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Iż-żmien għaddej ġmielu…
Waslet festa oħra!
Christopher Bartolo
Sagristan

Meta l-bniedem jibda jikber fiż-żmien, il-ħajja u
ż-żmien jibda jarahom differenti minn meta jkun għadu
żgħir. Meta wieħed jikber, il-ħajja ta’ meta jkun għadu
żgħir jew żagħżugħ tibda ġġiblu xi ftit tan-nostalġija.
Faċli tiftakar fit-tfulija ta’ meta tkun għadek titrabba
mal-ġenituri, in-nanniet u z-zijiet u dawk kollha li
kont tiltaqa’ magħhom fit-toroq tiegħek. Tiftakar flavventuri li tkun għaddejt minnhom meta kont iżgħar
fl-età u jġibulek ħafna memorji sbieħ u oħrajn mhux
daqstant sbieħ. Però ż-żmien jibqa’ għaddej – ġurnata
wara ġurnata, ġimgħa wara ġimgħa, xahar wara xahar
u sena wara sena.
Iż-żmien jgħaddi minn fuq kulħadd. Jasal iżżmien li wieħed jaħdem u jasal iż-żmien li tieqaf
taħdem, iż-żmien li tiżra’ u ż-żmien li taħsad, iżżmien li tkun b’saħħtek u ż-żmien li tkun marid, iżżmien li tkun ferħan u ż-żmien li tkun imdejjaq, iżżmien tal-bnazzi u ż-żmien tal-maltemp. Il-bniedem
matul is-snin irid jaħdem u jistinka sabiex jgħix hu
u l-familja tiegħu. Madanakollu sa minn dejjem,
il-bniedem dejjem fittex li jkollu jiem ta’ mistrieħ.
Għalhekk ra kif idaħħal ġranet imqassmin matul
is-sena kollha sabiex fihom jieqaf ftit mix-xogħol
tiegħu. Ħafna minn dawn il-ġranet, jew kif inhuma
magħrufa bħala festi, kienu marbutin mal-knisja fejn
fihom ikun iċċelebrat il-mewt jew it-twelid ta’ xi
qaddis. Hemm festi oħra li jkunu jfakkru avvenimenti
kbar li jkunu seħħew fil-pajjiż. Waħda minn dawn ilfesti li għadna niċċelebrawha sal-lum hija t-tifkira
tar-rebħa li l-Maltin għamlu fuq it-Torok Misilmin
fl-Assedju l-Kbir tal-1565.
Iktar ’il fuq, jien għedt li meta tasal f’ċerta età,
in-nostalġija għall-imgħoddi ssir parti minnek u jien
hekk qiegħed jiġrili. Waħda mill-iktar festi importanti
fil-kalendarju liturġiku tal-parroċċa tagħna hija l-festa
importanti tal-konsagrazzjoni tal-knisja tagħna. Kien
fl-1930 meta missirijietna flimkien mal-kappillan u
l-kleru ta’ dak iż-żmien kienu talbu lill-Isqof Mauro
Caruana sabiex jikkonsagra t-tempju sabiħ u maestuż
tagħna. Din it-talba kienet ġiet milqugħa u fit-18 ta’
Frar ta’ dik is-sena saret il-konsagrazzjoni tal-knisja
lil Alla.
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Din is-sena, dak in-nhar filgħodu, daqqejt it-tokki
tat-tmienja u wara daqqejt tliet moti ta’ ferħ. Wara
ntfajt bil-qegħda fuq il-bank ta’ wara tal-kursija
tan-nofs biswit l-antiporta l-kbira u, waqt li bdejt
inħares ’il fuq, qagħdt nitpaxxa bil-ġmiel tal-bini
maestuż b’mod speċjali lejn il-koppla b’dawk ittwieqi sempliċi u sbieħ li jiffurmaw tliet stilel kbar
li ġew iddisinjati mill-artist Mellieħi Ġorġ Fenech.
Affaxxinajt ruħi bir-restawr u l-iskultura sabiħa li
ħafna minnha nħadmet fiż-żmien meta kont għadni
sagristan żagħżugħ. Ftakart meta l-iskulturi Carmelo
u ibnu Manwel Cini kienu qegħdin, b’ħafna paċenzja,
iqattgħu l-iskultura sabiħa fil-ġebla bajdanija li
għandna ssawwar it-tempju li tant hu għażiż għalina
l-Melliħin.
Xħin kont għadni nħares lejn il-koppla, bdejt
nisma’ t-tpespis tal-għasafar tal-bejt li bdew jittajru
fuq il-bejt bit-tama li jsibu toqba xi mkien fejn
jagħmlu l-bejta tagħhom. Waqt li kont qiegħed
nisma’ t-tisfir dgħajjef tagħhom, ħsibijieti marru fuq
tliet persuni li kienu ta’ għajnuna kbira għall-knisja
tagħna.
L-ewwel persuna li ħsibt fuqha kienet propju
missieri Lippu li kien is-sagristan tal-knisja qabli
madwar 50 sena ilu. Dak iż-żmien jien kien għad
kelli 11-il sena. Il-familja tiegħi kienet ferħana ħafna
bil-ħatra ta’ missieri bħala sagristan. Niftakar, fi
żmien il-Milied, lil ħuti l-bniet jaħslu l-knisja, ommi
tnaddaf il-brazzi u l-gandlieri tar-ram u ħuti s-subien
jarmaw il-knisja. Kienet tkun dehra sabiħa ta’ familja
sħiħa tikkontribwixxi b’mod volontarju sabiex ilknisja tagħna tinżamm nadifa u armata kif jixraq.
It-tieni persuna li ġiet quddiem għajnejja kienet
l-eks kappillan Mons. Ġużeppi Schembri li kellu
rispett kbir lejn il-ħidma ta’ missieri. Ta’ sikwit kien
imur ħdejh u japprezza dak kollu li jkun qiegħed
jagħmel. Mons. Schembri kien jaf japprezza u jħobb.
Kien jieħu ħafna gost jara li l-knisja tiżżejjen kif
suppost fil-festi, kien jieħu gost li l-Mellieħa kienet
qiegħda tiżviluppa, li fil-Mellieħa kienu qegħdin
jinbnew lukandi ġodda biex iż-żgħażagħ Melliħin
kien ikollhom fejn jaħdmu.
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Ġibt quddiem għajnejja lil Mons. Schembri
f’April 1976 jistedinni sabiex nieħu l-inkarigu talknisja bħala sagristan flok missieri. Imbagħad erġajt
ġeddidt il-memorji sbieħ meta fl-1 ta’ Mejju ta’ dik
is-sena kien ħatarni bħala sagristan tal-knisja tagħna.
Niftakar fil-kuraġġ li kien xtaqli u kemm kien awgurali
għal din il-ħatra. Kien xtaqli futur sabiħ – ħafna snin
ta’ ħidma fid-dar t’Alla għall-Mulej u l-familja kbira
tiegħu li hi l-komunità Melliħija kollha.
It-tielet persuna li waqgħu ħsibijieti fuqha kienet
Toni Fenech (ta’ Smitt). Toni kien raġel twajjeb
u kien mogħni b’ħafna snajja’. Toni kien dejjem
ikun ma’ missieri u flimkien kienu jieħdu ħsieb ilmanutenzjoni tas-siġġijiet tal-knisja u anke tal-bini
tal-knisja billi jagħmlu t-tiħkil fejn kien ikun hemm
bżonn. Kienu jgħinu ħafna lis-sagristan Karmnu
Gauci fl-armar tal-knisja b’mod speċjali fil-festa
tal-Vitorja. Niftakar lil Toni, missieri u xi rġiel oħra
jippreparaw il-vara tal-Vitorja sabiex titpoġġa fuq ilbradella bi preparazzjoni għall-festa tal-Vitorja.
Fil-bidu ta’ Settembru ta’ kull sena, aħna bħala
komunità Melliħija niċċelebraw il-festa li għażlu
missirijietna sa mill-qedem – festa li tfakkarna fittwelid ta’ Ommna Sidtna Marija. It-8 ta’ Settembru
jfakkarna wkoll fi ġrajja importanti oħra li seħħet
fl-1565 meta l-Maltin rebħu lit-Torok f’dak li
jissejjaħ l-Assedju l-Kbir. F’din il-ġrajja, il-Maltin
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ħarġu rebbieħa fuq il-Misilmin bl-għajnuna t’Alla u
t’Ommna Marija Santissima.
Kif għedt drabi oħra, il-festi jinvolvu ħafna
ħsibijiet, preparamenti, responsabbiltà, sagrifiċċji
u xogħol. Ħafna nies ikunu nvoluti fl-ippjanar talattivitajiet li jsiru fil-knisja u anke dawk li jsiru barra
mill-knisja. L-għan tal-festi huwa wieħed reliġjuż.
L-iskop li l-komunitajiet ta’ Malta u Għawdex
jagħmlu dawn il-festi hu sabiex jirringrazzjaw lil
Alla permezz tal-qaddisin patruni tagħhom u dan
għandu jgħaqqad lill-komunitajiet kollha sabiex
jitolbu u jifirħu lkoll flimkien. Il-festi esterni
għandhom għan tajjeb ukoll. Dawn jgħinu sabiex innies jiltaqgħu flimkien u, f’atmosfera ta’ festa, jifirħu
flimkien bħala parroċċa. Għalhekk ejjew inżommu
f’moħħna li l-iskop ewlieni huwa wieħed spiritwali
u għalhekk għandna nieħdu sehem fil-funzjonijiet li
jsiru fil-knisja u nersqu għas-sagramenti tal-Qrar u
t-Tqarbin.
Fl-aħħar nett, irrid irrodd ħajr lill-President
tal-Għaqda Mużikali Imperial u l-kumitat kollu
tar-rispett u għajnuna li dejjem sibt kemm bħala
sagristan kif ukoll lill-familja tiegħi. Jalla l-Mulej
jagħtina festa tajba sabiex minnha joħorġu minjiera
ta’ valuri nsara kif għandu jkun u li, bħal snin oħra,
tagħmel ġieħ lill-poplu Mellieħi kollu.
Il-festa t-tajba lil kulħadd.

ta’
titta
confectionery
152, Triq il-Mitħna l-Ġdida
Mellieħa

Mob: 79366078
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The Veggie Truck
Mobile Fruit And Veg Specializing in the
very best local and imported produce
David Vella (Owner)
9962 9372 / 9965 7483
Delivery Service Available
jovella1@gmail.com

Il-Bar tal-KaΩin
tal-Banda Imperial
Għal ikla fniek u xarba ġenwina
mal-ħbieb bi prezzijiet raġonevoli

7, Misraħ il-Parroċċa, il-Mellieħa
Tel: 2152 3467
Il-familja Xuereb (tal-Kukka)
tawgura l-Festa t-tajba lil kul˙add u
jirringrazzjaw lill-klijenti kollha.
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