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Iż-Zmien Jgħaddi

bla ma jistenna 'l Ħadd
Għeżież

Qarrejja,

Hekk kif clin is-sena waslet biex tintemm,
ni stgħu nħarsu lura lejha b 'sodisfazzjon
kbir. fejn kienet sena oħra memorabbli għa~
Soċjetà tagħna. ls-Socjetà Santa Marija
u Banda Rc Ċorġ V kellha sena mimlija
attivitajiet kbar li komplew ġabu lejn i~
Sotjet11tagħna aktar suċċessi u unuri.

ls-Scna 2010 kienet waħda ~pdjC1li 111inn
kull art, fejn konnha qegħdin niċċelebraw
il l OOsena mit-twaqqif la' din l-Ewwel
Soċjelà Mużikal i ġewwa l-I111qabba. Bi lFcsl:l grandjuża li din is-sena organizzajna,
komplejna kkonfcrmajna l-ħi la tal-membri
fi ħdan is-se~lLjonij ieL va1ji li lesti jahdmu
flimkien biex jgħollu isem din i s-soċjetà
ddedikata lejn sidtna Marija

Ir-TiTULfR
Scvjo ni Żgħażagħ Santa Ma1ija Mqabba
Est. 1993
Soċjetà Santa Marija u

Banda Re Ġorġ V,
'Palaa Santa Marija". Pjazza tal-Kni:.Ja.
Mqabba MQB 101 l - l\lalca
Tel: 11683020

website: www.santamariJa.com
emAil: yo111hs@san1anrnrija.co111
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Mela tiftakar fis-suċi;e~si . kif tista' ma
ssemmix i r-Rebħ Assolut mi l l-Għaqda Nar
tal-Arl Santa Marija Mqabba li l-Festival
Nazzjonali tal-Loghob tan-Nar tal-art 20!0.
li sar fuq il-Fosos tal-Furjana. 0111 l -għaqda
ħabrieka.

fi

ħdan is-Soċjetà tagħna qatgħet

figura tajtrd ħafna f"din il-kompetizzjoni fejn
rebħet tlett unuri minn erbgħa; għall-Aħjar
Prodotti Użati. għall-Aħjar Mekkaniżmu,
u fuq kollox għall-ahjar Oriġinalità . Bħal
Oe.iJem. Din l -Għaqda kisrel rekord ieħor
f'dan il-festival fejn sarel l-ewwel għaqda li
rebħet tlett unuri. x·unur dak!
Għa l dawn iż-żm i nijiet. is-SezzjoniŻgħażagħ
ghantlha aktar attivitajiet kbar ippreparati
fosthom L-EWWEL U L UNIKU Presepju
Ħaj ġewwa l-Imqabba. Dan il-Presepju
Ħ aj ser j iġ i organinat ġo għalqa li tinsab fi
Triq il-Konvoj ta' Sanla Marija (By Pass) u
ser ikun mifruA fuq medda ta' 1.700 metru
kwadru ta' art. b'aktar m111n 75 personaġġ
jipparteċipaw f'rakkont nnimat mill-Bibbja
ta· madwar 20 minuta. meħ ud mill-Evanġelju
ta' San Luqa, li jibda miċ-ċe nsi ment li jibqa'
sejjer sal-wasla tal-Maġi. li-Presepju Ħaj ser
iku n m i ftuħ għa l l -pubbl i k u mi t-Tnejn, 20 ra·
Diċembru sal-Ħadd, 26 ta ' Diċembru bejn il5:30pm u d-9:00pm.

Ta' dan ix-xogħol u s-~uċċessi għandna
nini ngrazzjaw lil Ommna Marija li l.l.omm
idejha dejjem fuqna. u tilluminana biex
inkomplu naħdmu għal ġid tas-soċjetà, u
għall-komunità Mqabbija.
Il-Prcsidenr u
l-bqija tal-membri fi l-kumi1a1 taż-:żgħażagħ
jixtiequ ji1Tingrazzjaw lill-parlitnrji kollhn
għas-suppon u l-għaj nuna laghhom.
Nawguraw Milied
u barka!
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mill-Kaxxier taż-Zgħażagħ
Joseph Briffa

Għeżież Żgħażagħ ,

Soċi

twaqqfet din s-sezzjoni tatTfal bl-isem 'Tfal tat-Titular.
Ulied il-PatrunaSantaMarija' .
Nixtieq niġbed l-attenzjoni li
jekk hawn xi tfal jew żgħażagħ
li għadhom ma ssieħbux
membri, għandhom jagħml u
dan billi javviċinaw lil xi ħadd
mill-kumitat mill-aktar fis.

u

Partitarji,
Huwa ta' pjaċir kbir għalija
li bħala l-kaxxier il-ġdid tasSezzjoni Żgt1ażagħ Santa
Marija sejjer inwassal dan
l-ewwel messaġġ tiegħi f"ItTitular', pubblikazzjoni li
fi Frar tas-sena d-dieħla se
tagħlaq ħames snin.
Nixtieq nibda billi ngt1id proset kbira lisSur Carmel Zahra, President tas-soċjetà
tagħna, li f'Ottubru li għadda ġie mogħti
l-premju ta' Ġieħ l-Imqabba.
Is-Sezzjoni Żgħażagħ bħal dejjem qed
tkun ta' għajnuna kbira għas-soċjetà
tagħna kemm manwalment kif ukoll
finanzjarjament. Din is-sena l-kumitat
kera garaxx zgħir flok wieħed ikbar, li
kien jinkera mill-kumitat ċentrali , biex
b'hekk tneħħa parti m il-piż li l-kumitat
ċentrali għandu. Hawnekk indur fuqkom
is-soċi u partitruji biex intom ukoll
tgħinu finanzjarjament milli tistgħu.
It-tfal minn dejjem kienu ta' importanza
kbira għas-soċjetà tagħna. Fil-fatt, ilkażin minn dejjem kien jorganizza
attivitaj iet relatati mat-tfal, biss issa
s-Sezzjoni Żgħażagħ ħasset il-ħtieġa
li dan il-grupp jitwaqqaf uffiċjalment.
Gtrnlhekk fl-20 ta' Novembru li
għadda permezz ta' party b'xej n li kien
jikkonsisti f'ikel, xorb, kant, logħob,
u b'qsim ta' kejk kbir bil-logo fuqu,

2

.. : .

Wara s-suċċess kbir li kellna fl-2006,
u fl -2007 fil-Presepju Ħaj, fejn fl-2007
intrebaħ ukoll unur prestiġjuż għalina
ż-igħaiagħ. din is-sena se jerġa' tiġi
organizzata edizzjoni oħra tal-Ewwel
Presepju Ħaj ġewwa l-Imqabba. Kien
pass diffiċli ħafna għal l -fatt ewlieni
li ma sibniex kooperazzjoni kemm
xtaqna, imma kienet fuq l-insistenza ta'
dan il-kumitat il-ġdid li bqajna ninsistu
biex insibu post alternattiv, u b'hekk ilPresepju Ħaj se jerġa' jsir. Min hawn
nixtieq ngħid grazzi lis-sid ien talgħelieqi li qed ikunu ta' kooperazzjoni
kbira għalina . kif ukoll lil nies oħra li
qed ikunu ta' għaj nuna kbira f' kull ħaġa
li tinvolvi din l-attività.
Nixtieq nagħlaq billi ngħid grazzi lil
kull min qed ikun ta' għajnuna lejn iż
żgħażagħ biex inkomplu norganizzaw
attivitajiet varji u biex inkomplu naħdmu
biex inkabbru l-festa tant għażiża
għali na, l-Festa Santa Marija.
Viva l-Kbira Santa Marija,
Patruna tagħna l-lmqabbin.
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'Flimkien inkomplu niktbu l-Istorja'
Carlo Sciberras; Viċi President
Soċ. Santa Marija u Banda Re Ġorġ V

Għeżież Żgħażagħ, Soċi u

Partitarji,
li ġejt
mill-Kumitat taż
Żgħażagħ
sabiex
naqsam
magħkom ftit ħsibijiet f'din ilħarġa tal-Pubblikazzjoni 'IlTitular· ;
pubblikazzjoni
mwielda
proprju mis- Sezzjoni
Żgħażagħ fi Frar tal-2006 bl-għan
ewlieni jkun li j sostni djalogu regolari
bejn is-Soċjetà u ż.-żgtiażagħ tagħha
flimkien mal-kumplament tal- Komunità
Mqabbija. Tmeressanti u i nkoraġġanti
ferm huwa l-fatt li din il-pubblikazzjoni
qiegħda dejjem tikber fil-kwal ità u
l-popolarità tagħha, għa l daqstant inkun
qed nonqos jekk ma ngħidx prosit
lill-Bord Editorjali taJ- ħidma li qed
iwettaq.
Huwa ta"

pjaċir għalija

avviċinat

Kif diġà sar fis-sn in preċedenti permezz
ta' ħ afna kisbiet mid-diversi fergħat
fi Man is-Soċjetà, gtial darba oħra.
ilkoll flimkien qed nerġgħu ngħixu fi
żm i nijiet li ser jibqgħu minquxa b'ittri
tad-deheb fl-istorja tas-Soċjetà tagħna.
Qed nirreferi għal dak li bħa ln Kumitat
Eżekuuiv poġġejna fuq quddiem nett talaġenda tagħna. sewwa sew il-proġett talestenzjoni tas-Sede tas-SOĊjetà. Proġett
Kapitali denju li ser jagħlaq bil-kbir iċ
ċelebrazzjonijict ċentinarji fil -ġimgħat li
ġejjin.

Huwa

fatt

ukoll

li

kull

suċċess

huwa
abbinat
mal-li vell
ta'
determinazzjoni
flindividwu. Nemmen bi sħiħ
li l-Kumitat taż-Zgħal.agħ
għandu determinazzjoni biex
ibiegħ, xhieda 1a· dan huma
ż- żcwġ inizzjattivi li ttieħdu
dan l-aħħar li huma t-tnedija
tal-Klabb 'Tfal tat-Titular...
Ulied il-Patruna Santa Marija' kif ukoll
il-ħidma li għaddejja bħalissa fuq ilTielet Edizzjoni tal-ewwel Presepju
Ħaj fl-Imqabba; proprju dak il-presepju
li qanqal emolljonijiet tas5ew sbi eħ
ġewwa r-raħal tal-Imqabba fl-2006 u fl2007.
Minn dan J-ispunr nieħu l -okkażjoni
sabiex nirringrazzja u nsellem lillmembri li kienu jiffurmaw parti
mill- Kumitat tas-sezzjoni Żgħażagħ
fl - 2009/20 l 0 taħt it-tmexxija tas-Sur
Robert Ghigo kif ukoll nawgura kull
suċċess l iż-żgħażagħ il-ġodda li qed
j 1ffumaw parti mill-Kumitat preżenti taħt
it-tmexxija tas-Sur Jeremy Mercieca.
Nagħ laq

dawn il-kelmtejn qosra billi
nawgura Milied Ħieni u sena mimlija
risq u barka mis-sema lill-qarrejja
kollha kif ukoll nappella lil kulħadd
sabiex inkomplu nipparteċipaw bi
ħġarna fl-attiv itajiet kollha organizzati
m is-Soċjetà; 'fejn hemm l -Għaqda.
Hemm is- Saħħa' ; Għalhekk , ejjew ilkoll
nimkien inkomplu niktbu din l-i<;torja
glorjuża tas-Soċjctà li tant inħobbu ! !

Festa tad-Dawl
Patri Joseph Zahra O.P.,
Direttur Spiritwali tas-Soċjetà Santa Marija, Banda Re Ġorġ V
Qed nibdew iż-żmien tal-Avvent li jwassalna biex niċċelcbraw
fil -Milied il-Misteru tal-lnkamazzjoni. Il-qofol kollu huwa dak
li nimmeditaw f'Jum il-Milied, fis-silta m i l l-Evanġelju skont
San Owann, fl-ewwel kapitlu (fil-prologu). Matul dawn i ż
żmin ijiet, aħna naħsbu fuq "Dak" li tħabbar mill-profeti, b'mod
pa1tikulari minn Iżaija u minn Ġwanni l-Battista.... "Dak" li
huwa !-"Verb" "li bih sar kollox u mingħaj ru ma sar xejn",
"dak" li hu "Id-dawl tad-d inja" .
Aħna

lkoll fli mkien mal-Kn isja Universali. ninsabu msejjħin
biex inkunu predikaturi ta' dan id-''Dawl". Dan hu d-"Dawl" li jdawwal u jiżboq
it-Testment il-Qad im u jħabbar b "ferħ kbir it-Testment il -Ġdid. Hawn huma ilLiġi u l-Profeti li j sibu l-qofol tagħhom f'Ġesu. Din ukoll kienet l-esperjenza tatTrasfigurazzjoni fuq it-Tabor.
il-liġi

ta' Mose, issa bi Kristu li hu d-"Dawl'', tieħu bixra ġdid a għax timtela bil-liġi
u allura ssir Jiġi ta' grazzja u verità: dak li kien impliċi tu u inkomplut
- dak li ma kienx jidher ċar u dak li ma kienx komplut, issa fi Kristu huwa muri,
irrivelat b'mod ċar u komplut. Fi Kristu jsir espliċitu u perfett. Hawn tajjeb li niftakru
fil-kliem ta' Ġesu meta qal: "Xejn la taħsbu li jiena ġejt biex inwaqqa' l-liġi jew ilProfeti; jien ma ġejtx biex inwaqqaħom, imma biex inwassalhom għal l -perfezzjoni. "
(Mattew 5: 17).
tal-imħabba

F'dan i i-żmien partikulari tas-sena. imien l-Avvent u l-Milied, atma ninsabu msejjtrn
biex inħarsu lejn dan id-"Dawl". Dwal ikollna kemm irridu. Dwal ma' kullimkien!!
Dawn id-dwal iridu jfakkruna biss fi Kristu l-Mulej u fiHwelid u l -ħajj a t iegħu bħala
bniedem fostna: "Il-Verb sar bniedem u gt1ammar fostna, u aħna rajna l-glorja tiegħu,
il-glorja li għandu mill-Missier bħala Ibnu l-waħdieni, mimli bil-grazzja u l-verità"
(Ġw l: 14)
Permezz ta' dawn id-dwal tal-Milied, nifhmu x'funzjoni kellu d-dawl tal-istilla
fil-ġrajja tal-ewwel Milied. Dan hu d-dawl li fih, min hu ta' rieda tajba, għandu
l-elementi kollha biex tassew jagħraf lill-A lla għax Alla uża dan il-mod biex jgtrnrraf
lilu nnifsu lilna l-bnedmin. Ġesu, il-Veb Divin, id-dawl tad-dinja, l-Iben il-waħd ien i
ta' Alla, għarrafna min hu l-Missier u ħadd ma jista' jmur għand il-Missier jekk
mhux permezz ta' Kristu nnifau. Hekk insibu affermat b'mod ċar fl - Evanġelju skont
San Owann kapitlu 14 vers 6.
Nawgura

għa lhek k

il-Milied it-tajjeb lil

kulħadd.

Milied li jrid ikun predikazzjoni
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ħaija

ta• dan id-''Dawl", ta' dan il"Verb.., ca· din il-"Kelma.. 1a· Alla
li t laħħmct bniedem fostna. Issa ma
għadx għandna lil Alla li jitkellem
permeu. tal-profeti, issa gt1andna
lil Alla li qed jitkellem permezz talinkarnazzjoni.
Jalla, Kristu l-Mulej, jitlaħħarn f1na
lkoll biex inkunu xhieda tiegħu
kullimkien.
Awguri .
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Supplied by Maypole
St Catherine Street, Mqabba
One can find
• Cor~fecti.011ery ltems • Wines tmd Spirits • Froze11 pm·trie.\f<Jr partii:s
• G1·01·eries dnwnstair<• • Fresl1 Bread daily

We take
orders
forparties

Opening H ours:

Take-Away

Monday: 3.00pm /7.00pm

Mcat Pics, Timpnna,
Chi~Jccn Pies. Lasngna.

Tuesday -Saturdar : 7.00am / 12.00pm - 3.00pm / 7.00pm

Pn>tini . Qassatat.

Sunday: S.OOam / 12.00pm

S~usage

Rolls

•

Is-sezzjoni Zgħażagħ Santa Marija
tixtieq tawgura
Milied Hieni u
•
Sena Gdida mimlija riżq
lil Kulħadd.

~~'c/6~~
Triq il-Madonna tal-Gilju, Mqabba
Your skin deserves rħe best .

Offcring customized facial and body treatments.
Specializing in body massage, Slimming
programmes with Ultratone and Spa Wraps;
Electrolysis and waxing.
For a/I treatments plew;e book in advonce.

Tel: 21689785121641263
M ob: 9945 0647

Mince Pies
Ingredjenti:
Għal 1-m incemeat:

2 kikkri sultana
2 kikkri passolina
2 kikkri żbib
Kikkra tamal mqatta' rqiq
Kikkra pruna mqatta' rqiq
Kikkra tin mqatta' rqiq
2 tuffieħat mqaxxra u mqatta' dadi żgħar
Kikkra z.okk.or ismar
Mgħarfa qoxra ta' lumija maħkuka
Mgħ arfa qoxra ta' larinġa maħkuka
Mgħa1fa qoxra ta' mandolina maħkuka
Mgħarfa mixed spice

2 kuċċari ni imsiemer tal-qronfol
mat1kuka
Meraq ta ' żewġ lumijiet
2 Kikkri vermouth ħelu
Għall-gt1aġina:

900g dqiq plain
Niskata melħ

450g butir mhux mielaħ
4 imgħaref żejt veġetali
12 imgħaref zokkor
Qoxra ta' lumija maħkuka
2 kuċċarin i essenza lal-vanilla
lima kiesaħ biex tgħaqqad

Metodu:
Ħal lat l-ingredjenti kollha Aimkien imma
żid

il-meraq tal- lumi u l-vermouth Asew. Jekk tara li it-taħl ita
tkun ftit xotta, żid aktar vermouth. Ilmincemeat għandu jiġi ppreparat għall
inqas ġimgħa qabel ma tagħm lu l-mi nce pies.
aħħar. Ħawwad

Gtmrbel id-dqiq mal-melt1 fi skutella. Żid il-butir. Uża jdejk biex tħallat il-butir
mad-dqiq sakemm tara li it-taħ l ita saret bħal frak tal-ħobż fin. Żid iż-żejt, għaġen,
imbagħad żid iz-zokkor, il-qoxra tal-lumija u l-vanil la. Ħallat sew, imbagħad żid
biżżejjed ilma kiesaħ biex tkun tista' tgħaġen l-għaġina li mand hicx tkun ratba jew
xotta żżejj ed. Kompli għaġen fuq ftit dqiq għal madwar 3 m inuti. Geżwer l-għaġi na
ġo cling fi lm u ħalliha toqgħod ġo post frisk għal madwar 30 minuta. Idlek il-forom
tal-mince pies bil-butir u għaddi ħafif bid-dqiq. Iftaħ l-għaġina fuq ftit dqiq. Uża
forom tondi biex taqta' l-għaġina. Jksi l-forom li tkun d likt. fmla l-forom b'żewg
kuċċarini mincemeat kull forma u xarrab it-truf tal-gt1aġina b' daqsxejn ilma kiesaħ.
Iftaħ il-kumplament tal -għaġina u aqta' forom tondi biex tiksi l-wiċċ tal-mince pies.
l ssiġi lla t-truf sew. B 'sikk ina bil-ponta aqta' salib fil-w i ċċ ta' kull mince pie biex tkun
tista' toħroġ l-arja waqt is-sajran. Aħmi ġo forn moderat għal madwar 30 minuta jew
sakemm tara li l-mincepies ħadu kulur dehbi sabiħ.
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l - Visit St. Vincent de Paule 10-10-2010
2, 3- Roderick Tonna fuq ' Aranl Issa' (12-10-2010)
5- Ġieħ Hmqabba 2010 (23-10-2010)
5, 6 - Halloween F'arty (29-10-2010)

.

7, 8 - Disco Bowllng Night (05-11-2010)
9, 10 - Motorsport Sunday (21-11-2010)
11, 12 - Football Festival 1 (23-11-2010)
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Karaoke • Weddings
--=_.;;,
BBQ Nights
Boat Parties • Disco Parties

Borani

ScraP Metals

Qatt Kont taf li ••••
K ien biss fis-sena 1938 u 1976 li

s-silġ niżel

fuq Londra fil -jum tal-Milied.

Oliver Cromwel mexxej Puritan kien iqis iċ-ċelebrazzjon ijiet tal-Milied bħala
immorali fil-jum li kien meqjus bħala sagru. Kull min kien jinqabad
jiċċelebra l-Milied kien jiġ i arrestat
ħwejjeġ

WaqL il-parties li j iġu organizzati bil-gzuz għal dawn iż-żminijiet, huwa komuni
il-"Christmas Crackers" li ġew ivvintati m inn Thomas Smith. Huwa
mporta xi novitatijiet minn Franza biex ibiegħhom bħala rigali għall-Milied, iżda
ma kinux popolari. Ġieħ il-ħs ieb li biex ma jibqgħux ma' w iċċu igeżwirhom u
magħhom iżid tifqija.

ħafna

Dwar l-ikel tal-Milied hemm ħrafa tan-nisa tad-dar li
msajjar lej let il-Milied qatt majimmofa
għal l-ewwel

tgħid

kienet Lip ta' soppa

li

l-ħobż maħdum

magħmulha

u

•

fl-"Chrisum1s Pudding"
l- passolina.

bl-inbid u

•

Father Christmas għandu żewġt indirizzi, wieħed ġewwa Edinbu rgh u l -ieħor finNorth Pole. Dawk l-ittri li huma indirizzati lil " TOYLAND" jew " SNOWLAND"
jmorru Edinburgb, imma l-ittri indirizzati għan-"North Pole" j intbagħtu hemm
għal iex verament jeżisti dak l-indirizz.

•

Iċ-ċriev ta'

Father Christmas kollha għandhom l-isem tagħhom. Jisimhom Dasher,
Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid. Donner/Donder. Blitzen. u Rudolph.
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Tfal tat-Titular ...
Ulied Il-Padruna Santa Marija

*.., santa mart *1f<
T~~I tat-Titular

Nhar is-Sibt 20 ta· Novembru. ingħatat
bidu għal sezzjoni ġdida fi ħdan is-soċjelà
Santa Marija. Sezzjoni li ġiet rnsawwrha
għat-tfa l u hi magħmula mit-tfal fl-istess
soċjetà, hekk imsejjħa 'Tfal tat-Titular'.

Dan il-grupp j ilqa' fih tfal ta' età bej n tliet
snin u tnax-il sena, fejn it-tfal jiltaqgħu kull
nhar la' Sibt wara nofsinhar bejn l-erbgħ a
~
u l ħamsa u nofs ta' wara nofsinhar. Fissiegha u nofs li nagħmlu flimkien se nkun u
qegħdin nagħmlu attivitajiet differenli
bħa l logħob varjat, taħditiet u attivitaj iet
edukattivi, di versi krafls kif ukoll xi ħarġ iet kulturali . Perme-.o: ta· dawn i l-laqgħat, ittfal li jattendu jkollhom iċ-ċans li jiltaqgħu ma' sħabhom f'atmosfcra aktar rilassata
minn dik tal-iskola, kif ukoll jagħmlu ħbieb ġodda. Apparti minn hekk, se jkunu
xorta waħda qegħdin j itgħallmu affarijiet ġodda u jtrnddmu l-kreattività tagħhom .
Biss l-iktar ħaġa importanti hi li fuq kollox jieħdu gost flimkien.
~··

c

..
Ja~
est :2010
~

***

Għall-ftuħ ta' din il - fergħa fis-Soċjetà tagħna, il-Kumitat taż-Żgħażagħ ried
jorganizza xi ħaġa speċjali, li t-tfal jibqgħu jiftakkru. Bil-għajnuna ca· xi membri
mill-kumitat tan-nisa, organi zzajna festin, b'ħafna ikel u divertiment Ta' min
isemmi l-punt li l-Kumi1ac ħa l-iniLjattiva hiex jagħmel ukoll tessera speċjali għal
dawn it-tfal. Jispikka l-fatt li kienu 82 tifel u tifla li ġew tesserali. Bt1ala rigal i.ghir
tal -okkażjoni, i ngħatat ·wrist-Band' lil kull membru, b'Santa Marija Mqabba u Tfal
tat-Titular imnaqqxin fuqha.
Għal

dawn

iż-żminij ict

tal-Milicd it-Tfal tat-Titular ukoll

qegħdin

ruħhom, billi ta' kull ġimgħa jitgħal lmu xi għanjiet tal-Milied, sabiex

jippreparaw
hekk kifjoqorbu

l -ġranet

tal-Milied joħorġu jferrħu r-raħa l permezz tal-ilħna ferrieħa tagħhom.
lil dawk it-tfal kollha li għadhom ma ngħaqdux magtma sabiex
jibdew jattendu u j ieħdu gost magħna speċjalment f'dawn iż-żminijiet speċjali li
jfakkruna fit-twelid ta' Ġesu Bambin. Nixtiequ ninformaw li nhar is-Sibt 17 u 18
ta' Diċembru , il-membri ta' dan il-grupp se jkunu qegħdin iduru mat-toroq tar-raħal
ikantaw għanijiet ml-Milied.
Għalhekk nħeġġu
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Sezzjoni

Zgħażagħ Santa Marija Mqabba Est. 1993
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Ħafna

minnha jafu dwar il-pjanta tal-ponzjella, iL.da ftit huma dawk li jafu l-oriġini
tal-ponzjetta ġejja mill Messiku. H- leġġcnda tgħid hekk; tfajla
jisimha Maria u ħuha iż-i.i,rħ ir, Pablo, kienu fqa r ħafna imma dejjem stennew
b' interess l-festival tal-Milied li kien jiġi organizzat. Kull sena maxtura kbira kienet
tiġi stabbilita fi l-knisja tar-raħal, u l-ġranet qabel il-Milied kienu mimlija bil-parati
u ħafna festini.
tagħha. Il - leġġenda

Jt-tfal, it-tnejn li huma kienu jħobbu l-Milied. imma dejjem kienu mnikktin għaliex
ma kellhomx flus biex jixtru rigal bħal ma kienu jagħmlu t-tfal l-otua. Iluma
speċjalment xtaqu li setgħu jagħtu xi ħaġa lill-knisja għal Ġesll Bambin. Iżda huma
ma kellhom xejn. Darba Lejlet il-Milied, Maria u Pablo prcparaw ruħhom għal l-knisja
biex jattendu l-quddiesa. Fit-triq tagħhom raw il-ħaxix ħażin li jikber tul il ġenb tattriq u ddeċidew li jeħduhom bħala rigal tagħhom lil Ġesu tarhija fil-maxtura .
Naturalment dawn kienu ġew mogħtija bosta nsulti minn tfal ot11'a meta dawn waslu
bir-rigal tagħhom, iżda dawn ma qalu xejn għax huma kienu jafu li kienu taw dak li
setgħu u għamlu kuraġġ lil xulxin billi qalu li i.gur li Ġesu Bambin, anke l-iktar rigal
umli jekk mogħti b' umiltà, huwa aċċettat f'għajncjH għaliex mhux il-flus kollox!
Maria u Pablo bdew ipoġġu l-pjanti ħodor madwar il-maxtura. F'dak il-waqt,
b'miraklu, il -quċċata tal-weraq bdew jiddawwru b'petali ħomor jgħajtu , li b'hekk
f 'ħin qasir il Bambin kien mdawwar bi fjuri sbieħ ħomor. forma simili ta' stilla
magħrufin bhala il-fjuri tal-Lejl Qaddis. Illum il-ġurnata dawn il-fjuri huma
magħrufin bħala il-ponzjetta.

.

16

Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija Mqabba

E!\t 1993

a -, .

a /_ jl
tYctl/- t 7 attt#/Z
Confectionery & Convenience Shop
Triq is-Salvatu r, Qrendi
Tel: 2164 9489
Mtftuħm m1t-Tne1n sas-Sibt
mis-6.00am sat-B.30pm
Ħdud u Fesi mis-6 OOam san-12.30pm

N

• Specialising in Mottura Key Cutting Service
•Ali Cars Keys Cutting Service
,-·
• Aluminium Ladders
~, /
• Water Pumps
• Electrical Water Heaters
ft:-t,
• Safety Shoes
- ...~

45 ,
\ Karmenu Ciantar
\
Street,
Mqabba
Tel: 2164 2167
Mob: 9988 5491
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