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Editorjal L-Ikbar Festa għall
Knisja Kattollika 

Gt1eżie7. qarrejja, reġgt1ct waslet puntata oħra 

tal-pubblikazzjoni 111 is-Sezzjon i Żgħażagh 
Santa Marija, ' lt-Titular' ,jiem biss ' l bogħod 
mill -akbar festa Nisran ija. l -Għid il-Kbir. 

Huwa ta' sodisfazzjon gtialina ż-żghażagli 

li naqsmu 111agt1kom dan il-fert1 ta l-Għ id, 

għa l iex i l-ġrajja tal-qaw111 icn ta' Kristu 
għandha timlicna 111hux biss bi l-t'ert1 iżda 

wkoll bl-ottimiżmu u bi l-kuraġġ ta' Kristu 
li rebah it-tbatija u l-mewt. At111a, t-tnax-il 
żagt1żugħ li qegt1din imexxu l-kumitat Las
Sezzjoni Żgħażagti, hassejna li ghandna 
nag1iw eżempju ċar lill-komunità tagtma. 
F dawn iz-żm inijet, ir-raħal tagħna, bħas

snin l -oħ ra, jingħaqad flimkien u jorgan izza 
bosta auivitajiet, li għandhom x'jaqsmu ma' 
dan i ż-żmien. b'mod speċja l i, 111ar-Randan, 
iż-żmien ta' preparazzjoni gtiall-festa tal
Għ icl il-Kbir. L-Eżerċizzji Spiritwal i, il-hasil 
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tas-saqajn. kif ukoll il- Pu rċissjoni tad-Duluri 
huma ftil mill-attivitajiet organizzati mi nnha 
ż-żgħażagt1, ġejjin miż-żewġ każini tal-Bancla, 
fl imkien mal-Kunsill Lokali u l-kappillan. 
Aħna 11agt1mlu dawn biex ngt1 inu l-komunità 
Nisranija tal-Imqabba, t idħol iktar fl-ispirtu ta' 
dawn il-festi, u tithem aktar is-sens taghhom. 

Barra minn hekk, il-Kumitat tas-Sezzjoni 
Żgtrnżagħ Santa Marija qed ikompli jgtlin 
biex il-poplu Malti j idhol aktar fi spirtu ta' 
devozzjoni u qima; biż-żewġ attivitajiet fuq 
li vell Nazzjonali li qed jorganizza. Dawn 
huma; l-hames edizzjoni tal-wiija unika ghall
pajj iżna 'La Semana Santa d'Espana' ,kif ukoll 
it-tieni edizzjoni tal-ewwel u l-uniku Ċenaklu 
Ħaj ġewwa rahalna. X'unur dak ghall -membri 
ta ' din is-soċjetà, li jafu li tilgtiajn żghażagt1 
b 'ħila kbira, li kapaċi jmorru lill ' hinn miż· 
żmien ta' divertiment, biex jirrifle ttu aktar fuq 
din i l -ġrajja importantissirna ghall-bniedem. 

Gtialhekk minn hawnhekk nixtiequ nwasslu 
messaġġ Jiż-żgt1ażagh taghna sabiex 
jattendu, u jiehdu sehem bi tiġarhom f'dawn 
l-attivitajiet sabiex inkomplu nkabbru isem 
is-Soċjetà li ahna nippartjenu, u isem rahalna, 
l-Imqabba. Qegt1din uko ll pass ' l bogħod 
minn fes ta oħra, fejn ser niċċe lebraw għeluq 

il- 175 sena mi ll-miġja tal-istatwa Titulari 
ġewwa raħalna, u għalhekk kulhadd għandu 
jkomplu jagt1ti l-għajnuna tiegtm sabiex bħas
snin l-imgtloddija nħallu t-timbru tagħna fis
sena 20 11. 

J' Alla jkollkorn Ghid ħieni li jimliekom bi 
spirtu ta' imtiabba u li jkompli jgħaqqadna 
lkoll ma' Ommna Marija Santissima, mtellgħa 

s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. 

Bord Editorjali 
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Messaġġ mis-Segretarja 
taż-Żgħażagħ 

Samantha Baldacchino 

Għeż.ież QruTelja, 

Iż-żmien jgħaddi bħal leħħa ta' berqa, u meta 
tagħmel analiżi tax-xogħol li jkun sar dejjem 
tat1seb jekk stajtx għamilt xi ħaġa biex dak li 
ġie organnizat seta' kien aħjar. Meta 11ħares 

lura lejn l-aħħar ħames snin minn mindu bdejt 
naħdem fl imkien ma' sħabi tal-Kumitat, li tul 
is-snin inbiddlu, nħossni kuntenta u sodisfatta 
bix-xogħol li mexxielna nagħmlu. L-aktar 
għaliex dan tgawda mil-partitai.ji u għaliex 
b'bekk żgur li komplejna nagħmlu ġieh lill
Patruna tagħna Santa Marija u lir-raħal tagħna, 
hekk kif għamlu ta' qabilna. Tul dawn l-aħħar 
snin is-Sezzjoni Żgħażagħ deljem ħadmet 
b'sagrifiċċju u responsabbilta', fejn bis-sforz 
kollettiv deljem ilħaqna l-miri u l-gt1anjiet 
tagħna. 

B' fo1tuna ngħid li rajt is-Sezzjoni Żgħażagħ 
tagħna tikber u tinbidel !1afna tul iż-żmien , u 
dejjem għamilna passi 'l quddiem. D~Uem 
pruvajna nagħtu dimensjoni differenti lis
Sezzjoni Żgħażagħ fejn l-iskop ewlieni kien li 
ninkludu iżjed it-żgħażagħ tagħna li bla dubju 
humalkollkappaċissimi .Fl-istessħinkomplejna 

nimxu fuq il-passi tal-kumitati ta' qabilna li 
tant gt1arnlu xogħol siewi billi komplejna u qed 
inkomplu nkabbru l-festa tagħna f'da.k li huwa 
amm, briju u innovazzjonijiet. Il-viżjoni tagħna 
hi waħda Li nkabbru is-Sezzjoni Żgħażagħ, u 
b'hekk nkabbru isem is-Soċjetà Santa Mai.·ija 
u Banda Re Ġorġ V u isem l-Imqabba, raħal 
tant żgħir bi sto1ja kbira fejn fl.imkien mas
sezzjonijiet l-oħra fi ħdan is-Soċjetà qegħdin 

nikkontribwixxu biex fuq sfera nazzjonali 
u internazzjonali it-timbru Mqabbi jkompli 
jikber grazzi għall-kapaċità u l-ħila kbira tal
partitaiji tagħna. 

Iż-żgħażagħ għandhom bżonn aktar fejn 
jimirħu u jkabbru l -kapaċitajiet tagħhom u kien 

għalhekk li tul iż-żmien ħdimna fuq numru ta' 
proġetti fejn barra li urejna l-ħila tagħna fl
armar, ħdimna fuq proġetti tal-brijju li kienu 
ta' rilevanza kbira fejn ħadu sehem b'mod sħiħ 

iż-żgħażagħ tagħna. Proġetti kbar oħra; bħal 
Presepju Ħaj, li reġa' sar għat-tielet darba din 
is-sena, u l-wiija 'La Semana Santa' li saret 
sinonima mis-sezzjoni Żgħażagħ fiż-żmien 
l-Għid , dejjem taw oppo1tun ità liż-żgliażagħ 

tagħna joħorġu b'ideat innovative. Dan hareġ 
ukoll permezz tas-Serata Kamivaleska fejn 
żghażagħ mis-soċjetà 1)admu id f' id mal
kumitat tagtrna. 

Ħadna ħsieb ukoll li l-art.i mużikal i fil-każin 

tagħna tkompli tikber fejn deljem tajna spazju 
lil l-mużiċisti żgħażagt1 sabiex jesprimu 
l-kapaċità tagħhom f'attivitajiet li organizzajna. 
Barra minn hekk dejjem tajna appoġġ sħiħ liż
żgħażagħ dilettanti tnn-nar tal-art u tal-ajm, 
fejn ħsibna kif nistgt1u ninkorporaw ix-xogħol 

tagl)na ma' din l-aiti spettakolari li żgur u 
mhux forsi l-Għaqda tan-Nar tagħna hija 
popolari għax-xogt10! kbir li tagt1mel fuq bażi 

nazzjonali u internazzjonali . 

Fl-aħħar nixtieq nirringrazzja lil kulħadd 

minn qalbi tal-appoġġ deljiemi tagħkom u 
nwiegħed li flimkien ma' shabi ser nkompli 
nagħti s-sehem tiegħi għall-kumplrunent tas
sena b' impenn sħiħ , sabiex deljem inkabbru 
l-festa ta' Marija Assunta li hija tant għal 
qalbi. B'ħru-sti ' l quddiem nemmen li nistgħu 
nkomplu naħdmu sabiex inrawmu ż-żghażagħ 
tagħna biex ikomplu fuq il-passi tagħna. 

Nixtieq nieħu din l-okkażżjoni sabiex nagħmel 
ringrazzjamcnt speċjali lill-kollegi tiegħi fil
kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ , lil dawk kollha 
li b'xi mod jew ieħor de_ijem sibna l-għajnuna 
sħiħa tagħhom u lil dawk kollha li jaghtu 
sehemhom ft-akbru· festa Imqabbija, dik tal
Patrnna Universali, Marija Assunta . 
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L-Arti fis-Soċjetà Tagħna! 
Patrick Ghigo; Membru fil-Kumitat Eżekuttiv 

Soċ. Santa Marija u Banda Re Ġorġ V 

Għeżież Partitarji, 

Hekk kif ġejt avviċ i nat minn xi 
ħbieb mill-Kumitat taż-żgħażagħ 

sabiex nikteb kelmtejn f'dan il
ktejjeb ferm in teressanti, mill
ewwel f' moħħi ġ ieni l-ħsieb illi 
nitratta dan i s-suġġett. L-Arti , 
sa mit-twelid ras-Soċjetà tagt111a, 
minn dejjem kienet tagħmel parti 
integrali fi l-ħajja tas-Soċjetà. 

Meta wieħed isemmi l-Armar ... dan huwa 
A1ti . Il-Banda hija wkoll Arti kif ukoll xejn 
anqas il-Piroteknika jew kif insibuh aħjar, 

in-Nar. Dawn huma tlett elementi bażiċi li 
soċjetà mużikali tirrikjedi sabiex tkun tista' 
tiġi ċċelebrata festa tipikament Maltija. Bla 
dubju dawn it-tlett elementi poġġew fuq 
quddiem fost il-festi Maltin lill-Festa tal
Assunzjoni ta' Marija illi aħna niċċeJebraw 
fix-xahar t' Awwissu f'raħalna. 

Kull min huwa dilettant tal-festi, ku lħadd 

jaf kemm xogħol u dedikazzjoni dawn il
tlett elementi jirrikjedu. Fl-A.tmar wiet1ed 
ma jistax ma jsemmix ix-xogħol vast li 
jirrikjedi bħal skultura, induratura u irħamar 
fejn j idħol l-injam, u tfassil, ħjata, sfumar 
u pittura fix-xogħol tad-drapp. Hawn ta' 
min isemmi l-kapulavur li s-Soċjetà tagħna 

tħaddan fil-Pedestall tal-lnkurunazzjoni. Din 
l-opra artistika flimkien mas-sett tal-appostli 
li j intramaw mad-dawra tal-knisja saru 11-
1935. Dawn huma fost l-eqdem f'Malta u 
huma ta' valur storiku għas-Soċjetà . 

Meta nsemmu l-banda wieħed ipoġġi fuq 
quddiem i l-kompożizzjon i tal-mużika li 
flimkien mad-daqq tal-istrumenti jol1olqu 
l-marċi al legrużi li aħna l-Maltin magħrufin 

għal ihom . L-Unur tal-Isti lla Lad-Deheb 

fi l-Ġemellaġġi , jew kif inhu 
magt1ruf aħjar 'Les Etoile D'Or 
Du Gumelage' naqqax b'ittri tad
deheb n-Isto1ja tas-Soċjetà tagħna 
Unur kbir iet1or Internazzjonali, 
li din s-Soċjetà b'tant għożża 
tħadda n ġewwa s-Sede' tagħha . 

Matul is-snin ukoll, il-Banda 
tagt111a, komposta l -biċċa l-kbira 
minn bosta bandisti tal-post, 

kienet mistiedna ddoqq f'diversi pajjiżi, 

fejn deljem ġiet mfaħħra għall- mużika li 
ppreżentat. 

li-Piroteknika minna nnifisha hija Arti. Li 
toħloq xi ħaġa b'idejk li biha tagħti gost 
lil ħaddieħor huwa don. Dan id-don tnissel 
f'missi1jietna u ġġedded fid-dilettanti 
preżen ti tal-Għaqda tan-Nar tagħna illi 
ġabu Unuri kbar fl-Arti Piroteknika kenun 
f'pajj i żna u anke lill hinn minn xtutna . Fl-
2007 Malta kienet onorata ġewwa Ruma, 
grazzi għal l -Għaqda tan-Nar Santa Marija, 
wara spettaklu Kbir f"Caput Lucis'. Dan 
wara li sena qabel din l-istess Gtiaqda rebħet 
l-Ewwel Festival tal-Logħob tan-Nar ġewwa 
l-Port il-Kbir. Fin-Nar tal -Art, l-Għaqda 
tagħna rebħet dak illi kien jonqos li nirbħu, 
sewwa sew, il-Festival tan-Nar tal-Art 
Mekkaniżżat ġewwa l-Fosos tal-Furjana. 

B'hekk wieħed jista' jara kemm hija 
ħajja u importanti l-Arti ġewwa s-Soċjetà 
tagħna. Soċjetajiet oħra għandhom jiet1du 
dan l-eżempju u jikkultivaw iż-żgtiażagħ 

sabiex ikollhom għal qalbhom l-Arti ... l-Arti 
li tagħtihom sodisfazzjon f'ħajjitbom ... 
l-Istess sodisfazzjon li b'tant dedikazzjoni 
u bl-għajnuna t'Ommna Marija ż-żgħażagħ 
tagħna qed jiksbu b'ħidmiethom f' isem 
s-Soċjeta tagħna seoa wara l -oħra 1 
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IlmLiturġija ta' Sibt il-Għid fil-Knisja 
tal-Ewwel Sekli 

Dun Jonathan Farrugia 

Nistgħu ngħidu li Sibt il-Gt1id huwa l-punt ċentrali li miegħu jduru ċ-ċelebrazzjon ij iet 

l-aktar importanti tat-tlett ijiem imqaddsa tas-salvazzjoni. Bil-pożizzjoni tiegħu 

bejn il-Ġimgħa l-Kbira u Ħadd il-Gt1id, nistgtrn naraw dan il-jum bħala l-pont bejn 
il-ħajja u l-mewt, l-ispazju intermedju bejn żmien u iehor, dak il-vojt li fih jispiċċa 
l-antik u j ibda l-ġdid . La kien meqjus bħa!a jum ta' ferħ, imma anqas bħala jum ta' 
niket, għal iex kien l-gt1eluq taż-żmien tas-sagrifiċċju tar-Randan u l-bidu taż-żmien 
ta' ferħ tal-Għid . 

Bla dubju, għalhekk, li dan il-jum tranżito 1j u , mistetj uż, ġibed lejh ċertu interess sa 
mill-ewwel nin tat-Knisja. Ma setax jiġi trattat l-istess btrnll-jiem l-oħra, minkejja 
li fih ma kienet tiġi ċċelebrata l-ebda tifkira speċjal i bħalma j iġu ċċelebrati nhar 
Ħamis ix-Xirka, il-Ġimgha l-Kbira u Ħadd il -Għ id. Tajjeb niftakru li dak li llum 
atma niċċelebraw is-Sibt filgl'iaxija fl-ewwel sekli kien jiġi ċċelebrat il-Ħadd fil
għodu kmieni , għalhekk is-Sibt kien jum ... vojt. 

Il-misteru marbut ma' dan il-jum u mal-lejl ta' warajh jidher fl- ismijiet li tawh 
l-ewwel insara: is-Sibt Qaddis , is-Sibt il-Kbir, il-Lejl tal-Anġli u l-Vġili tal-Għid . 

Minn dan is-sens ta' misteru bdiet tietrn forma l- liturġija ta' matul dan il-lejl, li 
l-aspetti l-aktar fundamentali tagħha għadhom l-istess sal-lum. Hawn tajjeb li 
nifhmu li s-sens proprju tal-kelma Griega Jeiturgia mhux biss 'kommemorazzjoni ' 
bħalma forsi nifhmu llum. li-kelma fil-fatt tfisser 'tiġdid tal-ġrajja'. L-insara matul 
il-liturġija mhux biss ifakkru dak li ġara tant snin ilu, imma jerġgħu jgt1ixu l-ġrajjiet 

li jaqsmu ż-żmien u jerġgħu jsiru preżenti waqt kull ċelebrazzjon i . 

Bħala l-aktar użanza antika marbuta ma' Sibt i l-Għid insibu li dakinhar kienet issir 
sawma kbira minn kulħadd. Minn dokument tas-seklu IV, imsejjat1 il-Kostituzzjoni 
Appolstolika, nafu li dan kien l-uniku Sibt li fih kien permess is-sawm, għax ghall
Insara l-ġranet tas-sawm kienu l-Erbgħa u l-Ġimgħa biss. San Irenew, li gt1ex mitejn 
sena qabel il-Kostituzzjoni Appostolika, jghidilna li kienet issir sawma ta ' erbgħin 
siegtia, li kienet tibda mill-funzjoni tal-Ġ imgt1a l-Kbira u tispiċċa mas-sbiħ tal
Ħadd. 

Nafu li sa mill-ewwel seklu matul il-ġurnata ta' Sibt il-Għ id ma kienet issir l-ebda 
ċelebrazzjoni liturġika jew ewkaristika fil-komunitajiet insara. Il-jum kien jitqatta' 
fis-silenzju u fis-sawm. Bil-lejl, imbagħad , in-nies kienu jinġabru fil-postijiet tal
kult (sal-bidu tar-raba' seklu kien għadu kmieni wisq biex nitkellmu fuq 'knejjes') 

u kienu jgħaddu l-lejl flimkien fit-talb sakemm jisbaħ. Mal-ewwel 
raġġi tax-xemx, simbolu primittiv tad-dawl ta ' Kristu li j iddi fid
dlam tal-mewt, kienu jkantaw l-Alleluia u s-sawma kienet tintemm 
hemm. 

Matul is-seklu JV San Ċirillu ta' Ġerusalemm itina diversi dettalji 
dwar x'kien isir matul dan il-lejl. Hu jsejjat1lu l-lejl jiddi btrnll
jum (frażi li gt1adha ti tkanta ta' kull sena fi t-ttiabbira tal-Għid meta 
l-blandun jasal fuq l-altar) . F'dan il- lejl il-velja ta' talb kienet 
tibda billi jitbierek in-nar il-ġdid li minnu jinxtegħlu x-xemgħat 
tal-bażi l ki kif ukoll il-lampi tad-djar. L-impertatur Kostantinu 
kien ihallas biex f 'kull triq u pjazza tal-imperu tinxtegħel torċa 

kbira biex iżid mal-kobor ta ' dan il-lejl li jwassal għall -qawmien 

ta' Kristu. B'hekk is-simboliżmu tad-dawl ma kienx baqa' biss 
limitat gt1al ġol-bażilk i , iżda tferrex ma' kull rokna tal-imperu, 
ġewwa u barra. 

San Ċirillu jkompli jgt1idilna li fil-bażil ki n-nies kienu jgħaddu 
l-lejl kollu jitolbu fis-silenzju, kultant jisimgħu tinqara xi lezzjoni 
li. kienet t i ġ i spjegata mill-presbiteru jew mill-Isqof, u kultant ikantaw xi salm. 
Lejn l-għeluq ta' din iċ-ċelebrazzjoni , iġi fi eri wara li jkun sebaħ, kienu wkoll isiru 
l-magtimudijiet, li dak iż-żmien setgtrn jsiru biss darbtejn fis-sena: ffl-V ġili tal-Għid 
u fil-Vġ i li ta' Pentekoste. Bla dubju n-numru tan-nies li kienu j iġi mgħammda kien 
ikun kbir. San Ġwann Krisostmu li kien Patrijarka ta ' Kostantinopli ħalla miktub li 
fil-bażi lka ewlenija tal-belt kienu jitgħammdu madwar 3000 kull sena dakinhar. Dan 
il-lejl kien ikun il-qofol ta' żmien twil ta' preparazzjoni għall-magt1mudija, li kienet 
issir lill-adulti mhux lit-trabi. Ma kienux jipprepraw ruħhom biss il-katekumeni, 
imma anke l-komunità nfisha kienet tipprepara ruħha biex tilqa' lill-ulied il-ġodda 
f' dan il-lejl qaddis. Forsi fiċ-ċelebrazzjoni tal-rnagtimudija kien jintlaħaq il-mument 
l-aktar sinnifikattiv gtiax fil-jum qaddis li fih Kristu jqum mill-imwiet il-Knisja 
tagħti l-ħajja lill-membri ġodda tal-komunità, li, bħal Kristu, jgħaddu mid-dlam 
għad-dawl. 

Dawn l-użanzi baqgħu ħajjin sal-bidu tal-medjuevu meta, minħabba n-nuqqas ta' 
ordni soċjali , kien perikoluż li jsiru wisq affarij iet fis-satra tal-lejl. B 'hekk il-velja 
nqatgħet u l-liturġija bdiet issir is-Sibt filgħodu . B iż-żmien imxiet għal filgħax ija 

b'mod li tispiċċa qabel mal-lejl ikun daħal wisq. 



' 

l)on Chocolat 
CONFECTIONERY, WINES & SPIRITS 

f resh l Dl'ied Cakes, f mzen f oods, Daily 
fresh Bread, lfot 0nacks 

We accept orders for all occasions 
1, Triq Dun Pawl, Luqa 

Tel: 2180 9107 Mob: 9946 9263 

Bora i 
ScraP Metals 

Mons. M. Azzopardi Street, SIĠĠIEWI · Tel: 27/2 1463403 

School Street, Safi • Tel: 27/21641 149 

E-mail: info@desmalta.com 

Easter Saffron Cake 

Ingredjenti: 
Ftit ħjut taż-żafferan (saffron għall-ħelu ) 

Mgħarfa ilma sħun 

175g (6 uqij iet) zokkor fin (caster sugar) 

180ml żejt taż-żebbuġa 

3 Bajdiet imħabbtin 

Qoxra ta' lumija maħkuka 

3 Kuċċarini karwija (caraway seeds) 

17 5 g Dqiq self-raising 

Ingredjenti biex Iżżejjen: 
Bejn 15 u 20 bajda żgħira taċ-ċikkulata 

Krema fri ska jew yoghurt naturali 

.Metodu: 
Saħħan il-forn minn qabel għal 325°F/ 160°C/ Gas 3. 

Poġġi l-ħjut taż-żeffaran f 'kikkra u ferra' l-ilma strnn. Ifallih joqgħod . 

Ħawwad iż-żejt u l-caster sugar flimkien għal madwar 5minuti sakem jitħalltu sew. 

Żid iż-żafferan u, bil-mod, żid il-bajd u ħabbat sewwa. Żid il-qoxra ta' lumija u 
l-caraway seeds. Din it-tat1lita tista' ssir fil-mixer tal-elettriku. 

Bil-mod, daħħal id-dqiq b'imgħrfa tal-metall. Ferra' t-taħlita fil-forma Ii tkun 
preparajta u aħmi fi l-forn sħun għal bejn 35 u 40 minuta, jew sakemm jinħass iebes. 
Aqleb il-cake fuq tray tal-wire biex jiksaħ. 

Poġġi l-cake fuq il-platt li tkun se sservih fuqu. Imla l-ħofra tan-nofs bil-bajd żgħir 
taċ-ċikkulata u servi bil-krema friska jew yoghurt naturali. 
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Intervista ma' 

9Jf: 9Jclcv1ria C@dt'cv 

F'din il-Ħarġa tat-Titular qegħdin nippubblikaw 
intervista ma' Ms. Lidaria Cilia, li f'Jannar li għadda 
ħadet sehem b'suċċess fil -konkors internazzjonali 
'Miss A New Star 2010/2011' ġewwa l-Italja, 
u spiċċat fit-tieni post. Dan huwa riżultat ferm 
sodisfaċenti , meta tikkunsidra l-età żgħira ta ' 
Lidaria, u li din kienet l-ewwel esperjenza tagħha 
barra minn xtutna. Lidaria Cilia hija tfajla ta' tlettax
il sena u tattendi l-iskola Margaret Mortimer, Girls 
Juniour Lyceum ta ' Santa Luċia . 

Jeremy: Lidaria, Kemm ilek titgħallem timmudella, u x'aspirak biex tidħol f 'din 
ix-xena tal-moda? 

Lidaria: Ilni nimmudella sena u nofs. Jien minn meta kont żgħira urejt ix-xewqa 
li nixtieq nibda nimudella u darba kien hemm ħabiba tiegħi li qaltli 
b'kompetizzjon i tal-inunudellar u minn hemmhekk bdejt l-esperjenza 
ti egħi fix-xena tal-moda. 

Jeremy: Kif sirt taf b'dan il-konkors ġewwa l-Italja, u x'ġagħlek tieħu sehem? 

Lidaria: Jien sirt naf bih gtrnx ħadt sehem f 'kornpetizzjoni ġewwa Malta 
li kellha l-isem ta' 'Miss Teenager Malta 2010' u minn jiġi mal
ewwel tlieta jitla' jirrapreżenta li l Malta ġewwa l-Italja fi l-konkors 
'Miss A New Star' . Jien kont diġà ħadt sehem f'dan l-istess 
konkors ta' Malta li mbagħad min j irbaħ jitla ' Italja, u ksibt riżultati tajbin 
ukoll, u gtrnlhekk din is-sena għamilt il-kurraġġ u erġajt pruvajt. Jiena 
ġejt fit-tieni post u għalhekk tlajt nirrapreżenta lil Malta ġewwa l-Italja 

Jeremy: Kif kienet l-atmosfera bejn il-kontinġent Malti u l-bqija tal-kontestanti? 

Lidaria: Dik in-naqa pika dejjem issiba u għall-ewwel sakemm bdejna nitkellmu 
magħhom, ir-relazzjoni ta' bejnietna ma tantx kienet tajba, iżda imbagħad 
x 'ħin sirna nafu lil xulxin, kollox ġie f'postu . 

Jeremy: Sa fejn xtaqt li tasal biex tkun kuntenta bir-riżultat? U issa kif tħossok li 
ġejt f 'dik il-pożizzjoni hekk prestiġjuża għalik? 

Lidaria: Jien ma stennejtx li nirbaħ xejn, għal i ex li tlaj t l-Italja u kont rebbieħa ta' 
Malta kienet diġà biżżejjed. Bir-riżultat li ksibt vera sodisfatta u onorata li 

għalkemm għadn i tifla ta' 13-il sena, irnexxieli niġi t-tieni f'konkors barra 
mi nn Malta, ma' mudelli barranin. 

Jeremy: Sibt is-sapport meħtieġ minn tal-familja waqt il-kompetizzjoni? U kif 
ukoll meta ddeċidejt li taqbad din il-linja? 

Lidaria: Is-sapport min-naħa tal-familja tiegħi dejjem sibtu, u ċerta mija fil-mija li 
fil-ġejj ini ser jibqa' jkolli s-sapport tagħhom. 

Jeremy: X' inhi l-akbar xewqa li għandek fil -qasam tal-immudellar? 

Lidaria: L-akbar xewqa li nixtieq hija dik li nsiefer u nagħmel perjodu ta' żmien 
nimmudella ma' aġenziji magħrufin . 

Jeremy: Għandek xi pjanijiet għall-Karriera? 

Lidaria: Jien għalissa ħa nibqa' nistinka u naħdem fl-iskola, għax Modelling mhix 
xi karriera fejn inti kemm toqgħod timxi biss , iżda hija karriera fejn iżjed 
ma' tkun taf iżjed aħjar. Pjanijiet għalissa m'hemm xejn konkret; li naf 
żgur li miniex ser nieqaf malajr minn din il-karriera. 

Il-Kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagt1 Santa Marija Mqabba jixtieqj ieħu din l-opportunità 
biex j ifraħ li l Lidaria ta' dan is-suċċess miksub, u jawguralha kull suċċess għall
futur. 

Proset Lidaria! 



Kont taf li u..-

•L-Erbgħa ta l-Irmied huwa l-jum li jiftat1 ir-Randan. Gtrnll-Kristjaneżmu tal-Punent 
dan il-jum jiġi 46 jum qabel Ħadd il-Gt1icl. Gtrnlkemm ir-Randan fih 40 ġurnata, is
sitt iĦclud li jiġu waqt il-perjodu tar-Ranclan ma j ingħaddux mieghu għax fil-jum 
tal-Ħadcl j iġ i ċċelebrat Jum il-Mulej. Ghalhekk l-istennija tal-Għid il-Kbir minn Ras 
ir-Randan hi ta' 46 jum. 

•L-Għ id il-Kbir jista' jaħbat f'xi ħadd bejn it-22 ta' Marzu u 1-25 t' April. Sabiex 
tkun taff ' liema Ħadd eżatt se jkun, l-ewwel ħjiel hu l-qamar kwinta ta ' wara l-ewwel 
ġurnata tar-Rebbiegħa. L-Gt1id ikun l-ewwel Ħadd wara li j idher qamar kwinta . 

• L-oriġini tal-fenek ta l-Ghid mhix daqshekk ċara, ghalkemm jissemma li fil
Ġermanja l-Fenek tal-Għid imur lura sa sbatax-il seklu. Dan il-fenek jiehu l-irwol 
tax-xwejjaħ tal-Miliecl, biss fiż-żmien l-Ghicl, għalhekk l-istorja hi li Sibt il-Għ id 

il-fenek jiġi u jahbi l-bajd fil-ġnien jew fid-dar, b' hekk l-għada t-tfal ikunu jistgħu 

joqogħdu jfi ttxu dawn il-bajd taċ-ċikkulata tant maghrufin magħhom. 

• Il-bajd tal-Għid , huma simbolu tal -ħajja bħalma huma diversi affarijiet oħra li 
jintużaw f ' dan iż-żmien . B'hekk ifakkruna fi l-ħajja li ma tintemmx u fuq kollox 
il-Qawmien ta' Sidna Ġesi:t Kristu. 



Il-Wirja Unika għal Pajjiżna 
"La Semana Santa" 

Nathalie Azzopardi 

Is-Semana Santa, x'kienet tfisser 
għal ija? Attività sabit1a li issir fi 
Spanja LI jgħamlLI għaliha ħafna in
nies, LI daqshekk; sakemm darba 
iltqajt ma' Michael Chetcuti l-pjazza, 
u staqsieni jekk inpittirlux xi statwi 
ta' Spanja minn fuq ir-ritratti li kien 
ħa hu stess, mela mar is-Semana 
Santa. Jien gt1idtlu iva u biex j iġi 

d-dar t iegħi ħalli nitkellmu. 

U hekk għami ln a, tkellimna fit-tul 
għax xħin ir-raġel tiegt1i , Leonard, 

u jien rajna dawk il-ġmiel ta' ritratti, għamilna minn kollox biex ninkoraġġu lil 
Michael sabiex mar-ritratti u l-pittura iżid il-vari iml.ibbsa bl-istil tal-vari spanjoli 
stess. Michael qalilna li din il-wi1ja ser issir fil -każin ta' Santa Marija u ż-żgħażagt1 
kienu ser jgħatu kull għajnuna li jistgħu . Apparti minn hekk, qalilna ukol li jekk jin 
u r-raġel nidt1lu bhala team miegħu , hu kien lest li jgħamilhom. 

Challenge bħal dan mastajnix nirritjutawh u għalhekk dħalna fi ħa b 'rutma u b' ġisimna. 

Kellna tliet xhur biss biex inlestu kollox. 
Hemm spiċċa l -paċ i u l-organizzazzjoni fid
dartiegħi. Spiċċajna bil-pedestalli fi l-kuritur 
u statwi fuq il-mejda tal-ikel. Il-kċina saret 
workshop , filwaqt li l-living room store! 
Insomma, pandimonjLI sħ iħ . Meta wasalna 
biex narmaw, min jogħġbu mod u min ieħor. 

• Indawru l 'hawn u inbidlu 'l hemm, fl-at1t1ar 
wasalna għal deċiżjo ni fej n kulħadd kien 
kuntent. Il-ġurnata ta'qabel il-ftuħ domna 
sa kmieni filgħodu biex lestejna kollox! 

Fl-ahħar il-wi1ja infetħet u bdew ġejjin 

in-nies. Hemm bdejna nieħdu ftit tan-nifs 
għax kellna id-dubji dwar kif ser tintlaqat, 
kif ukoll jek hux ser tinogħġob. Pero ' ħafna 
minn dawn id-dubji bdew imorru gtiax 
intlaqtet sew min-nies. 

l • . . 
Din hija wir.1a b'differenza, għax hjja 
kompletan ent differenti minn dawk li 
imdorrijin naraw, u għalhekk xi ftit ta qtiegħ il 
qalb dejje kien hemm. 

Iżda, ir-re zzjoni tan-nies tant kienet tajba li 
mill-għad tal-ftuħ bdejna naħsbu x'nistgħu 

inżidu iktd, jew aħjar x 'ħa nagħmlu għas-sena 

ta' wara. 

Din h~ja il ħames sena li qed titella din il-wi1ja. 
Iżda l-ent żjażmu biex tittellgħa baga' l-istess. 
Żdiedu ħ· fna affarij iet oħra , xi utrnd ġew 
irranġati b ex dejjem tikber, tisbieħ u tiġi aktar 
interessan i. Nispera li narawkhom! 

Hawnhekk nixtieq nieħu l-opportunità 
biex nirringrazzja lil Michael talli 
għoġbu jinkludina f' din il-biċċa xogt1ol 
tant sabiħa , liż-żgtiażagħ ta' Santa 
Marija, tal-kooperazzjoni u s-support 
kontinwu tagħhom u fuq kollox lit
tfal ti egħi , li fiż-żmien il-wirja hafna 
drabi il-menju tad-dar ikun xi Toast 
ippreparat minnhom, 
jew xi Berger bic-chips 
bhala 'take-away' . 



 

Il-Ftuh tal-Estenzjoni taf-Każin 
!3-6 / 12/ 2010 

t 
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Panel Beating • Spray Painting 
Lawrence Grixti 

DEMSWE 

• Specialising in Mottura Key Cutting Service ~ 45, 
• All Cars Keys Cutting Service ,.,,., / .\ Karmenu Ciantar 
• Aluminium Ladders ~ .. \ ~ r \ Street, 
• Water Pumps Mqabba 
•ElectricalWaterHeaters ~ i11" Tel: 21642167 
• Safety Shoes -"'••t~ l Mob: 9988 5491 



;i&~ ::mrc_ "La Semana Santa" 
Espana 

Wirja unika fil-gżejjer Maltin li ħadt ma għandu j itlef, tal-fuq minn 140 statwa, pitturi, ritratti u 
filmati dwar il purċissjonijiet tal-Gimgħa Mqaddsa li jsiru fi Spanja. 

Fis-swali tas-Soċjeta' Santa Marija, fil-pjazza ta ' l-Imqabba 
mit-Tlieta 12 !'April sa l-Għid il-Kbir 2011 

Ftuħ uffiċjali nhar it-Tlieta 12 t'April fis- 7:00pm, bi programm strumentali mill-Banda 
Re Ġorġ V fil-pjazza tal-lmqabba, 
taħt il-patroċinju ta l-eċċellenza tiegħu is-sur Geatan Naudi 

Ħinijiet tal-ftuħ 

Matul il-ġimgħa : 5.00pm - 10.00pm 
Ħadd il-Palm : 10.00am - 10.00pm 

Ħamis ix-Xirka : 5.00pm - 12.00am 
Il-Ġimgħa l-Kbira : 9.00am - 10.00pm 

Ħadd il-Għid : 10.00am - 12.00pm 
5.00pm - 8.00pm 

Prezentata m1s-Sezz1on1 Ż~ħazagħ Santa Mania Mqabba i~:~<: 
wwwsantaman1a com •· :\;;,.A'r1w1r' 


