta’ kemm Ġużeppi kien maħbub u ta’
għajnuna għal ħafna nies. Kulħadd jgħidlek kemm
kien raġel ta’ karattru sod, dħuli, twajjeb u fuq kollox
raġel tal-affari tiegħu. Hu kien imżejjen b’don
speċjali – raġel ta’ ftit kliem u meqjus mingħajr ma
jweġġa’ lil ħadd. Kien raġel ta’ prinċipju u ħafna
nies isejħulu raġel fuq l-irġiel.
Jalla l-Mulej jagħtih il-mistrieħ ta’ dejjem u
l-premju li jistħoqqlu tal-ġid kollu li għamel ma’
kull min kien jinħtieġu.

Óe©©u lil uliedkom
jitg˙allmu l-MuΩika
mal-Banda Imperial
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