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Għall-grazzja t’Alla, din is-sena 2022 se nerġgħu
jkollna l-grazzja u l-opportunità li niċċelebraw ilfesta titulari tagħna – il-festa li tfakkarna fit-twelid
tal-Imqaddsa Verġni Marija. Malli tidħol fil-knisja
arċipretali tagħna, fil-faċċata wara l-artal maġġur,
tilmaħ kwadru prominenti mpitter minn Ġużeppi
Calì fis-sena 1898. Dan il-kwadru jiddeskrivi
t-twelid tal-Verġni Marija. Naraw lill-Madonna
ċkejkna flimkien mal-ġenituri tagħha Sant’Anna u
San Ġwakkin, u fl-isfond tagħhom naraw it-tifkira
tal-Assedju l-Kbir. Tispikka ħafna wkoll fuq dan
il-kwadru l-iskrizzjoni bil-Malti minquxa fil-ġebla
bajdanija li tgħid hekk: It-Twelid Tiegħek Verġni
Marija Ferraħ id-Dinja Kollha.
Sa mill-qedem il-festa tagħna kienet popolari
għalina l-Melliħin u għal ħafna nies oħra minn
kull rokna ta’ Malta u Għawdex. Niftakar sewwa,
meta ġejt maħtur sagristan fl-1976, il-festa kienet
tiġi ċċelebrata fuq tlitt ijiem – lejlet lejlitha (hawn
min kien isejħilha l-aħħar novena), lejlet il-festa u
nhar il-festa. Niftakar li matul dawn it-tlitt ijiem,
b’mod speċjali lejlet u nhar il-festa, kienu jkunu
impressjonanti bl-ammont ta’ nies li kienu jiġu
jgawdu l-festa tal-Vitorja fir-raħal tagħna.
L-ewwel quddiesa nhar il-festa fit-8 ta’
Settembru kienet tkun fl-erbgħa ta’ filgħodu. Kont
niftaħ il-knisja fit-3:30 ta’ filgħodu. Wara kwarta
l-knisja kienet tkun diġà ippakkjata bil-Melleħin
u numru kbir t’Għawdxin li kienu jiġu jgawdu
l-festa magħna. Dawn l-Għawdxin kienu jiġu minn
diversi rħula lejlet il-festa, b’mod speċjali sabiex
jisimgħu l-għana li kien ikun organizzat wara li
jinħaraq in-nar tal-art. Ġieli kien ikun hemm seba’
gruppi t’għannejja jgħannu f’postijiet differenti,
ġeneralment madwar il-knisja u s-Santwarju. Għal
dan l-għana kienu jiġu wkoll ħafna nies Maltin,
speċjalment miż-Żejtun, minn Ħal Għaxaq, millImqabba, mill-Qrendi, minn Marsaxlokk u anke
Rabtin.
Grupp minn dawn l-għannejja kont issibu fuq
is-sur. Naħseb dan il-grupp l-iktar li kien jiġbor
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nies. Grupp ieħor kien ikun qiegħed jgħanni fejn ilmaħżen mal-ġenb tax-xellug tal-knisja. Kien ikun
hemm grupp ieħor jgħanni ħdejn iċ-ċimiterju. Ħafna
nies kont tarahom isegwu u jisimgħu l-għana fittaraġ ngħidulu “tal-kappillan”. Dan ngħidulu “talkappillan” għaliex huwa t-taraġ li jagħti għall-bieb
tal-uffiċċju tal-arċipriet. Grupp t’għannejja kien
jintasab ħdejn l-għassa tal-pulizija u grupp ieħor
kien iħobb ikun taħt il-loġoġ fil-bitħa tas-Santwarju.
Dawn ix-xeni u episodji sbieħ kienu joħolqu
festa Maltija. Dak iż-żmien l-attivitajiet esterni talfesta kienu ftit limitati. Sal-1980, il-ftit attivitajiet
li kienu jsiru kienu, tista’ tgħid, kollha jiddependu
u jikkonsistu minn attivitajiet li jorganizzaw fittoroq u l-pjazza tagħna ż-żewġ baned tal-Mellieħa.
In-nar kien ukoll ftit limitat u allura dawn il-gruppi
t’għannejja flimkien mal-kitarristi kienu joħolqu
mezz ieħor ta’ divertiment.
F’dawn iż-żminijiet il-festa kibret u nħolqu
attivitajiet u inizjattivi ġodda. Però, fl-opinjoni
tiegħi, wieħed mill-iżjed mumenti qawwija u li
tant ikun mistenni huwa meta ż-żewġ baned tagħna
jesegwixxu billi jdoqqulna u jsemmgħulna ż-żewġ
innijiet sbieħ, melodjużi u devoti ad unur Marija
Bambina. Mhux l-ewwel darba li dawn iż-żewġ
innijiet ġabulna memorji u nostalġiji ta’ ferħ u anke
ta’ niket li qabbżulna xi demgħa minn għajnejna.
Dawn l-innijiet minn ċkuniti dejjem ġibduni lejn
il-planċieri u kont inkun minn ta’ quddiem ma’
missieri biex nisma’ u nitpaxxa bihom. Meta kbirt
kont immur waħdi u kont noqgħod attent nisma’
l-lirika ta’ dawn l-innijiet kantati mill-korijiet tattfal flimkien mat-tenuri u l-baritoni.
Ħaġa pożittiva li dejjem affaxxinatni, anke meta
kont għadni iżgħar u li minn dejjem osservajtha,
hija li għalina l-komunità Melleħija dawn l-innijiet
jgħaqqduna u jnessulna d-differenzi ta’ bejnietna.
F’dawn l-innijiet, missirijietna bl-għajnuna talProvidenza, ipprovdewlna ftit minuti qawwijin
ħafna fejn fihom ningħaqdu lkoll flimkien biex
inkantaw, nirringrazzjaw u nfaħħru lil Marija
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Bambina ta’ kemm grazzji tkun tatna matul is-snin
li jkunu għaddew kif ukoll nitolbuha tħares lilna u
lill-familji tagħna matul is-sena li tkun ġejja.
Hija grazzja mis-sema l-innu li jindaqq millGħaqda Mużikali Imperial li għandu versi u lirika
ta’ Nicola Biancardi u mużika tas-Surmast Vincenzo
Ciappara. Fir-ritornell insibu dan il-kliem:
O Madonna Ġmiel il-Ġonna
Xemx ta’ Mejju li saħħant
Lill-qalbiena bl-akbar ħniena
Meta ġbarthom taħt il-mant

Għall-grazzja t’Alla, din is-sena, dawn l-erba’
versi se jerġa’ jkollna l-grazzja li nisimgħuhom għax
f’dawn l-aħħar sentejn ma stajniex nisimgħuhom
jitkantaw nhar lejlet u nhar il-festa minħabba issitwazzjoni allarmanti tal-pandemija. Nistqarr li
għalkemm il-knisja tagħna żejjintha u armajtha u
l-qniepen indaqqu bħas-soltu matul il-ġranet talfesta, xorta ħassejt li l-festa ma kinitx kompluta
bħas-snin l-oħra. Jien għamilt ħilti kollha sabiex issehem tiegħi bħala sagristan nagħtih kollu sabiex ilkomunità Melleħija xorta tkun tista’ tifraħ fil-festa
tagħha anke jekk b’mod ristrett. Xtaqt li fil-Mellieħa
jkollna arja u ambjent ta’ festa xorta waħda, anke
jekk l-attivitajiet ta’ barra ma setgħux isiru.
Xieraq u ġust li l-ewwel u qabel kollox
nirringrazzja lil Alla tas-saħħa li għadu jagħtini
sabiex inkompli l-ħidma tiegħi. Nirringrazzja lil
tant nies - li ħafna minnhom m’għadhomx magħna li għenu għas-suċċess tal-festi li għaddew. Fl-istess

waqt nixtieq nirringrazzja lil ħafna nies oħra li se
jagħtu kontribut għall-festa ta’ din is-sena.
Nirringrazzja mill-qalb lil dak il-grupp ta’ ftit
irġiel li jgħinu kemm fit-tiżjin tal-knisja kif ukoll
fit-tiżjin tal-pjazza u t-toroq tagħna. Niżżi ħajr ukoll
lill-Grupp Santa Marta, lill-Grupp tal-Qniepen u
lill-Grupp tan-Nar li lkoll jagħtu sehem importanti
fil-festa. Is-sehem tal-korijiet fil-parroċċa tagħna
jkompli jsebbaħ l-attivitajiet liturġiċi li jkunu
organizzati fil-knisja tagħna u ta’ dan aħna għandna
nkunu grati lejhom ukoll. Naturalment mingħajr
is-sehem tat-tliet għaqdiet mużikali li għandna filparroċċa tagħna, il-festa ma tistax tkun kompluta.
Għalhekk nirringrazzja lis-Società Filarmonica La
Vittoria, lill-Għaqda Mużikali Imperial kif ukoll lillGħaqda Korali u Orkestrali Marija Bambina li tieħu
ħsieb il-mużika sagra kollha tal-festa. Ma jonqosx
li nirringrazzja lill-arċipriet u l-kleru kollu, lillabbatini, lill-fratelli u lil dawk li b’xi mod jew ieħor
jaħdmu sabiex kull sena jkollna festa li tagħmlilna
ġieħ kif jixraq lir-raħal tagħna.
Fl-aħħar nett irrid nirringrazzja mill-qalb lillPresident ta’ din l-għaqda mużikali, is-Sur Josef
Borg, u l-kumitat kollu talli, għal sena oħra, reġgħu
stednuni sabiex naqsam il-ħsibijiet tiegħi għallfesta ta’ din is-sena. Nirringrazzjahom tar-rispett
u l-għajnuna li dejjem tawni kemm ilni sagristan.
Jalla fil-futur nibqgħu naħdmu u nirrispettaw lil
xulxin ħalli bil-ħidma tagħna nkomplu nagħmlu
festa sabiħa kif ukoll inkomplu naħdmu flimkien
għal raħal twelidna, il-Mellieħa.
Viva Marija Bambina!
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Botox & Dermal Fillers

Body Shaping Treatments

Laser Hair Removal

Laser Resurfacing Peels

Advanced Aesthetic Facials

HIFU - Facelifts

Semi Permanent Make Up

Stretch Marks & Pigmentation

Nail Bar, Lash Bar & Pedi Spa

Acne & Rejuvination

Solarium Tanning

Massage

Vein Treatments & Tattoo Removal

Cosmetics & much more…

132 Triq il-Kbira, Mellieħa

info@artinbeauty.com

+356 21 522 123
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+356 99 843 941
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