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Ta’ kull sena, meta tgħaddi l-festa ta’ Santa 
Marija, il-komunita  Melleħija tibda tipprepara 
għall-festa titulari tagħha – il-festa ta’ Marija 
Bambina, festa liturg ika li fiha nfakkru t-twelid 
tal-Verg ni Mqaddsa Marija li kellha tkun “il-
Magħż ula” biex tkun Omm il-Feddej.  Il-festa 
tagħna kienet minn ż mien il-qedem festa 
popolari mal-Maltin u l-Għawdxin.  Niftakar 
sewwa meta g ejt maħtur sagristan fl-1976, il-
festa tagħna kienet tkun frekwentata minn eluf 
ta’ nies li kienu joħonqu l-pjażża maestuż a 
tagħna. 
Il-festa tar-raħal tagħna tista’ titqies popolari 

għal diversi rag unijiet. Dari, lejlet il-festa, kienu 
jing abru gruppi ta’ nies mad-dawra tal-knisja 
tagħna jgħannu.  Ħafna nies kienu jing abru 
madwar dawn l-għannejja u kienu jibqgħu 
jgħannu sa kmieni jum il-festa filgħodu sa xħin 
is-sagristan jiftaħ il-knisja għall-ewwel 
quddiesa.  Normalment l-għana kien jibda 
eż attament kif jispiċ ċ a n-nar tal-art jew kif inhu 
magħruf bħala “g igg ifogu”.  
Niftakar fl-ewwel ħames snin li lħaqt 

sagristan, l-ewwel quddiesa kienet tibda fit-
3.30 ta’ filgħodu. Il-knisja kienet tkun 
ippakkjata   bin-nies – l-aktar Melleħin u 
Għawdxin, li kienu ħafna dawk li jig u għall-festa 
tagħna.  Kienet tkun xena sabiħa tara l-knisja 
mixgħula kollha u armata u mimlija b’dawk in-
nies kollha!  
Għall-grażżja t’Alla, il-festa tagħna dejjem 

kienet ippreparata u ffesteg g jata b’dinjita , 
kemm mill-parti relig już a kif ukoll mill-parti 
soċ jali.  Għal dak li għandu x’jaqsam man-naħa 
relig już a, il-funżjonijiet fil-knisja jibdew bin-
noveni – disat ijiem ta’ preparażżjoni fejn fihom 
kull g urnata tkun iddedikata għal xi seżżjoni 
partikulari tal-komunita  tagħna.  Dawn 
iwassluna għal lejlet il-festa meta filgħaxija ssir 
it-Traslażżjoni, l-ewwel Għasar u quddiesa 
kantata solenni.  Jum il-festa filgħodu, il-
qniepen sbieħ tal-knisja tagħna jindaqqu biex 
jistednuna għall-quddiesa kantata solenni fejn 
fiha jintiseg  il-panig ierku.  Fi tmiem il-quddiesa 
tindaqq l-antifona tal-Madonna u jsir il-bews 

tar-relikwa.  Imbagħad filgħaxija jingħad it-tieni 
Għasar.  Eż att wara, meta kien kollox normali, 
kienet toħrog  il-purċ issjoni bl-istatwa ta’ Marija 
Bambina u wara d-dħul tal-purċ issjoni tingħata 
l-barka sagramentali. 
F’dak li għandu x’jaqsam mal-parti soċ jali, il-

komunita  Melleħija u ħafna nies oħra li jig u 
jż uruna flimkien ma’ ħafna turisti li jkunu 
fostna, jiċ ċ elebraw dawn il-jiem ta’ festa b’modi 
differenti.  It-toroq u l-pjażża tar-raħal tagħna 
jkunu mż ejnin u armati bl-aħjar mod possibbli. 
Il-faċ ċ ata tal-knisja u l-koppla jkunu mixgħula 
bil-bożoż ikkuluriti li jkomplu joħolqu 
atmosfera ta’ festa.  Ħafna nies jakkumpanjaw 
liż -ż ewg  baned tagħna li joħorg u jdoqqu marċ i 
brijuż i madwar it-toroq tar-raħal tagħna.  
Oħrajn jippreferu joqogħdu fil-każ ini tal-baned 
jixorbu xi ħag a waqt li ħafna joqogħdu 
jitpaxxew bil-logħob tan-nar tal-ajru li jkun 
imħejji mid-dilettanti Melleħin.  Ħafna nies oħra 
joqogħdu jistennew il-ħin biex jisimgħu ż -ż ewg  
innijiet ad unur Marija Bambina li jindaqqu   
miż -ż ewg  baned li għandna fil-Mellieħa. 
F’dawn l-aħħar snin, il-festa fil-Mellieħa 

ħadet xeħta kemxejn differenti.  Għal matul il-
g ranet tal-festa, daħlu drawwiet sbieħ li 
għandhom valuri Nsara kbar.  Saret drawwa ta’ 
kull sena li f’g urnata matul il-g imgħa tal-festa 
jkollna l-mobile unit tal-għoti tad-demm fejn 
ħafna Melleħin jersqu biex jagħmlu dan il-g est 
tant nobbli u jagħtu d-demm.  Oħrajn jieħdu l-
iniżjattiva sabiex jgħinu lil xi nies li jkollhom xi 
diffikultajiet li g g ib il-ħajja.  Naraw ukoll lill-
għaqdiet u l-każ ini tagħna jagħmlu għotjiet ta’ 
flus lil tant nies li jkunu jeħtieg u l-għajnuna, 
fosthom nies fil-bż onn minħabba xi diż abilita  
jew xi kundiżżjoni oħra.  Dawn il-valuri sbieħ 
ikomplu jsebbħu l-festa tagħna anke biex nuru 
li nkunu qegħdin naħsbu f’dawk li għal xi rag uni 
jew oħra ma jkunux jistgħu jifirħu u jgawdu l-
festa magħna.  Dawn l-atti jressquna aktar lejn 
Ommna Marija Santissima, lejn binha G esu  u 
anke lejn xulxin.  Huwa xieraq li l-ferħ li g g ib 
magħha l-festa jħossu kullħadd.  B’hekk biss 
inkunu nistgħu ngħidu li kellna festa suċ ċ ess – 
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billi nagħtu g ieħ lill-Madonna billi nattendu 
għall-funżjonijiet fil-knisja u billi nuru 
solidarjeta  ma’ dawk ħutna li ma jistgħux 
igawdu l-festa magħna. 
F’dan il-messag g  tiegħi fil-festa tas-sena 

2021, nixtieq nirringrażżja lil Alla l-Imbierek u 
lil Ommu l-Verg ni Marija Bambina tal-grażżja 
kbira li tawni li din is-sena għalaqt 45 sena 
sagristan tal-parroċ ċ a tagħna – snin twal li 
fihom ħdimt ma’ ħafna nies u li dejjem għamilt  
l-almu tiegħi kollu sabiex ikollna knisja mż ejna 
mill-aqwa f’kull okkaż joni.  Is-sodisfażżjon 
tiegħi hu li matul dawn is-snin tajt l-għajnuna u 
s-serviżż tiegħi lil kulħadd mingħajr differenża.  
Nixtieq nirringrażżja lill-ex kappillani u s-
saċ erdoti kollha li ħdimt magħhom u lill-
Arċ ipriet preż enti Dun Joe Caruana tar-rispett u 
l-għajnuna li dejjem tani.  Nirringrażżja ukoll   
lis-Sindku u lill-kunsilliera tar-rispett u l-
appreżżament tagħhom lejn il-ħidma tiegħi u 
lill-President Josef Borg u lis-Segretarju John 
Baptist Gauċi tal-Banda Imperial talli reg għu 
stednuni biex inwassal il-messag g  tiegħi.  Fl-
aħħar nirringrażżja lill-għaqdiet soċ jali kollha 
Melleħin li ħdimt magħhom mill-qrib meta xi 

waħda minnhom iċ ċ elebrat xi anniversarju jew 
attivita  speċ jali. 
Mill-ewwel g urnata li bdejt il-ħidma tiegħi 

bħala sagristan, jien dejjem emmint u nibqa’ 
nemminha sal-aħħar jum tal-ħidma tiegħi li 
meta taħdem, tirrispetta u tappreżża ħidmiet l-
għaqdiet li għandna fir-raħal, flimkien nistgħu 
nagħmlu ħafna affarijiet sbieħ u li jagħtu gost lil 
kulħadd.  Bil-ftehim u r-rispett reċ iproku, fil-
Mellieħa jirnexxilna norganiżżaw festi u 
okkaż jonijiet fejn fihom il-komunita  Melleħija 
tifraħ u tiċ ċ elebra b’mod dinjituż  kif titlob 
komunita  ċ iviliżżata kif għandna f’raħal 
twelidna, il-Mellieħa, raħal mogħni b’ħafna 
g miel u też ori fosthom il-knisja arċ ipretali u s-
Santwarju Nażżjonali tal-Madonna tal-Mellieħa 
li writna mingħand missirijietna. 
Fl-aħħar nett, ejjew nitolbu lill-Mulej G esu  u 

lil Ommu Marija sabiex terg a’ tfig g  dik il-
g urnata li maż -ż erniq tagħha terg a’ g g ibilna il-
fejqan sħiħ u li nerg għu nieħdu saħħitna minn 
din il-pandemija ħalli nerg għu nibdew ingawdu 
l-festi u norganiżżawhom kif konna qabel. 
Il-festa t-tajba lil kulħadd. 


