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Għaddiet sena oħra mill-
festa tal-Vitorja, sena li 
bdiet bħala waħda 
impenjattiva ferm mimlija 
b’ħafna xogħol ippjanat 

b’risq l-għaqda tagħna. Wara l-festa, il-
Kummissjoni Banda u Kor bdiet timpenja ruħha 
f’attivitajiet diversi organiżżati minnha u minn 
fergħat oħra fi ħdan l-Għaqda. Fost dawn insibu 
l-Festa tal-Madonna tal-Mellieħa, ‘Jum it-
Tifkira’ fejn fiha nfakkru l-memorja ta’ sħabna li 
rħewlha għal ħajja aħjar, u l-attivitajiet tal-
Milied. Il-qofol ta’ dan tal-aħħar kienu l-
programm tal-Milied nhar l-14 ta’ Diċ embru fis-
sala tal-każ in u programm ieħor li sar fil-Pjażża 
tal-Parroċ ċ a lejlet il-Milied. 
Minn hemm bdew it-tħejjijiet għall-

programm ta’ Ħadd il-Palm li mbagħad 
sfortunatament kellu jitħassar flimkien mal-
wirja ‘Iċ -C aħda’ li kellha tittella’ mill-
Kummissjoni Ż għaż agħ minħabba l-pandemija 
tal-COVID-19. Minn hemm, flimkien ma’ nies 

oħra, il-Kummissjoni bdiet tagħti sehem 
f’xogħol ta’ manutenżjoni fil-każ in. Għalhekk, 
f’dan iż -ż mien xejn faċ li stajna nutiliżżaw il-ħin 
biex isir xogħol bż onjuż  li minnu jibbenefika l-
każ in u l-membri tiegħu. B’hekk wieħed jista’ 
jinnota kif filwaqt li ttieħdu l-prekawżjonijiet 
kollha meħtiega, is-sehem tagħna fil-każ in ma 
waqafx u fortunatament nistgħu ngħidu li sar 
ħafna xogħol li kien ilna nixtiequ jsir. 
Hekk kif is-sitważżjoni kienet tidher li 

qiegħda tiċ ċ ara, il-kunċ ert ta’ kull g imgħa reg a’ 
ħa postu fuq il-bejt tal-każ in biex filwaqt li tig i 
preparata l-muż ika, il-Banda tibqa’ attiva avolja 
ikkaratteriżżata b’ċ erti miż uri li jassiguraw 
ig jene sħiha kontra l-virus. Sfortunatament, 
dawn is-siltiet mhux ser ikunu jistgħu jig u 
esegwiti għall-komunita  minħabba f’iż jed 
restriżżjonijiet tal-massa li ddaħħlu g ewwa 
pajjiż na f’dawn l-aħħar g imgħat. 
Nittamaw li s-sena d-dieħla jkollna festa 

ikbar u isbaħ ad unur ta’ Marija Bambina! 
Il-festa t-tajba lil kulħadd.  
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