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Reġgħet għaddiet sena oħra, sena li kienet verament impenjattiva għas-Sezzjoni Żgħażagħ 
Santa Marija, proprju minħabba l-fatt li ċċelebrajna l-20 anniversarju mit-twaqqif tagħha. Sena 
li l-ħidma kbira li saret, issarfet f’ħafna unuri u sodisfazzjon kbir kif proprju ser taraw f’din 
il-pubblikazzjoni. 

Kif kulħadd innota, is-Sezzjoni Żgħażagħ għalqet iċ-ċelebrazzjonijiet tal-20 sena anniversarju 
bil- kbir. Dan kien għall-fatt li ż-żgħażagħ, b’determinazzjoni qawwija għarfu jaraw il-
prijoritajiet u jdawruhom f‘opportunitajiet għal din l-okkażjoni. Wieħed żgur irid isemmi li 
f’dan l-anniversarju, iż-żgħażagħ irregalaw l-aħħar pittura biex titlesta waħda mill-isbaħ swali 
li hawn ġo Malta. Ma nistgħux ma nsemmux ukoll il-proġett tal-illuminazzjoni tal-faċċata 
maestuża tal-Każin. Apparti minn hekk, il-faċċata kompliet tissebbaħ u tintrama għall-ġranet 
tal-festa permezz ta’ pavaljun grandesk u verament mill-isbaħ. Il-Qofol taċ-ċelebrazzjonijiet 
intlaħqu proprju fil-marċ popolari tat-Tielet Tridu fejn iż-żgħażagħ reġgħu kienu innovattivi 
ferm. Wara ħarsa ta’ dak li ġara matul is-snin permezz ta’ features interessanti ħafna, rajna xow 
awdjo-viżiv mal-faċċata tal-każin, xow li kien verament sabiħ. Assistejna wkoll għall-ħarqa 
spettakolari minn fuq il-bejt tal-każin li ħalliet lil kulħadd impressjonat x’kapaċi jagħmlu 
dawn iż-żgħażagħ fejn reġgħu kienu oriġinali għall-aħħar.

Il-ħajja ta’ din is-sezzjoni żgur li ma tistax tieqaf ma’ dan l-anniversarju u għalhekk il-kumitat 
reġa’ ġġedded b’numru kbir ta’ żgħażagħ ġodda li qed jitrawmu ma’ oħrajn li kienu diġà 
jiffurmaw parti mill-kumitati passati. B’hekk bil-viżjoni u l-ideat ta’ żgħażagħ esperjenzati 
flimkien ma’ żgħażagħ ġodda b’grinta kbira jkomplu jmexxu lil din is-sezzjoni iktar ’il 
quddiem biex tibqa’ tkun meqjusa waħda fost il-kbar. 

Kulħadd jaf li l-ħajja matul is-sena f’soċjetà hija ferm impenjattiva. Għalkemm tara lil kulħadd 
għaddej fuq xogħlu, tista’ tara s-sens ta’ għaqda bejn is-sezzjonijiet kollha tal-każin, fejn 
kulħadd jgħin lil xulxin fil-bżonnijiet li jinqalgħu, biex b’hekk inkomplu nkabbru l-festa f’ġieħ 
il-Patruna tagħna Santa Marija. Proset kbira lill-membri kollha għal din l-għaqda li dejjem 
tirrennja u għall-ħidma kbira li ħafna drabi b’sagrifiċċji kbar dejjem inkunu qed nagħmlu matul 
is-sena.

Permezz ta’ din il-pubbikazzjoni li noħorġu aħna ż-żgħażagħ, qed nuru l-ħidma li tkun għaddejja 
minn dawn il-membri ħabrieka u nwasslu l-messaġġ lis-soċi u l-partitarji bl-affarijiet li jkunu 
qed jiġru f’din is-soċjetà. Biss illum il-ġurnata permezz tal-Kummissjoni Web li qed taħdem 
ħafna, dawn l-agġornamenti nistgħu nsegwuhom kuljum permezz tal-midja soċjali kif ukoll 
permezz tal-website uffiċjali tal-Każin.

Nagħlqu dan il-messaġġ billi nħeġġeġ iktar żgħażagħ jissieħbu f’din is-soċjetà hekk glorjuża, 
anke permezz tas-Sezzjoni Żgħażagħ. Żgur li din l-esperjenza tgħin ħafna fil- ħajja tagħna biex 
tibni karattru tajjeb u tkun kapaċi tieħu iktar deċiżjonijiet anke iebsin bl-aħjar mod possibli.

Editorjal

‘Ħidma Żagħżugħa b’Ħila’
Bord Editorjali
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Għeżież partitarji u soċi,

Huwa ta’ pjaċir kbir għalija bħala President tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija li 
naqsam magħkom xi ħsibijiet minn tiegħi fil-pubblikazzjoni ‘It-Titular’ tal-2014; sena 
li tara lis-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V u l-bosta fergħat tagħha, inklużi 
ż-żgħażagħ, ikompli jiktbu kapitlu ieħor fl-istorja ta’ suċċessi ta’ din l-ewwel Soċjetà 
Mużikali Mqabbija.

Minkejja li s-sehem tiegħi fis-Soċjetà jmur lura bosta snin, l-aktar fil-qasam tal-banda, 
qatt daqs illum ma stajt ngħid xi tfisser il-ħajja ta’ partitarju. Matul din l-esperjenza 
fis-Sezzjoni Żgħażagħ, kienu bosta l-okkażjonijiet fejn stajt nifhem aktar min huma 
l-partitarji ta’ din is-Soċjetà u kemm għandhom x’joffru.

Apprezzament
Meta wieħed iħares lejn 
x’jifforma ’l din is-Soċjetà, 
fosthom storja ta’ suċċessi u 
palazz maestuż imsebbaħ bi 
swali u pitturi, ma jistax ma 
japprezzax kemm stinkaw dawk 
ta’ qabilna biex illum għandna 
dak kollu li għandna. B’dan 
f’moħħna, inkunu f’pożizzjoni 
aħjar li nibnu fuq li ngħatalna 
sabiex inkomplu nkabbru isem 
din is-Soċjetà għażiża tagħna. Minn qalbi nirringrazzja lil kull min b’xi mod, fil-passat 
jew riċenti, ta l-kontribut tiegħu biex issawret is-Soċjetà kif ukoll is-Sezzjoni Żgħażagħ 
mħaddna fiha.

Validità u Inklużjoni
Element sabiħ ta’ għaqda bħal tagħna huwa li din magħmula minn orkesta ta’ nies, kollha 
bil-karatteristiċi u t-talenti uniċi tagħhom li jekk tagħġinhom flimkien kapaċi joħorġulek 
bl-isbaħ prodotti, fosthom fl-armar, fil-mużika, u fil-piroteknika. Kulħadd għandu 
x’joffri lil din is-Soċjetà; mill-iċken tfajjel sal-ikbar anzjana, ilkoll validi bit-talenti uniċi 
tagħhom. Għandu jkun l-għan tagħna li nagħrfu dawn il-kapaċitajiet f’kull partitarju u 
ngħinuhom jinżergħu fejn l-aktar jistgħu jinbtu biex jagħtu l-frott u jsebbħu ’l din is-
Soċjetà. Fil-fatt, huwa ta’ sodisfazzjon għalija li qed noħolqu spazji fis-Soċjetà tagħna 
fejn bosta uċuħ ġodda jistgħu jesprimu t-talenti tagħhom, filwaqt li jiksbu esperjenzi 

Messaġġ mill-President taż-Żgħażagħ

Dak li jagħmilna Partitarji
Chris Schembri Baldacchino
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minn partitarji veterani ta’ xi 
tfisser ħidma f’għaqda bħal din.

Komunikazzjoni
F’Soċjetà magħmula minn 
bosta partitarji li lkoll imiddu 
għonqhom biex iżommuha 
mimlija attività, huwa 
aktar neċessarju li nżommu 
komunikazzjoni kontinwa 
bejnietna, kemm minn 
partitarju għal ieħor kif ukoll 
fis-settur bejn fergħa u oħra. Id-
djalogu jgħinna nifhmu aktar ’il xulxin u jkollna stampa aktar ċara tal-ħidma tant siewja 
li qed titwettaq f’din is-Soċjetà ħabbrieka. Huwa biss permezz tal-komunikazzjoni u 
l-kollaborazzjoni li nkunu nistgħu inkompli niġbdu ħabel wieħed fl-istess direzzjoni 
sabiex jitkattar il-ġid li din is-Soċjetà qed tagħmel fost il-komunità lokali.

Dedikazzjoni
F’ħajja mimlija b’tant żviluppi u attività, il-bniedem tal-lum għandu xalata ta’ 
opportunitajiet fejn iqatta’ l-ħin liberu tiegħu ’l bogħod mill-bankijiet tal-istudju jew tax-
xogħol. Huwa interessanti ferm li tara li l-partitarji tagħna jfittxu s-Soċjetà biex jaqtgħu 
mir-rutina ta’ kuljum. U l-ħin li jqattgħu mhuwiex sempliċiment madwar mejda jgħidu 
żewġ kelmiet għat-togħma ta’ tazza te (li minnu nnifsu dan il-ħin huwa bżonjuż ukoll), 
iżda jvarja minn laqgħat imqanqlin għal ħidma fejn wieħed ixammar il-kmiem. Persuna 
li mhix familjari mal-esperjenza f’Soċjetà bħal tagħna taf issibha diffiċli biex tqis il-
volum ta’ ħidma volontarja li ssir u x’inhi dik li tagħti tant motivazzjoni isir daqstant 
xogħol. Iżda l-partitarju jagħraf li d-dedikazzjoni tiegħu qed issarraf biex, filwaqt li 
jogħla isem is-Soċjetà, ikompli jingħata l-aqwa ġieħ mistħoqq lil Dik li qalbna tħabbat 
għaliha - il-patruna universali Ommna Marija.

Dawn li semmejt nemmen li huma l-karatteristiċi li flimkien jgħaqqdu l-individwu 
f’partitarju uniku u li għandu tant x’joffri lis-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ.

Qegħdin ftit xhur biss ’il bogħod minn li niċċelebraw flimkien il-Festa Titulari Santa 
Marija, li hija tant għażiża għalina. L-appoġġ li s-Sezzjoni Żgħażagħ sabet minnkom 
is-soċi u partitari matul il-ħidma li wettaqna kien wieħed inkoraġġanti, u persważ li 
dan se nkomplu nsibuh fikom fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin… u ta’ dan minn qalbi 
nirringrazzjakom.

F’isem il-kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija, nawguralkom Għid ħieni li 
jimliekom ilkoll bil-ferħ, is-sliem u l-imħabba.
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Għeżież soċi u partitarji,

Għal dawn l-aħħar snin, is-sezzjoni żgħażagħ dejjem żammet kuntatt magħkom permezz 
tal-ħarġa, ‘It-Titular’, fejn kien jasal fi djarkom bħala rivista erba’ darbiet fis-sena.

Din is-sena mhux b’inqas, biss ħsibna li wara l-ħarġa speċjali tal-2013 fl-okkażjoni tal-20 
sena żgħażagħ, nibdew kapitlu ġdid fir-rigward tal-komunikazzjoni magħkom il-qarrejja. 
B’hekk ‘it-Titular’ qed jiġi ppreżentat bħala ktejjeb eħxen, b’ iktar informazzjoni u 
tagħrif t’interess dwar is-Soċjetà 
tagħna, raħalna, u fuq l-istorja. 
Barra minn dan, ninfurmawkom 
dwar attivitajiet u proġetti li 
jkunu qed isiru preżentament u 
dawk pjanati għal quddiem.

Qabel inkompli, nixtieq li nuri 
l-apprezzament tiegħi lejn il-
kumitat preċedenti fejn quddiemu 
kellu sena impenjattiva u sfidanti, 
biss l-entużjażmu u l-kapaċità 
taż-żgħażagħ tagħna għelbet kull 
sfida u wasslet għal sena oħra ta’ ħidma li ħalliet il-frott u sodisfazzjon. B’hekk ma 
nistgħux ma nsemmux il-Presepju Ħaj tal-2012 li ġibed lejh nies minn kull rokna tal-
gżejjer tagħna, u l-qofol, il-festa 2013 li bis-sehem li taw iż-żgħażagħ speċjalment fil-
Marċ tal-Aħħar Tridu żgur li se tibqa’ festa memorabbli għalina lkoll.

Biss ix-xogħol ma waqafx mal-għoxrin sena, is-sezzjoni żgħażagħ reġgħet xammret il-
kmiem u tefgħet għonqha għax-xogħol. Twaqqaf kumitat ġdid, bdew id-diskussjonijiet, 
u wettaqna diversi attivitajiet. Għall-ewwel sena sar ‘Christmas village’ fl-Imqabba, 
saru diveri ikliet, is-serata karnivaleska ġewwa l-iskola primarja tal-Imqabba u ż-żjara 
lill-anzjani Mqabbin fir-residenza San Vinċenz de Paule. Riċentament għadha kemm 
ġiet mtellgħa l-wirja ‘La Semana Santa’, fejn din is-sena kienet okkażjoni speċjali, fl-
okkażjoni tal-ħamsin sena mill-Inkurunazzjoni tal-Macarena f’Sevilja, fejn fil-ftuħ 
tal-wirja nhar il-5 t’April 2014 iżżanżnet statwa mill-isbaħ bir-rappreżentazzjoni tal-
Macarena, maħduma mill-istatwarju Michael Cutajar Zahra u rregalata mis-Sur Michael 
Chetcuti u ħutu.

Il-ħidma taż-żgħażagħ ma tiqafx mal-attivitajiet, is-sezzjoni żgħażagħ tinvolvi ħidma 

Messaġġ mis-Segretarja taż-Żgħażagħ

Ħidma kontinwa fl-interess 
taż-żgħażagħ Imqabbin

Marica Mifsud
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kontinwa fl-interess taż-żgħażagħ u s-soċjetà li għandna tant għal qalbna. L-imħabba 
lejn Ommna Marija u l-festa li nagħmlu f’ġieħHa f’Awwissu għandhom ikunu l-mutur li 
jagħtuna s-saħħa u l-kuraġġ sabiex nkomplu b’ħidmietna matul is-sena. Għalhekk minn 
hawn nappella għal aktar żgħażagħ li lesti jagħtu ftit mill-ħin tagħhom sabiex jingħaqdu 
ma’ żgħażagħ oħra u flimkien inkunu nistgħu nkomplu naħdmu u noħolqu proġetti ġodda li 
jistgħu jitgawdew ’il quddiem. Il-ħidma u l-involviment taż-żgħażagħ hu ferm importanti 
sabiex inkunu nistgħu nżommu t-tradizzjoni tal-festa ħajja. Għalkemm nifhem li iktar 
ma jgħaddi ż-żmien l-impenji 
personali tagħna ż-żgħażagħ 
dejjem jiżdiedu, biss bħalma 
dejjem nisimgħu huwa tajjeb li 
wieħed ikollu żvog jew xi tip 
ta’ ħin rikreazzjonali. B’hekk 
din il-ħidma fi ħdan is-soċjetà 
turi ħafna vantaġġi għax aparti 
li jista’ jservi bħala żvog ma’ 
sħabek, żgur li se tiltaqa’ ma’ 
esperjenzi li jgħallmuk ħafna 
u fl-aħħar mill-aħħar iħallulek 
sodisfazzjon kbir. Minn qalbi 
nistieden lil dawk iż-żgħażagħ kollha li jixtiequ jkunu parti minn din is-soċjetà jew aktar 
u aktar fis-snin li ġejjin jissieħbu bħala membri fil-kumitat tas-sezzjoni żgħażagħ sabiex 
ma jaqgħtux qalbhom u jippruvaw din l-esperjenza, inwegħidkom li żgur jkun pass li 
jħalli impatt fuqkom.

Hawnhekk ta’ min issemmi li għalkemm għadu fi stat bikri, is-Sezzjoni Żgħażagħ flimkien 
mal-Kumitat Ċentrali qegħdin naħdmu fuq proġett nazzjonali rigward l-involviment 
taż-żgħażagħ fil-festi. Il-proġett se jkun maqsum fuq erba’ ‘workshops’ u ‘seminar’ fix-
xahar ta’ Settembru. Il-ħidma fuq dan il-proġett hi waħda intensiva u żgur li se tkun t’ 
interess kbir, iktar żviluppi se jitwasslu lilkom iktar ’il quddiem. B’hekk nitolbu għall- 
attendenza bi ħġarha tagħkom filwaqt li nirringrazzjawkom bil-quddiem tal-konkorrenza 
li dejjem urejtu.

Qabel nagħlaq nixtieq nifraħ lill-President tas-Soċjetà s-Sur Carmel Zahra, li proprju din 
is-sena se jkun qed jiċċelebra l-ħamsa u għoxrin sena bħala President tas-Soċjetà Santa 
Marija u Banda Re Gorġ V. F’ismi u f’isem sħabi nixtiequ nifirħulu u nirringrazzjawh 
ta’ dak kollu li għamel matul dawn is-snin. Jalla jkun hawn persuni oħra li bħalu jkunu 
lesti li jaħdmu bis-sħiħ u bil-qalb għal din is-soċjetà u aktar u aktar għal Ommna Marija 
mtellgħa s-sema bir-ruħ u bil-ġisem.

Id-devozzjoni tagħna lejn Santa Marija hi l-ispirazzjoni tagħna sabiex mill-bidu nett 
ħdimna sakemm bnejna Soċjetà mogħnija bl-ikbar unuri, iżda x-xogħol baqa’ dejjem 
għaddej, permezz ta’ din id-devozzjoni tixgħel f’qalbna għal Ommna Santa Marija.
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Iż- Żmien jgħaddi u ma jistenna lil ħadd. Hekk hu għaddiet sena oħra u s-Sezzjoni 
Żgħażagħ reġgħet qed tipprepara biex toħroġ pubblikazzjoni oħra tal-ħarġa tagħha ‘It-
Titular’. Wara li l-ħarġa tas-sena l-oħra ntlaqgħet tajjeb ħafna bil-pubblikazzjoni speċjali, 
din is-sena l-kumitat ħaseb li nkomplu fuq is-suċċess tas-sena l-oħra u nerġgħu noħorġu 
pubblikazjoni annwali ta’ ‘It-Titular’.

Din is-sena partikolari fil-kumitat hemm diversi żgħażagħ ġodda. Żgur li għall-bidu ma 
kinitx faċli għalihom bħalma l-anqas kienet faċli għalija meta kont fl-ewwel kumitat, 
biss illum li ninsabu f’nofs dan it-terminu żgur li diġà jħossuhom ħafna aħjar, jifhmu 
iktar ċertu ħtiġijiet u bdew ukoll jivvintaw attivitajiet li ser ikollna fuq skala kbira. Żgur 
li min-naħa tiegħi ser ikomplu jsibu l-appoġġ biex ikomplu jirnexxu.

F’dawn is-sitt snin li ilni membru fil-kumitat 
inħoss li nbdilt ħafna, fil-bidu kont nieħu 
deċiżjonijiet mgħaġġla u b’ċertu atitudni, 
iżda llum il-ġurnata l-kumitat għeni nikber 
u nimmatura ħafna. Fil-fatt wara ftit snin 
ġejt inkarigat li nieħu ħsieb il-finanzi ta’ din 
is-sezzjoni u llum ukoll parti mill-kumitat 
ċentrali, għalhekk inħeġġeġ liż-żgħażagħ biex 
ma jaqtgħux qalbhom, li jkunu parti minn dan 
il-kumitat għax żgur li ser jgħinhom jikbru u jimmaturaw biex fis-snin li ġejjin ikunu 
huma li jmexxu din is-Sezzjoni Żgħażagħ għal iktar suċċessi.

Jekk inħarsu ftit lura, is-sena l-oħra, is-Sezzjoni Żgħażagħ wara sena ta’ attivitajiet 
kbar bħall- Presepju Ħaj u ‘La Semana Santa’ fost l-oħrajn, ħdimna biex niċċelebraw 
anniversarju mill-aqwa b’diversi opri li se jibqgħu jitgawdew minn kulħadd matul is-sena 
kollha. Dak kien kollu grazzi għas-soċi, partitarji u benefatturi li fdawna biex naħdmu 
fuq diversi proġetti, u ninsab persważ li llum il-ġurnata jinsabu sodisfatti ħafna bihom.

Wara li għaddiet il-festa tal-2013, waħda mill-affarijiet li baqgħet ittimbrata f’moħħna 
kienet l-ewwel reddiena 3D ġewwa l-Imqabba. Bdejna nitkellmu bejn il-Kumitat 
Ċentrali u xi żgħażagħ oħra fuq din il-kapulavur tal-arti Maltija u b’hekk ġietna l-idea 
li ndaħħluha għall-kompetizzjoni tal-Artiġjanat Malti. Diversi żgħażagħ, b’mod speċjali 
Jeremy Mercieca, ħadmu fuq l-applikazzjoni biex is-Soċjetà tagħna reġgħet rebħet unur 
ieħor prestiġjuż.

Is-Sezzjoni Żgħażagħ b’determinazzjoni qawwija kompliet miexja bil-ħidma tagħha, 

Messaġġ mill-Kaxxier taż-Żgħażagħ

Inkomplu nibnu 
fuq il-kullana ta’ suċċessi

Joseph Briffa
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fejn kompliet bl-attivitajiet varji bħall-maratona tal-liedna, diversi ikliet, l-attività 
‘Milied Imdawwal’ u s-serata tal-Karnival. Permezz ta’ dawn l-attivitajiet u oħrajn, is-
soċjetà tagħna tibqa’ ħajja sena sħiħa u permezz tal-‘fundraising’ li tagħmel tkun tista’ 
tkompli torganizza festa xierqa lill-Patruna tagħna Santa Marija. Grazzi għalikom is-
soċi u l-Partitarji tal-għajnuna u l-kooperazzjoni li dejjem sibna u li dejjem tattendu bi 
ħġarkom għall- attivitajiet li aħna norganizzaw.

Xi seba’ snin ilu (kont l-anqas għadni fil-kumitat) niftakar kont ġejt avviċinat biex ngħin 
lis-Sezzjoni Żgħażagħ f’diversi xogħol ta’ mwejjed u ‘boards’ biex tibda ssir wirja tal-
Ġimgħa l-Kbira. Illum wara seba’ snin kulħadd jaf bil-wirja verament oriġinali ‘La 
Semana Santa’ u proprju din is-sena fl-okkażjoni tal-50 sena mill-Inkurunazzjoni tal-
Esperanza Maccarena ta’ Spanja, is-Sur Michael Chetcuti u ħutu ser jirregalaw Statwa 
‘life-size’ li hi verament mill-isbaħ – statwa li ser tħalli lil kulħadd impressjonat bil- 
ġmiel tagħha.

Din hija l-ħajja tas-Sezzjoni 
Żgħażagħ, ħolma żgħira ta’ xi 
ħadd mill-membri tagħha tinbidel 
f’attività ta’ suċċessi u sodisfazzjon. 
B’hekk din hi waħda mill-aqwa 
Sezzjoni Żgħażagħ ġo Malta għax 
dejjem ħadmet u stinkat u rnexxielha 
dejjem tgħolli isem is-soċjetà, kif 
ukoll isem l-Imqabba.

Għalkemm din is-sena, is-Sezzjoni 
Żgħażagħ ma għandhiex xi anniversarju partikolari, aħna xorta waħda qed naħdmu fuq 
proġetti ġodda li żgur ser jintgħoġbu ħafna minnkom il-partitarji fil-festa Titulari tagħna. 

F’dawn il-kelmtejn nixtieq nirringrazzja lill-membri tal-kumitati passati tal-ħidma kbira 
li dejjem offrew biex ikomplu jgħollu isem din s-Sezzjoni Żgħażagħ. Nixtieq niringrazzja 
wkoll lill-membri u l-partitarji li dejjem insibuhom t’appoġġ kbir kull meta jkollna 
bżonn, mingħajr l-għajnuna tagħkom aħna nbagħtu ħafna fil-ħidma tagħna. Grazzi kbira 
lill-Kumitat Ċentrali li dejjem ikunu lesti li jifmuna u jgħinuna fl-attivitajiet, b’mod 
speċjali lis-Segretarju Carlo Sciberras tal-għajnuna kbira kull meta jkollna bżonn. 

Nixtieq nagħlaq dan il-messaġġ billi nkompli nħeġġeġ liż-żgħażagħ ikomplu jaħdmu 
b’determinazzjoni lejn il-festa titulari, lis-soċi u l-partitarji biex ikomplu jikkooperaw 
bħalma dejjem qed jagħmlu billi jattendu fl-attivitajiet li s-soċjetà tkun qed torganizza, 
kif ukoll lill-benefatturi għax li kieku ma tkunux intom żgur li ma nkunux nistgħu 
nżommu l-livell ta’ festi li niċċelebraw.

Grazzi Santa Marija talli dejjem tħares lill-membri kollha li jkunu qed jaħdmu f’ġieħ 
il-Festa tiegħek.
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Huwa unur għalija li permezz ta’ din il-ħarġa tat-Titular, jien qed ikolli okkażjoni oħra 
biex inwassal il-messaġġ tiegħi lilkom iż-żgħażagħ. Għadna kif iċċelebrajna l-għoxrin 
sena anniversarju mit-twaqqif ta’ din is-Sezzjoni. Permezz tad-diversi artikli interessanti 
li nkitbu kemm fil-ħarġa speċjali ta’ din l-istess rivista, kif ukoll fil-ktieb tal-festa, kellna 
l-opportunità li flimkien naraw kif din is-sezzjoni oriġinat u kif minn ftit membri b’riżorsi 
limitati saret sezzjoni kbira, moderna u b’saħħitha. Dan seħħ għax anke fi żminijiet 
diffiċli kien hemm entużjażmu kbir u kollettiv, kemm mill-membri attivi tas-Soċjetà 
Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, u aktar minn hekk, mill-istess żgħażagħ. Ir-riżultat 
aħħari ta’ dan kollu hu li llum qegħdin ingawdu l-frott ta’ dak kollu li sar matul dawn 
l-aħħar għoxrin sena.

Inħarsu ftit madwarna u naraw kemm il-Festa ta’ Santa Marija, festa hekk għażiża għalina, 
ħadet spinta ’l quddiem f’dak li hu armar, marċi u briju. Nitpaxxa nara liż-żgħażagħ 
mimlijin entużjażmu sabiex jarmaw it-toroq tar-raħal tagħna u wara jkomplu jwettqu 
dak il-briju uniku li għalih huma magħrufin iż-żgħażagħ tagħna. Il-ħidma kontinwa 
sabiex dejjem inkunu minn ta’ quddiem b’ideat innovattivi u opri ġodda hija sinonima 

Messaġġ mill-President tas-Soċjetà

Soċjetà 
mogħnija bl-unuri

Carmelo Zahra
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mas-Sezzjoni Żgħażagħ tagħna. Ir-rivalità u pika kkontrollata huma neċessarji għall-
ħolqien ta’ ħwejjeġ u attivitajiet ġodda. Imma naħseb li lkoll naqblu li meta jinqabeż 
ċertu limitu s-sitwazzjoni ma tibqax tollerabbli. Jien bħala President tas-Soċjetà Santa 
Marija u Banda Re Ġorġ V dejjem żammejt prinċipju sagrosant u dan nerġa’ nirripetih 
illum: biex nifirħu ma hemmx għalfejn ninsulentaw jew inweġġgħu lil ħaddieħor. 

Nitkellem b’ton aktar pożittiv u ma nistax ma nsemmix il-proġetti kbar li saru minn din 
is-Sezzjoni. Is-suċċessi kbar li nkisbu bl-attivitajiet speċjali li saru huma xhieda konkreta 
ta’ x’jafu jagħmlu ż-żgħażagħ tagħna. Irrid insemmi l-Presepju Ħaj u La Semana Santa 
li għamlu ġieħ mhux biss lis-Soċjetà tagħna imma lill-Imqabba kollha. Jekk immorru 
aktar lura naraw is-sehem żagħżugħ fis-suċċessi varji miksuba mill-Banda Re Ġorġ V 
fosthom, biex insemmi xi wħud, iż-żjara tal-istess Banda f’Santa Vittoria in Matenano li 
laħqet il-qofol tagħha bil-ħolqien tal-Ġemellaġġ u l-akkwist grandjuż tal-Etoiles d’Or du 
Jumellage. Insemmi wkoll l-iskambju kulturali maż-żgħażagħ ta’ Ciro ġewwa l-Italja. 

Ta’ spiss nisimgħu li l-passat mhuwiex garanzija tal-futur. Mhux hekk fil-każ tagħna. 
Il-passat hekk kburi ta’ din is-Sezzjoni huwa mija fil-mija l-garanzija tal-futur tal-istess 
Sezzjoni. Dan jixhdu n-numru ta’ attivitajiet kulturali, divertenti, filantropiċi u reliġjużi 
li jiġu organizzati matul is-sena kollha u li juru kemm hi ħajja u attiva din is-Sezzjoni. 
L-aħħar suċċess miksub kien proprju s-sena l-oħra meta bħala tifkira dejjiema tal-
għoxrin sena anniversarju ż-żgħażagħ daħlu għal żewġ spejjeż enormi b’risq il-Festa 
u s-Soċjetà: il-bdil tas-sistema elettrika li ddawwal il-faċċata hekk sabiha tas-Sede, u 
mhux inqas l-ispiża biex tlestiet l-aħħar pittura fis-sala kulturali unika li hawn fir-raħal 
tagħna: is-Sala Marija Assunta.

Nagħlaq din il-kitba fuq livell personali. Kulħadd jaf bil-mumenti diffiċli li għaddejt u 
għadni għaddej minnhom. Imma l-appoġġ u l-kliem ta’ kuraġġ li sibt imlewni b’aktar 
kuraġġ u determinazzjoni biex inkompli nissielet ħalli finalment nilħaq l-għanijiet tiegħi. 
Dan l-appoġġ ġie minn kullimkien, speċjalment mill- partitarji taż-żewġ Soċjetajiet 
ewlenin tar-raħal u tal-organizzazzjonijiet oħra Mqabbin li warrbu kull sens ta’ 
kwalunkwe rivalità u opininjonjiet diversi sabiex jawgurawli fejqan ta’ malajr. F’ismi 
u l-familja tiegħi, nirringrazzja minn qalbi lil kulħadd għas-solidarjetà li urejtu magħna.

Nawgura aktar ħidma fejjieda lilkom iż-żgħażagħ ħalli tiksbu aktar suċċessi li jkabbru 
l-isem tas-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V.

Viva Santa Marija Mtellgħa s-Sema bir-Ruħ u l-Ġisem!
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Messaġġ mill-Viċi-Kappillan

Min hi l-Marija Verġni  skont 
il-Papa Franġisku?

Dun George Schembri 

Il-Papa Franġisku, bħal papiet riċenti fl-istorja tal-Knisja għandu devozzjoni lejn Marija 
Santissima. Huwa jistqarr li Marija hija “waħda mill-ħwejjeġ tal-għaġeb tal-Mulej.” Hija 
“Kreatura umli u fraġli bħalna, magħżula biex tkun l-Omm ta’ Alla, l-Omm tal-Ħallieq 
tagħha.” 

Skont il-Papa Franġisku, Marija turina min hu Alla u x’jitlob minna, turina tliet realtajiet: 
l-ewwel, Alla jissorprendina; it-tieni, Alla jitlob minna fedeltà; it-tielet, Alla huwa 
l-qawwa tagħna.

L-ewwel: Alla jissorprendina. Huwa proprju fil-faqar, fin-nuqqas ta’ ħila, fl-umiltà li 
juri lilu nnifsu u jagħtina mħabbtu li ssalvana, li tfejjaqna, li tagħtina l-qawwa. Din hija 
l-esperjenza tal-Verġni Marija: Huwa l-għaġeb li tara li Alla, sabiex isir bniedem, jagħżel 
proprju lilha, sempliċi tfajla minn Nażaret, li ma kenitx tgħix fil-palazzi tas-setgħa u tal-
għana, li ma kenitx wettqet ħwejjeġ straordinarji, imma kienet miftuħa għal Alla, kienet 
taf tafda fiH, u wkoll jekk ma tifhimx kollox: “Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir 
minni skont kelmtek.” (Lq 1, 38).
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bejn it-12 u l-15-il sena

Session kull nhar ta’ Sibt 
bejn l-4.00pm u l-5.30pm 
fejn isiru bosta attivitajiet 

kreattivi, kultura, sportivi u edukattivi

G ħ a l l - a k t a r  i n f o r m a z z j o n i 
Ċ e m p e l  f u q  7 9 2 7  5 8 8 1  /  7 9 2 4  2 7 0 5

Hekku t-tieni punt: Alla jitlob fedeltà biex nimxu warajh.  Alla huwa dejjem ‘il-fidil’ 
[f’kelmtu] u jitlob minna l-istess fedeltà. Marija qalet “l-iva” tagħha lil Alla, “iva” li 
biddlet ta’ taħt fuq l-eżistenza tagħha. Il-Papa jsostni li għandna bżonn naħsbu sa fejn 
waslet il-fedeltà ta’ Marija lejn Alla: tara l-Iben waħdieni tagħha fuq is-Salib. Il-mara 
fidila [f’kelmitha], wieqfa, imfarrka minn ġewwa, imma żżomm kelmitha.

L-aħħar ħsieb: Alla huwa l-qawwa tagħna.  Marija, wara t-Tħabbira mill-anġlu, l-ewwel 
ġest li twettaq huwa dak ta’ karità lejn qaribitha anzjana, Eliżabetta; u l-ewwel kelmiet li 
tlissen huma “Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej”, jiġifieri l-innu ta’ tifħir u ta’ radd il-ħajr 
lil Alla mhux biss għal dak li huwa għamel magħha, imma għal ħidmietu fl-istorja kollha 
tas-salvazzjoni. Kollox huwa għotja tiegħu. Jekk aħna nistgħu nifhmu li kollox huwa 
għotja t’Alla, kemm ikollna ferħ fi qlubna!  Din hija l-qawwa tagħna fil-Mulej. 

Għall-Papa Franġisku Marja hija l-Mara umli li tqawwina fi triq tagħna. It-talba tiegħu 
hija biex “naqilgħu l-faraġ ħlejju tat-tbissima” tagħha.
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Għeżież Żgħażagħ, Soċi u Partitarji,

Aċċettajt bi pjaċir l-istedina tas-Sezzjoni 
Żgħażagħ Santa Marija sabiex naqsam 
magħkom il-qarrejja ftit ħsibijiet f’din 
il-ħarġa tal-Pubblikazzjoni ‘It-Titular’; 
pubblikazzjoni mwielda proprju mis-
Sezzjoni Żgħażagħ tagħna fi Frar tal-2006 bl-
għan ewlieni li ssostni djalogu regolari bejn 
is-Soċjetà u ż-żgħażagħ tagħha flimkien mal-
kumplament tal-Komunità Mqabbija. Illum, 
8 snin wara nistgħu ntennu li dan l-għan ġie 
milħuq b’pubblikazzjoni daqstant popolari u 
professjonali.

Mingħajr dubju dan jingħad bl-istess 
mod għall-‘ħolma’ ta’ Michael Chetcuti, 
kondiviża ma’ Nathalie u Leonard Azzopardi 
u l-Kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa 
Marija fis-sena 2006/2007. Nistqarr li proprju 
nhar l-Erbgħa 28 ta’ Marzu 2007 kienet 
ġurnata li ma ninsa qatt, ġurnata feliċi u emozzjonanti li flimkien mal-Inawgurazzjoni 
tal-Wirja ‘La Semana Santa’, rat l-ewwel żjara tal-Arċisqof Pawlu Cremona fir-raħal 
tal-Imqabba. Din kienet ħolma li ssarfet f’realtà, ħolma li baqgħet tiġġedded sena wara 
sena fejn proprju din is-sena ser nassistu għall-inawgurazzjoni tal-istatwa ‘lifesize’ tal-
Esperanza Macarena, xogħol l-artist Għawdxi Michael Cutajar Zahra. Din l-istatwa 
artistika, bla dubju eżempju sabiħ tas-sinjifikat tal-arti, qed tiġi rregalata lis-Soċjetà 
tagħna mill-Familja Chetcuti b’tifkira għażiża ta’ Joseph u Carmen Chetcuti.

F’Soċjetà bħal tagħna, ‘il-ħolm’ huwa bla dubju ingredjent ewlieni sabiex tul is-snin 
għarafna nkunu ta’ bil-ħaqq progressivi f’ħidmietna. Minn hawn inġedded l-impenn tal- 
Kumitat Eżekuttiv f’dak kollu li għandu x’jaqsam mal-iżvilupp u s-sostenn ta’ dan il- 
‘ħolm’ li ġej mill-fergħat kollha fi ħdan is-Soċjetà. ‘Ħolm’, li tul l-eżistenza tas-Soċjetà 
Santa Marija u Banda Re Ġorġ V issarraf f’inizjattivi, innovazzjonijiet u unuri tant sbieħ, 
li taw u għadhom jagħtu identità speċjali lis-Soċjetà u l-festa Titulari ta’ Santa Marija 
fl-Imqabba.

Messaġġ mis-Segretarju Ġenerali tas-Soċjetà

Il-“Ħolm” – il-punt tat-tluq 
għal tant inizjattivi, suċċessi 
u unuri mis-soċjetà

Carlo Sciberras



It-Titular Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija L-Imqabba Est. 1993

22

Minn dan l-ispunt nieħu l-okkażjoni sabiex nirringrazzja u nsellem lill-membri li kienu 
jiffurmaw parti mill-Kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ fl-2012/2013 taħt it-tmexxija ta’ 
Jeremy Mercieca kif ukoll nawgura kull suċċess liż-żgħażagħ il-ġodda li qed jiffurmaw 
parti mill-Kumitat preżenti taħt it-tmexxija ta’ Chris Schembri Baldacchino. 

Minn hawn nieħu l-okkażjoni wkoll sabiex insellem u nirringrazzja lill-President tas-
Soċjetà Carmel Zahra li proprju l-Festa li ġejja ser tkun il-25 waħda taħt il-Presidenza 
tiegħu. Żgur li tul din il-presidenza, ‘il-ħolm’ tas- Soċi, partitarji, membri tal-Kumitat 
Eżekuttiv u l-fergħat kollha fi ħdan is-Soċjetà ngħata prijorità kbira sabiex illum il-
ġurnata, ir-riżultati, is-suċċessi u l-kisbiet miġjuba mis-Soċjetà u l-fergħat kollha fi 
ħdanha jitkellmu weħidhom.

Nagħlaq dawn il-kelmtejn qosra billi nħeġġeġ lil kulħadd sabiex inkomplu nipparteċipaw 
bi ħġarna fl-attivitajiet kollha organizzati mis-Soċjetà; Bil-għajnuna ta’ kulħadd, is-
sinjifikat ewlieni tal-frażi; ‘Fejn hemm l- Għaqda, Hemm is- Saħħa’ jkun jista’ jibqa’ 
jissawwar u jissostna bħala pilastru ewlieni tul ħidmietna b’risq din is-Soċjetà; Għalhekk, 
ejjew ilkoll flimkien, permezz tal-ħidma kollettiva tagħna nkomplu niktbu din l-istorja 
glorjuża tas-Soċjetà li tant inħobbu!!
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Fl-Evangelii Gaudium, Eżortazzjoni apostolika li ħareġ il-Papa Frangisku f’għeluq is-
sena tal-Fidi (24.11.13), jistedinna biex nagħmlu riflessjoni fuq il-fidi tagħna li tibda 
bir-relazzjoni personali ma’ Ġesù u tikber billi kuljum nitgħallmu nfittxu lil Wiċċu anke 
fir-relazzjonijiet ta’ bejnietna. “Nitgħallmu niskopru l-wiċċ ta’ Ġesù fil-wiċċ tal-oħrajn, 
fil-leħen tagħhom, fl-uġigħ tagħhom”. 

Jgħidilna: “Nistieden lil kull nisrani, qiegħed fejn qiegħed u jinsab f’liema stat jinsab, 
sabiex iġedded illum stess il-laqgħa personali tiegħu ma’ Ġesù Kristu, jew tal-lanqas 
jieħu deċiżjoni li jħalli lil Ġesù jiltaqa’ miegħu.” Din hija sfida importanti għal kulħadd: 
“Is-soluzzjoni qatt mhi qiegħda f’li naħarbu minn relazzjoni personali u impenjattiva 
ma’ Alla, li fl-istess ħin timpenjana mal-oħrajn.” (Par 91) 

Dan għandu jkun l-għan ta’ kulħadd u għalhekk jinsisti l-Papa li rridu nitgħallmu 
nirrelataw aktar bejnietna fuq livell fratern. Hemm bżonn li nitgħallmu naraw il-kobor ta’ 
Alla f’kull bniedem. Papa Franġisku jistedinna biex nibdew kapitlu ġdid. Dan il-kapitlu 

jagħtina l-possibbiltà li nikkontemplaw 
b’mod mistiku u nesperjenzaw il-wiċċ 
ta’ Alla. “Ħadd m’għandu jaħseb li din 
l-istedina mhux għalih. Ħadd mhu eskluż 
mill-ferħ li jġib il-Mulej.”

Il-Papa qed jagħmel ħafna enfasi fuq it-
tħabbir tas-Saltna ta’ Alla. 

Il-Bxara t-tajba – l-Evanġelju, huwa it-
tħabbira li Ġesù jrid jirnexxilu jsaltan 
fostna. Hekk l-Evangelju jkun inkarnat 
fina u madwarna u allura jkun possibbli 
li tinħoloq ħajja soċjali aktar fraterna, 
aktar mibnija fuq il-ġustizzja u l-paċi. 
L-Evanġelju allura huwa tabilħaqq Bxara 
t-tajba li tagħti dinjità lil kulħadd. Imma 
ejjew inkunu realistiċi u nistaqsu. Din 
però hija illużjoni? Huwa possibbli dan li 
qed jgħidilna l-Papa? Imma dawn tejoriji 
biss?

Għal min ma jridx jagħmel sforz u ma 

Messaġġ mid-Direttur Spiritwali

Iż-żgħażagħ u l-fidi
Fr Joseph Zahra
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jridx jirriskja l-bidu tal-kapitlu ġdid, iva dan kollu huwa illużjoni u tejoriji biss li ma 
jwasslu qatt għal imkien ħlief għal ħela tal-ħin. Il-Papa b’fidi qed jaċċertana li: “min lest 
jirriskja, il-Mulej ma jiddeludihx żgur. Meta xi ħadd jagħmel imqar pass żgħir lejn Ġesù, 
malajr jiskopri li Ġesù diġà kien qiegħed b’dirgħajh miftuħa jistennieh.” (ċfr par3)

Hawn tista’ tidħol xi ftit tal-biża’ jew il-qtigħ il-qalb. Ir-realtà tad-dnub tagħna ukoll tista’ 
ttelfilna l-entużjażmu tal-Vanġelu. Iżda, bħalma għamel ma’ Marija Assunta, l-Vanġelu 
jrid ilibbisna u jimmarkana bid-dinjità tal-imħabba eterna. “Ġesù jippermettielna 
ngħollu rasna ’l fuq u nibdew mil-ġdid, bi ħlewwa li ma tqarraqx, m’għandniex ngħejjew 
nitolbuh iħenn għalina u jaħfrilna. Hu ma jgħejja qatt.” 

“Hemm bżonn inħallu jitqanqal fina l-ferħ tal-fidi, anki qalb id-dieqa jew id-dwejjaq li 
ċirkustanzi varji jagħtuna.” 

Għandna nfittxu il-ġid ta’ xulxin għax kif jgħallimna San Pawl (2 Kor 5:14) hija 
l-imħabba ta’ Kristu li ssuqna. 

L-imħabba toħroġna minna nfusna u għalhekk irridu noqogħdu attenti, qed jgħidilna 
l-Papa li ma ngħażżnuhiex fil-kumdità. Hemm bżonn li nitgħallmu nevanġelizzaw. 
Tevanġelizza tfisser li ġġib preżenti fid-dinja is-saltna ta’ Alla. Sidtna Marija Ommna, 
għax kienet ubbidjenti għal Kelma ta’ Alla, tatna lil Kristu Salvatur. Bħalha rridu nkunu 
aħna, ubbidjenti lejn il-Kelma. Dan iżda jfisser li tabilħaqq irridu nemmnu u nagħmlu 
esperjenza awtentika ta’ Kristu. Għalhekk il-Papa qed jenfasizza b’mod kontinwu din ir-
relazzjoni li għandu jkollna ma’ Ġesù. U li “ma għandna nħallu lil ħadd jisirqilna l-ferħ 
tal-evanġelizzazzjoni!” (par 83) 

Sidtna Marija Ommna u Patruna tagħna takkumpanjana u għandha tibqa’ tattirana. Fil-
paragrafu 285, Papa Franġisku jgħidilna: “F’riġlejn is-salib, fl-ikbar siegħa tal ħolqien il-
ġdid, Kristu jibgħatna għand Marija. Jibgħatna għandha għax ma jridx li nimxu mingħajr 
omm, u l-poplu f’dik ix-xbieha ta’ omm jaqra l-misteri kollha tal-Vanġelu.”

Nawgura liz-żgħażagħ kollha jiskopru kemm hu sabiħ u utli l-ferħ tal-Vanġelu. 
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Jeremy Mercieca
Anniversarju jibqa’ dejjem anniversarju… u għalhekk il-festa tal- 2013 kienet waħda 
eċċezzjonali fejn iċċelebrajna l-għoxrin sena mit-twaqqif taż-żgħażagħ fi ħdan din is-
soċjetà. Però x-xogħol taż-żgħażagħ f’dawn l-aħħar snin, fi ħdan il-komunità Mqabbija 
u fuq livell nazzjonali, għadu jew qiegħed jiġi apprezzat? Iż-żgħażagħ ta’ Santa Marija 
minn dejjem kienu rinominati għall-
avvenimenti kbar u għall-unuri li kapaċi 
jġibu – ma nistax ma nsemmix il-ħidma 
fuq l-applikazzjoni u r-rebħ tal-Premju 
tal- Artiġjanat Malti tal-2013 min-numru 
ta’ żgħażagħ fis-soċjetà. Nieħu spunt minn 
dawn il-kelmtejn biex nifraħ lis-Sur Carmel 
Zahra f’għeluq il-ħamsa u għoxrin sena 
mill-Presidenza tiegħu. Fuq bażi personali, 
minħabba li wasalt fil-fażi finali tal-kors 
tal-Università u li dan jakkumulalek diversi 
studju u riċerka, u minħabba impenji oħra, il-ħin li nagħti volontarjament għas-soċjetà 
naqas, però l-Imħabba u d-devozzjoni lejn il-Patruna Santa Marija tibqa’ hemm, anzi 
tissaħħaħ. 

Samantha Baldacchino
Wara sentejn nieqsa mill-kumitat taż-
żgħażagħ, din is-sena ddeċidejt li nerġa’ 
nsir parti minn dan il-grupp attiv. Mill-bidu 
flimkien bdejna naħdmu biex isiru attivitajiet 
matul is-sena biex jinġabru fondi għall-festa 
2014. Diġà ħdimna fuq diversi attivitajiet 
fosthom il-Maratona tal-Liedna u l-attività 
mtellgħa fi żmien il-Milied, bl-isem ‘Millied 
Imdawwal’, kif ukoll qed naħdmu biex 
intellgħu l-wirja annwali La Semana Santa, 
fost għadd ta’ attivitajiet oħra. Mingħajr il-kuraġġ u l-għajnuna tal-Partitarji tas-Soċjetà 
u ħafna oħrajn, aħna bħala kumitat ma nistgħux niffunzjonaw. Dan il-kuraġġ iħeġġiġni 
biex dejjem naħdem aktar, biex is-Sezzjoni Żgħażagħ tibqa’ waħda mill-akbar f’pajjiżna 
u nkomplu nagħmlu aktar suċċessi, miżjudin ma’ dawk il-ħafna li diġà għandha din is-
Sezzjoni. Grazzi għall-appoġġ kontinwu li dejjem insibu. Ejjew flimkien naħdmu għal 
festa ikbar minn tas-soltu. Viva Santa Marija!

Messaġġ 
miż-Żgħażagħ tal-Kumitat
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Live sports showing on big screen, appetizers everyday.

We also accept birthday parties, hens and bachelor parties, etc. 
We can make your party for just €5 per person. 

With over 20 persons booked for a party, you’ll have a free cake.

For more infor or bookings please cal 77272033.
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Johann Tonna
Din hija l-ewwel darba għalija bħala 
membru fil-kumitat tas-Sezzjoni 
Żgħażagħ, għalhekk hija kemm xejn 
ta’ sfida għalija sabiex inkompli 
fejn ħallew ta’ qabli, u minn hawn 
nirringrazzjhom tax-xogħol siewi 
li għamlu. Sa minn ċkuniti kelli 
għal qalbi l-festa ta’ Santa Marija u 
s-Soċjetà li tħaddanha, għaldaqstant 
ħassejt il-ħtieġa li nerġa’ nagħmel 
parti minn din is-soċjetà wara bosta 
snin nieqes minħabba raġunijiet 
personali. Minn hawn nixtieq nirringrazzja lil kull min wera fiduċja fija u tagħni ċans 
nagħti sehmiu l-ideat tiegħi, kemm fl-Għaqda Nar tal-Art, Kummissjoni Web, u Sezzjoni 
Żgħażagħ. L-isfidi dejjem hemm, u b’wiċċi minn quddiem ngħid li dejjem affaċċjajnihom 
kif stajna u ħdimna bis-sħiħ biex ksibna l-aħjar riżultati, minkejja l-intoppi u diffikultajiet 
li niltaqgħu magħhom. Sfortunatament mhux dejjem ikun possibbli r-riżultat mixtieq, 
iżda f’okkażjonijiet oħra morna ferm aħjar milli stennejna, u jkun propju f’dawn 
l-okkażjonijiet ta’ suċċess fejn nimtlew b’aktar kuraġġ u ħeġġa sabiex intellgħu aktar 
attivitajiet varji biex nipruvaw nolqtu l-gosti ta’ kulħadd, u nżommu s-soċjetà dejjem 
attiva. Nirringrazzja lill-membri u benefatturi kollha tas-Soċjetà Santa Marija u lil kull 
min jagħtina support u nisperaw li narawkom fl-attivitajiet tagħna fiż-żmien li ġej. 
Mingħajrkom m’aħna xejn!

Osvaldo Vella
Din hija t-tielet sena tiegħi fil-
kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ u 
l-ewwel sena bħala viċi-president 
ta’ din is-sezzjoni fi ħdan is-soċjetà 
tant maħbuba għalina. Is-Sezzjoni 
Żgħażagħ hija attiva ħafna f’dan 
il-każin fejn jidħlu l-attivitajiet 
bħal ikliet, get-togethers Ps3/xbox 
tournaments u ħafna attivitajiet oħra. 
Minn dejjem ħarisna b’attenzjoni 
lejn il- Marċ tal-Aħħar Tridu sabiex 
dan ikun l-aqwa wieħed f’raħalna, 
u fost l-aqwa f’pajjiżna. Is-Sezzjoni 
Żgħażagħ baqgħet iżżomm l-appuntamet tagħha maż-żmien il-Passjoni, permezz tal-
wirja ‘La Semmana Santa Espana’. Nixtieq nagħlaq dawn il-kelmtejn billi nħeġġeġ iż-
żgħażagħ Imqabbin biex jibqgħu attivi sabiex inkomplu nkabbru din is-Soċjetà li aħna 
tant inħobbu. Viva Santa Marija – il-Patruna tagħna l-Imqabbin!
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Daily Needs
Discount Store

Misraħ il-Fidwa, Mqabba 
(Ħdejn il-Bandli)

Tel: 21647 381

Free Delivery

For the best prices on all foods.
Great choices on delicatessen, beverages, wines, detergents etc

The only one stop shop
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Fost il-leġġendi tal-fundazzjoni ta’ Ruma nsibu waħda partikulari li bi ftit immaġinazzjoni 
nistgħu napplikawha għal żmienna. Wara li Romulus ħa pussess taż-żona tal-Palatino u 
semma l-art ‘Roma’, hu beda jilqa’ bħala ċittadini lill-irġiel li kienu qed jaħarbu mill-ibliet 
tal-madwar minħabba xi nkwiet li kienu daħlu fih. B’hekk in-numru taċ-ċittadini beda jikber. 
Dawn l-ewwel Rumani kellhom reputazzjoni ħażina ħafna mal-popli tal-madwar għax 
kienu, appuntu, kollha kriminali, u meqjusa maledukati, maħmuġin u slavaġ. Imma kien 
hemm problema oħra: ma kienx hemm nisa! U bla nisa l-belt ma kellhiex futur. Il-leġġenda 
tgħidilna li darba fost l-oħrajn ir-Rumani marru sal-belt tas-Sabini u ħadu magħhom ħafna 
rigali għas-sultan u ħafna nbid qawwi għaċ-ċittadini. Malajr ġiet 
organizzata festa biex tissiġġilla l-ħbiberija ġdida bejn Ruma u 
Sabina. Imma ġara li meta s-Sabini kienu kollha fis-sakra, ir-
Rumani serqulhom it-tfajliet, ħaduhom Ruma u żżewġuhom. 
Bil-preżenza tan-nisa, ir-Rumani, apparti milli beda jkollhom 
it-tfal u għalhekk il-futur kien garantit, bdew isiru aktar edukati, 
aktar ġentili u aktar ġusti. Xi xhur wara s-serqa tat-tfajliet, l-irġiel 
Sabini nġabru u attakkaw il-belt ta’ Ruma biex jieħdu lura lil 
uliedhom. Naturalment huma kienu organizzati u preparati aktar 
mir-Rumani u t-tmiem tal-battalja kien se jkun żgur favurihom… 
imma x’ġara? In-nisa Sabini stess ħarġu u talbu lil missirijiethom 
u ħuthom biex ma jeqirdux lil żwieġhom u ’l uliedhom! B’hekk 
il-battalja ntemmet u l-alleanza bejn il-poplu ta’ Ruma u dak ta’ Sabina ġiet issiġillata. Bis-
saħħa tan-nisa nbidlet l-istorja tal-belt li kellha ssir l-aktar waħda magħrufa fl-istorja!

Niġu għal żmienna. Bħal dawk it-tfajliet, spiss iż-żgħażagħ isibu ruħhom f’soċjetà msawra 
bit-tradizzjonijiet u l-ħidma ta’ ħaddieħor, u għaldaqstant jarawha bħala soċjetà li ‘mhix 
tagħhom’. U forsi spiss jiġri wkoll li bħal dawk it-tfajliet, iż-żgħażagħ iħossuhom barranin 
u abbużati minn dawk li jmexxuhom. Iżda jista’ jiġri wkoll – u tajjeb li kieku jsir hekk – 
li hekk kif it-tfajliet Sabini saru kruċjali għall-futur ta’ Ruma wara li aċċettaw il-qagħda 
tagħhom u ġabu l-bidliet meħtieġa, hekk ukoll iż-żgħażagħ jistgħu jsiru l-fulkru li madwaru 
jissawwar il-ġejjieni tas-soċjetà. Hekk kif bis-saħħa tat-tfajliet ir-Rumani saru aktar edukati, 
iż-żgħażagħ jistgħu jippromwovu mġieba aktar ġusta li tagħti ċans lil kulħadd isib postu fis-
soċjetà; hekk kif bis-saħħa tat-tfajliet ir-Rumani seta’ jkollhom it-tfal, iż-żgħażagħ jistgħu 
jagħtu ħajja ġdida u wiċċ ġdid lis-soċjetà li jgħixu fiha; hekk kif, meta nqala’ l-għawġ, kienu 
t-tfajlieti li daħlu għar-Rumani u ħelsuhom minn qerda ċerta, għad jiġi jiġi żmien – jekk 
mhux ġa fuqna! – li fih iż-żgħażagħ għad jagħrfu kif huma biss jistgħu jsalvaw is-soċjetà 
milli tinqered minħabba l-indħil ta’ ideat u movimenti barranin għaliha.

Lesti ż-żgħażagħ tagħna jilqgħu l-isfida l-aktar kbira li jaċċettaw is-soċjetà li sabu ruħhom 
fiha biex ’il quddiem ikunu jistgħu jibdluha għall-aħjar?

It-tfajliet Sabini… 
u ż-żgħażagħ

Dun Jonathan Farrugia
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Nibda l-ewwel nett biex insellem lill-qarrejja tal-pubblikazzjoni ‘It-Titular’. Minn 
ċkuniti kont involut fil-każin u l-festa u din hija r-raġuni għaliex inkun qed nistenna 
l-istaġun tas-Sajf sena wara l-oħra. Kull min huwa involut jaf li l-festa ma tiġix biex 
niddevertu biss iżda ġġorr magħha xogħol kbir li fil-każ tagħna li naħdmu n-nar dan ix-
xogħol jibda ftit jiem biss minn kif tgħaddi l-festa. Jiena tista’ tgħid li kont involut f’kull 
qasam li jolqot il-festa. Kont fil-kumitat taż-żgħażagħ, kont ngħin fl-armar, kont indoqq 
il-banda però l-iktar oġġett li huwa għal qalbi huwa x-xogħol tan-nar.

Minn dejjem kont inħobbu n-nar 
u meta kont iżgħar kont ninżel 
fil-kantina tal-każin fejn kien 
isir ix-xogħol tal-brim tal-kartun 
u hemmhekk il-ħajra kompliet 
tikber. Kont kurjuż biex nara dak 
il-kartun x’isir minnu la darba 
jmur il-post tan-nar. U allura 
applikajt għal-liċenzja u meta 
ġibtha bdejt ninżel nagħti daqqa 
t’id dejjem taħt is-superviżjoni tal-
veterani speċjalment iz-ziju tiegħi 

Mario Farrugia ‘l-Bożin’. Fin-nar tgħallimt ħafna però l-akbar lezzjoni li ħadt hija li fejn 
ikun hemm l-għaqda tasal biex tagħmel affarijiet kbar. Fejn qatt konna nimmaġinaw li se 
nsiru Champions Mondjali, iżda rnexxielna naslu.

Minn dakinhar li bdejt ninżel qatt ma ħarist lura u bqajt nagħti sehmi sena wara 
l-oħra b’sagrifiċċju iżda 
b’sodisfazzjon. L-aktar ħaġa 
li nammira fil-post tan-
nar tagħna hija s-serjetà u 
d-dixxiplina li biha naħdmu 
għaliex b’hekk biss tista’ 
timminimizza ċ-ċansijiet li 
jinqala’ inċident. Nista’ ngħid 
ukoll li aħna tim magħqud u 
kull wieħed minnha dejjem 
lest li jagħti l-għajnuna lil 
xulxin. Aħna ż-żgħażagħ li 
naħdmu n-nar dejjem sibna 

Messaġġ mill-Għaqda tan-Nar Santa Marija

“Qegħdin nippreparaw għal 
spettakli uniċi”

Sandro Ghigo
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l-għajnuna u l-pariri siewja ta’ dawk li għandhom esperjenza iktar minnha. U kif qed 
insemmi l-anzjani ma nistax ma nsellimx lill-ħabib kbir tagħna Ċensu ‘s-Solot’ li 
ħalliena aktar kmieni din is-sena. Ċensu kien minn tal-bidu nett li saħansitra bena l-post 
tan-nar u witta t-triq li qegħdin fiha llum. Grazzi għal nies bħal Ċensu llum nistgħu 
ngħidu li l-għaqda tan-nar tagħna hija l-aktar waħda titolata ġewwa Malta b’unuri bħall- 
Malta Fireworks Festival, Caput Lucis, Festival tan-Nar tal-Art u riċenti l-premju tal-
Artiġjanat Malti.

L-akbar tifkira tiegħi hija ta’ meta rbaħna Caput Lucis. Jiena u xi membri oħra fosthom 
Ronald Zammit bqajna Ruma biex nistennew ir-riżultat u hekk kif wasalna lura l-ajruport 
u rajna dik il-folla tistenna minn żgħażagħ sa’ xjuħ, nisa u tfal. Tista’ tgħid ir-raħal 
kollu ġie jagħtina merħba. Dik ix-xena se tibqa’ stampata f’moħħi għal dejjem. Kienet 
esperjenza unika li wara tant ħidma u stennija ħadna r-riżultat li tant konna nixtiequ.

Din is-sena bħal kull sena qed nippreparaw għal festa oħra mimlija kif jixraq lill-patruna 
tagħna. Qed naħdmu biex il-festa ma jkun jonqosha xejn u nkunu denji tal-isem li 
għamilna tul is-snin. Bħal kull sena qed nippreparaw spettakli li fihom ħafna xogħol 
iżda flimkien naslu hekk kif dejjem għamilna.

Minn hawn nirringrazzja lil dawk kollha li xi darba jew oħra għallmuni xi ħaġa biex 
ix-xogħol dejjem ikun aħjar u nnaqqsu kemm jista’ jkun il-periklu u nirringrazzja wkoll 
il-familjari tagħna speċjalment lill-mara tiegħi Gianella tas-sagrifiċċji kbar li jagħmlu u 
tas-support kontinwu li jagħtuna.

Viva Santa Marija - Patruna tal-Imqabbin
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Tal-Parrina
Confectionery & Convenience Shop

Triq Sant’Andrija, Óal Luqa Tel: 2180 2300
Triq is-Salvatur, Il-Qrendi Tel: 2164 9489

Miftu˙in mit-Tnejn sas-Sibt Ódud u Festi
mis-6.00am sat-8.30pm mis-6.00am san-12.30pm
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T: 21642744   M: 79478259 
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Format / Repairs 
Notebook Upgardes 
Pc Upgrades 
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Intel Core i3 3.2Ghz 
6GB DDR III 
DVD / Card Reader 
500 GB 7200 
18.5 LED Monitor 
Logitech Kb / Mouse 
Win 7 Home Premium CD 
Antivirus 
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Total € 765.00 
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Is-Sur Ghigo stqarr magħna kif iż-żmien evolva 
u saret ħidma kbira biex il-fabrikazzjoni tan-Nar 
tal-art titjieb. Ħafna partitarji dilettanti tan-nar 
tal-art bdew jaħsbu biex jagħmlu frames ġodda u 
oriġinali li setgħu jattiraw lejn l-Imqabba eluf ta’ 
nies. Fil-fatt, Jerry qalilna kif meta kienu iżgħar 
lejn il-bidu tas-snin disgħin, bil-għajnuna ta’ grupp 
ta’ żgħażagħ oħra, irnexxielhom jikrejaw diversi 
biċċiet ta’ nar tal-art differenti u effettivi għal dak 
iż-żmien fosthom l-arloġġ diġitali li jinkludi l-ħin 
li kien jaqleb kull siegħa, kif ukoll dak imsejjaħ 
‘it-televiżjoni’ fejn wieħed seta’ jara seba’ stampi 
differenti fosthom tal-istatwa artistika ta’ Santa 
Marija u tal- Knisja. 

Wara dawn iż-żewġ suċċessi, il-membri ħabrieka 
tal-Għaqda tan-Nar u s-Sur Ghigo ntlew b’kuraġġ 
kbir sabiex is-sena ta’ wara joħorġu xi ħaġa ġdida 
li tkun aktar oriġinali. Fil-fatt, fis-snin ta’ wara, 
saret ħidma kbira fuq il- pupu li jimxi u jaqdef ’il 
quddiem u lura, fuq żiemel li kien jogħla ’l fuq u 
fuq żewġ ‘jollies’ differenti. 

Iż-żmien baqa’ għaddej ġmielu, u l-mekkaniżmu 
kompla jitkabbar. Fl- 2005, inħadmet reddiena 
ġdida f’forma ta’ fjura, li kienet l-ewwel waħda 
b’dak il- kobor għar-raħal żgħir tal-Imqabba. Din 
il-fjura tkun magħluqa fid-daqs ta’ 4 piedi u tiftaħ 
għall-25 pied. Is-Sur Ghigo flimkien ma’ grupp ta’ 
żgħażagħ oħra damu jaħdmu fuq din il-kapulavur għall- kważi ħames xhur sħaħ.

Intervista mas-Sur Jerry Ghigo, ħaddiem tal-logħob 
tan-Nar tal-Art mal-Għaqda Nar tal-Art Santa Marija. 
Jerry qasam magħna diversi esperjenzi minn 
fejn trawwem biex jibda jaħdem f’dan il-qasam, 
u saħansitra jasal biex jgħin lis-Soċjetà sabiex 
takkwista diversi unuri f’dak li għandu x’jaqsam man-
Nar tal-Art.

Messaġġ mill-Għaqda Nar tal-Art Santa Marija

‘Dejjem l-uniċi 
fost l-oriġinali’
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Is-Sezzjoni Żgħażagħ 
Santa Marija 

tixtieq tirringrazzja
lil kull min irreklama 

l-prodotti tiegħu 
f’din il-pubblikazzjoni. 
Jekk trid tirreklama l-prodott tiegħek 

b’reklamar effettiv u b’rati mill-aktar vantaġġjużi, 
ċempel fuq 79314862, 99000815.

www.santamarija.com 
Dan il-ktejjeb 

huwa aççessibbli
fuq il-website uffiçjali 

tas-Soçjetà
www.santamarija.com
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Is-Sena ta’ wara s-Sur Ghigo kellu l-ħsieb li 
jkompli jkabbar fid-daqs tal-biċċiet tan-Nar 
tal-Art, u għalhekk beda jaħseb biex jagħmel 
xi ħaġa oħra ġiganteska. Hu krea reddiena 
b’mekkaniżmu totalment differenti li jinvolvi 
ħsieb kbir warajh, fejn id-disinn tar-reddiena 
jifforma billi jinfetħu numru ta’ friegħi, waħda 
wara l-oħra.

Fl-2009 sar xogħol fuq reddiena oħra kbira 
li l-mekkaniżmu tagħha u differenti minn 
irdieden oħra, għaliex tibdel żewġ disinni fl-istess 
ħin. Dan iseħħ għaliex ikun qed isir moviment minn 
tarf sa tarf permezz tal-wires tal-azzar, u għalhekk, 
l-effett joħroġ aktar u jkun jista’ jitgawda ferm. 
Wara, saret ħidma kbira wkoll fuq l-‘outline’ ta’ din 
ir-reddiena, fejn dan sar jiċċaqlaq sabiex il-prodott 
finali jkun iktar effettiv. Din ir-reddiena hija kbira 
aktar minn tletin pied.

Wara s-suċċess kbir tal-festa tal-2009, id-dilettanti 
tan- Nar tal- Art urew ix-xewqa u l-ħsieb li jidħlu 
għall-Kompetizzjoni tan-Nar tal-Art li ssir fuq il-
fosos tal-Furjana. Jerry Ghigo flimkien ma’ grupp ta’ 
partitarji ħadmu ħafna sabiex jikreaw xow kbir iżda li 
jkun oriġanali minn ta’ kmamar tan-Nar oħra. Fil-fatt, 
l-istennija kienet waħda kbira għax-xow li kienet ser 
tagħti l-għaqda tagħna. Saret ħidma kbira sabiex jinħoloq effett ġdid għall-logħob tan-
Nar tal-art permezz ta’ stilla li toħloq kuntrast bejn id-dlam u d-dawl. Wieħed ma jistax 
ma jsemmix ukoll ix-xow sinkronizzat mal-mużika ta’ Fredrick Kempe, ‘Vincero’.

Apparti minn hekk, Jerry Ghigo ta l-għajnuna u ħadem fuq diversi rdieden oħra tal- 
Għaqda Nar tal- Art Santa Marija fosthom dik imsejjħa ‘Il-fjura l-Kbira tal-kulur’, u kif 
ukoll, reddiena ġdida għar-raħal tal-Imqabba peress li kienet fuq bażi tridimensjonali. 
Ix-xogħol tal-Għaqda Nar tal-Art Santa Marija u tas-Sur Jerry Ghigo wassal għar-rebħ 
ta’ diversi unuri għas-Soċjetà Santa Marija. Fil-fatt, kif semmejna aktar qabel, fl-2010, 
l- Għaqda Nar tal-Art kienet inkurunata bħala r-rebbieħa assoluta tal-Kompetizzjoni tan-
Nar tal-Art li ssir fuq il-fosos tal-Furjana. Dis-sena, proprju fi Frar li għadda permezz 
tar-Reddiena tridimensjonali, l-għaqda tagħna rebħet il-Premju tal-Artiġjanat 2013.

Jerry Ghigo jixtieq jirringrazzja lill-familjari tiegħu tal-paċenzja kollha, u lil dawk 
kollha li b’xi mod jew ieħor ikkooperaw miegħu sabiex setgħu nħadmu dawn l-irdieden 
oriġinali. Is-Sur Ghigo jixtieq juri l-apprezzament lil dawk in-nies li għenuh fil-ħidma ta’ 
dawn l-irdieden, lill-kumitati u l-għaqdiet tal-każin u lill-benefatturi kollha li jipprovdu 
l-materjal jew l-artijiet biex isiru jew jiġu pruvati dawn l-irdieden.
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Is-Soċjetà Santa Marija 
u Banda Re Ġorġ V 
tħeġġeġ lill-ġenituri 

sabiex jibagħtu  
lil uliedhom 

għat-tagħlim tal-mużika 
b’xejn 

kull nhar ta’ Sibt 
Għal aktar informazzjoni 

ċemplu fuq 7970 7000 jew 
kellmu lil xi membru  
tal-Kumitat Eżekuttiv
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Qabel nibdew il-kelmtejn tagħna, nixtiequ nirringrazzjaw lis-Sezzjoni Żgħażagħ għal 
din l-opportunità li tawna sabiex naqsmu l-ħsibijiet u l-esperjenzi tagħna fil-qasam tal-
banda. Wara perjodu ta’ studju ta’ teorija u prattika ksibna dak kollu li kellna bżonn 
sabiex niffurmaw parti minn din il-banda. Kien proprju seba’ snin ilu meta bdejna 
ndoqqu għall-ewwel darba fil-marċi tal-festa tant għażiża għalina.

Sa minn età żgħira kellna għal qalbna l-festa titulari ta’ Santa Marija, u minn dejjem 
xtaqna li nkunu parti minn din is-Soċjetà. Kienet il-mużika li ħajritna sabiex nagħtu dan 
il-kontribut tagħna u permezz ta’ din l-esperjenza aħna tħeġġiġna aktar sabiex nagħtu 
sehemna f’diversi oqsma oħra fi ħdan il-każin.

L-element żagħżugħ huwa importanti 
għaliex dan ikompli jżomm il-banda ħajja, u 
b’ideat innovattivi li jolqtu l-gosti ta’ diversi 
ġenerazzjonijiet. Aħna bħala żgħażagħ 
nistgħu nagħtu aktar ideat fejn jidħlu siltiet 
ta’ mużika moderna li jistgħu jindaqqu kemm 
f’okkażjonijiet tal-festa kif ukoll fi programmi 
strumentali li jindaqqu matul is-sena. B’dan il-
mod, il-livell tal-banda tagħna qiegħed dejjem javvanza sena wara l-oħra, tant li jiġbed 
udjenzi akbar u jħajjar aktar aljievi fosthom żgħażagħ sabiex jingħaqdu mal-banda. 

L-esperjenza tagħna fil-banda mhijiex biss fil-ġimgħa tal-festa, iżda ngħatajna 
l-opportunità sabiex indoqqu kemm barra minn raħalna kif ukoll barra minn xtutna, 
saħansitra fil-Vatikan quddiem l-Eċċellenza tiegħu l-Papa Benedittu XVI. Din kienet 
waħda mill-isbaħ esperjenzi tagħna mal-banda, esperjenza li tqabbdek il-bard, fejn aħna 
flimkien ma’ żewġ baned barranin daqqejna ġewwa s-Sala Paolo VI fil-Vatikan. Għandna 
l-unur ngħidu li konna parti minn din il-banda u lkoll flimkien ktibna paġna storika oħra 
għas-Soċjetà u għall-Banda Re Ġorġ V.

Dan kollu ma setax ikun possibbli kieku mhux bl-għajnuna tas-Surmast bravu Mro. 
David Agius, delegati tal-banda, kif ukoll xi bandisti oħrajn li għamlu ħilithom biex 
din il-banda tibqa’ tikseb il-popolarità tagħha. Illum ma nistgħux ma nsemmux ukoll 
lill-Assistent Surmast Gordon Mayer li qiegħed f’ħidma kontinwa mas-Surmast tagħna 
sabiex il-banda tkompli timxi ’l quddiem. Bħala bandisti żgħażagħ, l-iskop ewlieni 
tagħna huwa li naħdmu lkoll id f’id mal-Kumitat Eżekuttiv u ma’ kumitati oħra fis-
Soċjetà biex il-banda tagħna ma tmut qatt!

L-Esperjenza tagħna 
bħala żgħażagħ fil-banda…

Jessica Farrugia u Davinia Camilleri
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Għeżież soċi u partitarji,

F’dan il-messaġġ qasir se nagħtikom xi informazzjoni dwar dak li sar u li qiegħed isir 
fl-imħażen tal-armar tagħna. 

Hekk kif għaddiet il-ġimgħa tal-festa ta’ Santa Marija, fejn iċċelebrajna bil-kbir u kif 
mistħoqq, l-armar kollu reġa’ sab postu fl-imħażen. Minn hemm erġajna bdejna bix-
xogħol tagħna, biex wara li fil-festa li għaddiet stajtu tgawdu tminn pedestalli fi Triq 
Karmenu Ċiantar kompluti bl-indurar u bl-irħamar, tkompla l-indurar fuq l-iskultura tal-
erba’ pedestalli l-oħra. B’hekk fil-festa li ġejja kull min se jgħaddi minn din it-triq se 
jitpaxxa bl-armar lussuż li se jkun fiha. 

L-artist Għawdxi Paul Falzon għandu jlestilna żewġ bandalori oħra ta’ Triq Karmenu 
Ciantar bl-isfumar u bil-pittura biex din it-triq tkompli tieħu xejra aktar lussuża. 
L-istatwarju Aaron Camilleri Cauchi din is-sena mistenni jagħtina żewġ statwi oħrajn 
ta’ klassi.

Il-proġett ta’ pavaljuni għal Triq Valletta qed jitkompla fejn hu l-ħsieb tagħna li nżanżnu 
tliet pavaljuni oħrajn biex inkomplu nimlew it-triq b’armar mill-isbaħ. Fejn jidħol xogħol 
ta’ drapp ma nistax ma nsemmix il-proġett li bdejna din is-sena u li għandu jkun finalizzat 
sal-festa li ġejja, dak tal-bnadar mal-armi tat-trofej tal-pjazza hekk kif inħasset il-ħtieġa li 

Mill-Għaqda tal-Armar Santa Marija

‘Armar mill-ifjen 
għat-toroq tagħna’

Ian Camilleri
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jinbidlu dawk li kien hemm qabel. Apparti x-xogħol 
tal-ħjata, għaddej ix-xogħol biex kull bandiera 
jkollha magħha balla li tikkumplimenta t-trofina.

Biex nieħdu ħsieb l-armar li għaddewlna ta’ qabilna 
ddeċidejna li nirrestawraw waħda mill-istatwi tal-
Appostli li jintramaw fil-pjazza, fejn irrestawrajna 
l-istatwa ta’ San Bartilmew.

Għall-festa ta’ din is-sena wkoll se nkunu qegħdin 
inniedu proġett ta’ sett ta’ armar ġdid li se jintrama 
fil-pjazza fejn se jkun jista’ jitgawda mill-partitarji 
kollha u kull min jiġi jżurna fil-festa. Din is-sena 
se nkunu qegħdin inżanżnu l-ewwel parti ta’ dan il-
proġett fejn fi ftit tas-snin oħra se narawh komplut.

Għall-futur għandna diversi proġetti oħrajn għal 
armar ġdid u b’hekk bdejna navviċinaw numru 
ta’ artisti biex jagħmlulna d-disinni tagħhom biex 
b’hekk ikollna minn fejn nagħżlu.

Nagħlaq dan il-messaġġ tiegħi billi nirringrazzja lil kull min qed jagħti s-sehem tiegħu, 
kemm manwalment u kif ukoll finanzjarjament, biex il-festa tagħna tkompli tikber, u dan 
dejjem grazzi għall-ġenerożità tagħkom. Bil-għajnuna ta’ Sidtna Marija, nawguralkom 
l-Għid it-tajjeb u flimkien inkomplu naħdmu għall-festa wisq għażiża għalina f’ġieħ il-
Padruna Universali Ommna Marija.

Viva Santa Marija!
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G˙andek tfal 
ta’ bejn 

it-3 u l-11-il sena?
Da˙˙alhom b˙ala membri 
fil-Klabb Tfal tat-Titular!

Niltaqg˙u darba fil-©img˙a, 
g˙al attivitajiet edukattivi, artistiçi, 

rikreattivi u aktar.

Avviçina lill-membri tal-Klabb 
jew tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙.
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‘Where there is a will, there is a way’, żgur li dan il-motto kien il-qofol li wassal biex 
is-Soċjetà Santa Marija Mqabba issa għandha żewġ timijiet fil-Malta Pool Association. 
Kien Settembru tal- 2012 meta il-każin ġie mgħammar bl- ewwel mejda tal-pool. Diversi 
soċi tas-soċjetà bdew juru l-interess u l-logħob baqa’ dejjem jiżdied. Kien hawnhekk 
fejn membri tal-istess soċjetà ħarġu bl-idea li jingħaqad l-ewwel Pool team bl-isem ta’ 
St. Mary Mqabba A. Ifforma tim maqgħud u b’saħħtu 
bil-membri jkunu: Alex Falzon, Tonio Debono, Mario 
Darmanin, Fausto Barbara, Maverick Farrugia, Victor 
Debono, Adrian Micallef, Chris Galea, Twanny Briffa u 
Jurgen Farrugia. Dawn il-membri kienu jżommu kuntatt 
regolari mal-logħba tal-pool permezz tat-training li 
kienu jorganizzaw matul il-ġimgha. F’Jannar tal-2013 
ingħata bidu għal-League tat-tielet 
diviżjoni, fejn l-għan prinċipali 
kellu jkun li t-tim iżomm postu fl-
istess diviżjoni. Il-bidu kien daqxejn 
iebes u ma kienx faċli, però aktar 
kemm beda jgħaddi żmien iktar it-
tim beda jitjieb. Nistgħu ngħidu li 
b’sorpriża kbira dawn il-membri tat-
tim irnexxielhom jiġu ‘Runners Up’ 
fil-league, suċċess li kompla jgħolla 
isem is-Soċjetà tagħna fejn jidħol 
l-qasam sportiv! B’hekk din is-sena 2014, it-tim qiegħed jikkompeti fit-tieni diviżjoni.

L-interess fil-logħba tal-pool baqa’ dejjem jiżdied, u din is-sena fforma t-tieni tim 
bl-isem St. Mary Mqabba B u l-membri preżenti huma dawn: Robert Ghigo, Adrian 
Micallef, Brandon Farrugia, George Vassallo, Jurgen Farrugia, Twanny Briffa, Kyle 
Farrugia u Clayton Baldacchino. Din l-iskwadra qiegħda tikkompeti minn din is-sena 
fit-tielet diviżjoni. Il-kumitat tas-soċjetà kompla jkabbar l-interess billi din is-sena stess 
xtara t-tieni mejda tal-pool biex il-membri jkunu jistgħu jittrenjaw aktar regolari. Din is-
sena żdied membru ieħor fit-team ta’ St. Mary Mqabba A, li huwa Michael Tanti. Minn 
hawnhekk nawgurawlu kull suċċess.

L-għaqda u l-armonija li tara f’dawn iż-żewġ timijiet hija waħda imprezzabli. Filwaqt li 
qegħdin nkomplu nagħtu l-ħajja lill-każin tas-soċjetà tagħna u nkomplu nżidu l-kultura 
sportiva, fl-istess ħin qegħdin nkomplu bħal dejjem ngħollu isem is-soċjetà glorjuża 
tagħna, li bla ebda dubju kienet, għadha u tibqa’ fost l-aqwa f’pajjiżna!

Messaġġ mit-tim tal-Pool

Promossi 
fl-ewwel sena mit-twaqqif

Robert Ghigo
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Is-Sezzjoni Żgħażagħ 
Santa Marija

tixtieq tirringrazzja 
lil dawk il-partitarji kollha 

li jattendu l-attivitajiet 
li jiġu organizzati 
fuq bażi regolari.

Is-sala 
tal-KaΩin tas-Soçjetà 

Santa Marija 
u Banda Re Ìor© V 

tal-Imqabba 
issa qieg˙da tinkera 

g˙al diversi 
okkaΩjonijiet.

G˙al aktar informazzjoni avviçinaw lill-membri  
tal-Kumitat EΩekuttiv jew çemplu fuq 7906 4778.
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Il-Kummissjoni Manutenzjoni twaqqfet fi Frar tal- 2013, bl-iskop prinċipali ta’ din 
il-kummissjoni huwa li nżommu dak kollu li għandu x’jaqsam mas-soċjetà fl-aqwa 
kundizzjonijiet possibbli u tingħata attenzjoni li dawn ikunu qed jiffunzjonaw kif 
meħtieġ. Ix- xogħol beda billi din is-sena żbajna s-sala tal-bar u komplejna billi qegħdin 
jinżebgħu l-arbli tal-palazz tagħna biex b’hekk nipproteġuhom mill-ħsarat, komplejna 
sebbaħna s-sala tal-pool tables billi żidna pool table ġdid u b’hekk ġie modifikat id-
dawl kif kien meħtieġ u nżebgħat is-sala mill-ġdid. Nixtiequ nieħdu l-okkażjoni billi 
nifirħu lill-plejers tat-team ‘A’ u ‘B’ tas-suċċessi li qegħdin jiksbu. Xogħol ieħor li beda 
mis-sena 2013 huwa r-restawr fuq il-madum tas-Sala Maria Assunta (tal-pittura). Qed 
isiru tiswijiet fuq il-madum biex b’hekk komplejna sebbaħna din is-sala meraviljuża li 
ftit hawn bħala ġewwa Malta. Sar ukoll xogħol fuq il-‘fork lifter’ li jiġi wżat għat-tiżjin 
tal-festa u attivitajiet oħra matul is-sena. Fuq dan il-makkinarju sar xogħol bħal żebgħa, 
service tal-magna, sistema ta’ dawl ġdida sabiex il-partitarji jkunu komdi li jaħdmu u 
jkunu proteġuti minn kull periklu. Sar ukoll xi xogħol ta’ manutenzjoni fil-post tan-nar, 
billi nżebgħu l-bibien tal-post u twaħħlu tabelli ġodda biex b’hekk komplejna żidna 
s-sigurtà ġewwa l-post tan-nar. 

Nixtiequ nagħlqu dan l-artiklu billi 
nagħrfu li din il-kummissjoni twaqqfet 
volontarjament minn Felix Galea, Osvaldo 
Vella, Glenn Żammit, Roderick Tonna, 
Kyle Farrugia, Reuben Vella, Emanuel 
Pace u Roderick Pace. Dawn il-membri 
daħlu f’din il-kummissjoni b’ħeġġa kbira u 
b’għan li jagħmlu dak kollu meħtieġ biex 
iżommu l-palazz tagħna u kull propjetà tas-
soċjetà f’kundizzjoni tajba. Ta’ min jirrimarka li dan ix-xogħol isir mill-qalb. Nixtiequ 
nagħmlu appell u nistiednu lil dawk kollha mħajjra biex jingħaqdu magħna f’dan il-
grupp, b’hekk inkunu nistgħu nkomplu inkabbru u nsebbħu kull propjetà tas-soċjetà 
tagħna.

Nirringrazzjaw lis-soċi u l-partitarji li jagħtu sehemhom, kemm manwalment u 
finanzjarjament biex b’ hekk inkomplu nsebbħu l-palazz tagħna li hija d-dar ta’ kull soċu 
u partitarju.

F’isimna u f’isem sħabna nixtiequ ngħidulkom – Grazzi

Viva Santa Marija

Messaġġ mill-Kummissjoni Manutenzjoni

Il-manutenzjoni 
ma tieqaf qatt!

Felix Galea u Osvaldo Vella
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Messaġġ mill-klabb ‘It-Tfal tat-Titular’

‘Il-futur tas-Soċjetà’

Fl-2010, is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija rat li tagħmel 
pass ieħor ’il quddiem permezz tat-twaqqif ta’ grupp ġdid fis-
Soċjetà li hu ddedikat lill-partitarji ċkejknin tal- istess soċjetà 
bl-isem ta’ ‘Tfal tat-Titular’.

Dan il-Klabb jaf il-bidu tiegħu nhar is-Sibt, 20 ta’ Novembru, 
2010 fejn it-tfal kollha kienu mistiedna għall-festin fis-sala 
tas-sede tal-każin sabiex flimkien niċċelebraw il- bidu tat-
‘Tfal tat-Titular’, li bħal kull fergħa oħra fis-Soċjetà, nemmnu 
li għad tħalli l-frott tagħha. F’dan il-jum kellna attendenza 
sabiħa ta’ ’l fuq minn sebgħin tifel u tifla. Dakinhar, it-tfal 
ħadu gost jiddevertu flimkien permezz ta’ logħob varjat li 
niżel għasel maċ-ċkejknin tagħna. 

Minn dakinhar qatt ma ħarisna lura u l-laqgħat 
baqgħu jsiru regolarment kull nhar ta’ Sibt. 
Fil-laqgħat preċidenti li għamilna kellna 
varjetà t’attivitajiet bħalma huma logħob, 
laqgħat ta’ tagħlim, kant, żfin, krafts, kif ukoll 
xi esperimenti xjentifiċi. Kienet ix-xewqa 
tagħna li minbarra li l-laqgħat ikunu divertenti, 
ikunu wkoll edukattivi. Għalhekk ħafna mil-
laqgħat kienu jinvolvu quizzes jew logħob 
tal-ħsieb, li fl-aħħar mill-aħħar wasslu biex 
għallmu aktar lil dawn il-membri żgħar dwar 
raħal twelidhom, kif ukoll dwar pajjiżhom. It-
tfal dejjem urew interess kbir u kienu jagħmlu 
l-almu tagħhom biex jattendu għal dawn il-
laqgħat.

Minn hawnhekk inħeġġu aktar tfal jattendu u 
jidħlu membri f’dan il-klabb għaliex bl-ideat 
ta’ kulħadd, dan il-klabb ikompli jikber u 
jissaħħaħ.
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F’Jannar ta’ din is-sena ġie mwaqqaf il-grupp tal-adoloxxenti, bl-isem ta’ Go Reds – 
Adoloxxenti Titulari. Dan il-grupp ġie mwaqqaf wara laqgħa mal-Kumitat Ċentrali tal-
istess Soċjetà. L-iskop għal dan il-grupp kien li wara li jkunu attendew il-klabb tat-tfal u 
jkunu waslu fl-eta tal-adoloxxenza aħna nkunu nistgħu nippreparawhom u ngħallmuhom 
kif jimxi Kumitat fl-istess Soċjetà.

Aħna nieħdu ideat tagħhom ta’ x’jixtiequ jagħmlu u b’hekk inkunu nistgħu norganizzaw 
attivitajiet varji fejn naraw li huma jkunu kuntenti. Bħalma tafu fl-attività tal-karnival 
urew interess kbir u nqassmu f’żewġ gruppi fejn Karl Ghigo kiteb reċta qasira u sabiħa u 
qassmu kollox huma stess filwaqt li l-bniet ippreparawlna żifna. Għal darb’oħra nixtieq 
ngħidilhom prosit mill-qalb. Fl-aħħar ta’ Marzu morna l-Schavenger Hunt li kienet 
organizzata mill-kummissjoni Web. Kemm ħadu gost u kemm urew interess għal din 
l-attivita. Għamlu minn kollox biex jirbħu!!!

Fil-15 ta’ Marzu waqqafna Kumitat tal-adoloxxenti. Kemm ħadu gost jinnominaw lil 
xulxin. Dan il-Kumitat jinbidel bejn wieħed u ieħor kull xahrejn ħalli b’hekk kulħadd 
ikollu ċ-ċans tiegħu. Nixtieq nawgura lil Christine Galea bħala President, lil Luke Grech 
bħala Segretarju u lil Matthew Ghigo bħala Kaxxier. Ovvjament li dawn il-membri 
tal-kumitat ser ikunu assistiti minni u minn Samantha. L-għan ta’ dan il-Kumitat 
huwa li dawn il-membri jkunu jistgħu jingħataw iċ-ċans li jitgħallmu jerfgħu ftit mir-
responsabbilitajiet u li jsemmu leħinhom.

Qedin norganizzawlhom logħob li jinvolvi ‘team building’ fejn dawn l-adoloxxenti 
jitgħallmu jaħdmu bħala grupp kollu flimkien fejn ħadd ma jitħalla barra. S’issa bil-
għajnuna ta’ Santa Marija qed ikollna riżultati pożittivi.

Bħala grupp tal-adoloxxenti jiltaqgħu kull nhar ta’ Sibt bejn l-4.00 pm u l- 5.30 pm. Dan 
il-grupp jilqa’ fi ħdanu l-adoloxxenti minn 12 il sena l’fuq fejn wara, meta jaslu għall-eta 
ta’ 16 il sena jkunu jistgħu jidħlu fis-sezzjoni zagħzagħ fl-istess Soċjetà tagħna.

Għalhekk bħalma jien imxejt fuq il-passi tal-familjari tiegħi nixtieq li nħeġġu lilkom 
ġenituri biex tikkoperaw magħna u tibgħatu lil uliedkom biex b’hekk flimkien inkabbru 
s-Soċjetà tant għażiża għalina, filwaqt li nrawmuhom biex jaħdmu id f’id u nbeduhom 
mill-vizzji ħżiena. Irridu nżommu f’moħħna li dawn huma Soċi tal-futur!!!

Go Reds Adoloxxenti Titulari… Kuraġġ !!! …Aħna lkoll Warajkom !!!

Viva Santa Marija l-patruna tagħna l-Imqabbin li biha aħna ferm kburin!!!

Messaġġ mill-Grupp ‘Go Reds’

‘…Sabiex inrawmu l-Adoloxxenti’
Maria Galea
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F’dokumenti antiki nsibu episodji interessanti li kienu jsiru fil-villaġġi 
tagħna, u xi drabi, xi ġrajjiet joħorġu anke f’kotba. Eżempju ta’ dan huwa 
Folklore of an Island u oħrajn. Għajb li jintilfu maż-żmien. Biżżejjed li 
diġà ntilfu volumi storiċi li kienu għand familji privati u ġew meqruda! 
Anke nkwatri tal-pittura u fided li xtrawhom il-barranin. Din hi ħasra għal 
art twelidna, il-gżira maħbuba tagħna li diġà tilfet ħafna mit-teżori tagħha!

Kont għaddej bir-riċerki u kelli ħafna kuntatti meta sibt ġrajja interessanti 
dwar iż-żgħażagħ ta’ Santa Marija għand wieħed ħabib tiegħi li kellu volumi 
dwar l-arbli tar-razza u dokumenti antiki. Qed nirreferi għal Ġużepp Pace 
li kien joqgħod fi Triq San Nikola, eżatt fejn il-knisja tas-Siġġiewi. Kienet 
taf Malta kollha bix-xogħol tiegħu.

Kienet għadha kif spiċċat l-Ewwel Gwerra Dinjija, u f’Lulju 1920 iż-Żebbuġin ħasbu li jagħmlu 
festa xierqa lil San Ġużepp, b’ringrazzjament lil dan il-qaddis tant maħbub fil-gżejjer tagħna. 
Dawn il-festi damu sejrin xi tmint ijiem u xi żgħażagħ mill-każin Santa Marija tal-Imqabba riedu 
jieħdu sehem b’xi mod, minħabba l-għaqda sħiħa li kienet ilha teżisti bejn iż-żewġ Soċjetajiet.

Dawn iż-żgħażagħ ftiehmu li jikru l-karozzini Mqabbin biex imorru għall-festa ta’ San Ġużepp 
ta’ Ħaż-Żebbuġ. Il-karozzini kienu ta’ Pupull ta’ Lippinu, tat-tajjeb u ta’ Venuti. Venuti kellu tifla 
li kellha l-aqwa newl li kien hawn fl-Imqabba. Wara saret Concetta Zammit, oħt Dun Innoċenz, li 
dam żmien twil kappillan tal-Imsida. Jien kelli ammirazzjoni kbira għall-karattru nobbli li kellha, 
Alla jagħtiha l-ġenna.

Dawn il-karozzini li semmejna ġew quddiem il-każin biex imorru fl-istess ħin u magħhom marru 
żewġ Irish cars ta’ Felice Zammit u Karmnu Zammit, u ftiehmu li jitilqu fil-ħin biex jaslu qabel 
jaħarqu n-nar tal-art skont ftehim li għamlu ma’ Karmnu Zammit li kienu jaħdmu miegħu fid-
Dokjard, u li kien maħbub mill-partitarji Ġużeppini. Fl-aħħar karozzin marru Karmnu Farrugia 
bil-kitarra, Giuseppe Zammit bil-piano accordion, Mikiel Mifsud u Leli Schembri bil-mandolini. 
Fit-tieni karozzin ħadu salt suffarelli għal xħin ikunu deħlin Ħaż-Żebbuġ, biex juru lill-ħbieb 
tagħhom li qegħdin fil-qrib.

In-nannu kien jgħidli li kien hawn għaqda ta’ mħabba kbira bejn iż-żewġ partiti u li saru affarijiet 
li jqanqlu devozzjoni kbira lejn San Ġużepp u l-kbira Santa Marija, Reġina tas-sema u l-art. 
Meta kont nieħu xi pariri mingħand in-Nutar Saliba, kien jgħidli “Giovann, ikteb kulma jgħidlek 
in-nannu għax jaf l-istorja tal-partit iżjed minni.” Jien kont ngħidlu b’xi riċerki li nkun sibt u hu 
jgħidli “ikteb.” U kont negħja nikteb dettalji preċiżi min dak li nkun sibt.

Sabiħ li tisma’ dwar l-għaqda u l-imħabba li kellhom għal xulxin missirijietna b’devozzjoni serja 
lejn il-kbir patrijarka San Ġużepp u l-kbira Reġina Santa Marija, it-titular tal-Imqabbin.
Ref: Giuseppi Pace – Volumi Storiċi, Is-Siġġiewi

Verifiki ma’ Felix Zammit, Eks-President, lili personali ma’ Spiru Schembri, Volum 9 p. 20 Joe Zahra – Ħal 
Qormi (Arkivju Privat).

Iż-Żgħażagħ 
ta’ Santa Marija fl-1920

Giovanni Farrugia
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Is-sena 2013 kienet sena speċjali għal kull partitarju tas-Soċjetà Santa Marija, b’mod 
speċjali għaż-żgħażagħ tagħna, għaliex konna qed niċċelebraw l-għoxrin sena mit-twaqqif 
tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija tal-Imqabba. Mill-15 ta’ Diċembru 1993 bdiet tingħata 
mbuttatura ikbar minn sezzjoni ġdida fis-Soċjetà sabiex il-festa f’ġieħ il-Patruna tal-Imqabbin 
Santa Marija tkompli tikber u tiġi meqjusa fost l-aqwa kemm f’raħalna, kif ukoll f’pajjiżna. 

Nista’ ngħid li s-sena amministrattiva 2012/2013 ma kinitx waħda faċli, għaliex mhix xi 
ħaġa faċli li tidħol f’kumitat ta’ festa u tagħti l-ħin tiegħek fuq bażi volontarja, bil-wisq iktar 
meta taf li trid torganizza attivitajiet jew ċelebrazzjonijiet kbar minħabba dan l-anniversarju 
importanti. Minn hawnhekk nieħu spunt sabiex ngħid prosit minn qalbi lill-għaxar membri 
l-oħra tal-kumitat li bl-ups and downs kollha tagħna rnexxielna niċċelebraw dan l-anniversarju 
kif jixraq, u noħorġu b’ideat innovattivi li żgur għamlu ġieħ lil raħalna. Fuq kollox, ma nistax 
ma nirringrazzjax liż-żewġ uffiċjali l-oħra – lill-ħabrieki kaxxier Joseph Briffa u lill-brava 
segretarja Jessica Farrugia – li kienu ta’ għajnuna kbira għalija u flimkien mexxejna lil dan 
il-kumitat sad-destinazzjoni tiegħu.

Ħsibna li norganizzaw serje ta’ attivitajiet li jiddistingwu dan l-anniversarju bil-kbir, u 
jekk inħarsu lejn x’għamlet is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija naraw li l-attivitajiet ma 
naqsu qatt, anzi żdiedu fuq is-snin li għaddew. Ta’ min jgħid li kull attività li tellajna mhux 
biss kienet ta’ livell għoli iżda kienet oriġinali għall-aħħar, fejn l-element żagħżugħ mimli 
entużjażmu u ħeġġa, dejjem iddomina. Fil-fatt ridna li niftħu din is-sena ta’ attivitajiet 
b’xi ħaġa sempliċi iżda li tkun ta’ ġid għall-komunità. Ftaħna ċ-ċelebrazzjonijiet ta’ dan 
l-anniversarju nhar it-28 ta’ Ottubru 2012, permezz ta’ quddiesa ta’ ringrazzjament mill-Viċi-
Kappillan tal-Parroċċa Dun George Schembri, fejn irrikorrejna għand Ommna u Missierna 
tas-Sema sabiex nirringrazzjawhom u nagħtuhom kull ġieħ. Żrajna wkoll żewġ siġriet fil-
pjazza tar-raħal li jissimbolizzaw il-ħajja u l-enerġija li hemm f’kull żagħżugħ u żagħżugħa 
li jagħmlu parti minn din is-Soċjetà. Barra minn hekk, dakinhar ippreżentajna l-logo uffiċjali 
ta’ dan l-anniversarju lill-membri tal-kumitat eżekuttiv u lill-bqija tal-partitarji. Dan il-logo 
fih in-numru 20 li huwa l-annu li juri kemm ilha mwaqqfa din is-sezzjoni. Fih l-istatwa ta’ 
Santa Marija, li xogħolna kollu kemm hu, hu mdawwar lejha sabiex norganizzaw festa mill-
isbaħ. Fih l-istilel li jiffurmaw it-tnax-il stilla li għandha fuq rasha Santa Marija u fl-aħħar 
nett il-laser li huwa element innovattiv li juri li din is-sezzjoni hija pijuniera fl-innovazzjoni 
u l-oriġinalità fil-marċi f’pajjiżna. Il-laser qiegħed jingħaqad f’punt fokali wieħed li juri 
li l-ħidma tagħna trid tkun waħda kollettiva li twassalna għas-suċċess. Ħsibna wkoll li 
nagħmlu slogan li jiddeskrivi lil din is-sezzjoni – Ħidma Żagħżugħa b’Ħila. Ridna li dan 
ikun magħmul minn kliem sempliċi li, madankollu, ikollu tifsira warajh.

Il-kumitat irnexxielu jimla s-sena tiegħu b’attivitajiet ibbażati fuq id-diversità tal-individwu, 
fejn is-sisien filantropiċi, soċjali, sportivi, kulturali u spiritwali tpoġġew fuq quddiem nett 

Ċelebrazzjonijiet denji 
fl-għoxrin sena anniversarju

Jeremy Mercieca
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tal-aġenda tagħna. Ta’ min jgħid li l-attivitajiet li tellajna mhux biss kienu ta’ livell għoli, iżda 
dejjem żammejna l-iskop ewlieni tagħna f’moħħna. Fost diversi attivitajiet li saru f’din is-
sena importanti għal din is-sezzjoni nsibu diversi Get- Togethers organizzati ġewwa l-każin 
għaż-żgħażagħ, żjara lill-anzjani, sehem fl-Imqabba mal-Medda taż-Żmien, Car Wash Day, 
BBQ fuq il-bejt tal-każin, sehem f’The Malta Records Festival, is-Serata Karnivaleska, il-
Ġimgħa Marjana u diversi tournaments tal-billiard, playstation u X-box. 

Madankollu, ma nistax ma nsemmix b’ċertu tifħir iż-żewġ attivitajiet kolossali li organizzajna 
f’għeluq l-għoxrin sena mit-twaqqif tas-Sezzjoni Żgħażagħ. Jiena ninsab kburi meta niftakar 
f’dawn iż-żewġ attivitajiet uniċi fuq livell nazzjonali li ġibdu lejn raħalna eluf kbar ta’ nies. 

• Il-Presepju Ħaj li ttella’ fl-Imqabba mis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija bejn il-21 ta’ 
Diċembru u t-28 ta’ Diċembru 2012 intemm b’suċċess assolut għaż-żgħażagħ titulari.
Għal dan il-Presepju Ħaj attendew mijiet ta’ Maltin u turisti fejn kulħadd faħħar il-
mod oriġinali kif ittella’ dan il-Presepju. Is-sistemi oriġinali ta’ dwal u l-għażla vasta
ta’ mużika magħżula apposta żgur li daħħlu lil kull min attenda għal dan il-presepju
fi spirtu ta’ devozzjoni u qima. Kien vjaġġ diffiċli sal-aħħar, però b’determinazzjoni
liema bħalha, aħna l-ħdax-il żagħżugħ u żagħżugħa li niffurmaw parti mill-kumitat taż-
żgħażagħ, żammejna saqajna mal-art biex norganizzaw waħda mill-ikbar attivitajiet
li qatt saru ġol-Imqabba, fin-naħa t’isfel ta’ Malta, u nazzarda ngħid ukoll f’pajjiżna.
Nixtieq nirringrazzja wkoll lil kull min ħadem kuljum sabiex il-ħolma tagħna setgħet
issir realtà, b’mod speċjali lis-Sur Jerry Ghigo. Għas-sagrifiċċji kbar li għamilna ġejna
ppremjati mhux darba, imma darbtejn… x’unur! Is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija tal-
Imqabba ġiet inkurunata bħala r-rebbieħa assoluta tal-Kompetizzjoni tal-Presepji Ħajjin
organizzata mill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, b’rekord nazzjonali ta’ 95% tal-voti
tal-ġurija. Għalhekk dan il-Presepju Ħaj huwa l-iktar presepju li ġab punti kemm ilhom
jiġu organizzati dawn il-kompetizzjonijiet fiż-żmien tal-Milied. Barra minn hekk, fi Frar
tal-2013 ġejna ppremjati mill-kumpanija The Malta Records għall-akbar Presepju Ħaj
f’Malta. Dan l-unur jiżdied ma’ dawk nazzjonali u internazzjonali li tħaddan is-Soċjetà
Santa Marija u jagħti konferma tal-aqwa żgħażagħ fl-Imqabba.

• Erġajna tellajna b’suċċess kbir is-seba’ edizzjoni tal-wirja La Semana Santa fis-swali
prinċipali tal-każin. Il-ftuħ uffiċjali ta’ din l-attività unika sar nhar l-20 ta’ Marzu 2013
bi programm strumentali mill-Banda Re Ġorġ V, taħt il-Patroċinju tas-Sinjura Michelle
Muscat u l-Wisq Reverendu Kappillan, Dun George Spiteri. Fil-ftuħ ta’ din il-wirja ġew
inawgurati bandalora u statwa ġdida fl-okkażjoni tal-għoxrin anniversarju mit-twaqqif
tas-Sezzjoni Żgħażagħ.

Kien ilu jberren f’moħħi u f’moħħ is-Sur Joseph Briffa l-ħsieb li niġbru l-informazzjoni 
u l-istorja tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija fi ktejjeb. Wara li tkellimna mal-bqija tal-
kumitat ħsibna li noħorġu edizzjoni speċjali tat-Titular, proprju din il-pubblikazzjoni li qed 
taqraw intom illum il-ġurnata. B’ton ċert nista’ ngħid li dan il-ktejjeb huwa l-uniku wieħed 
tax-xorta tiegħu maħruġ miż-żgħażagħ Imqabbin! F’din l-edizzjoni speċjali tal-ktejjeb It-
Titular, wieħed jista’ jiltaqa’ mal-ħidma li saret mill-istess żgħażagħ f’kull ambitu tal-festa 
tul dawn l-aħħar għoxrin sena. 

Hekk kif beda riesaq l-istaġun tal-festi f’pajjiżna, għall-ħabta ta’ Mejju, membri żgħażagħ 
tagħna bdew jaħdmu sabiex isemmgħu leħen is-Sezzjoni Żgħażagħ bil-mużika. Robert Ghigo 
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għamel il-lirika ta’ diska ġdida fuq mużika 
u kant ta’ Stephen Mizzi, iżda dan ma kienx 
biżżejjed. Ridna nkunu aktar oriġinali, 
ridna nuru li kapaċi noħolqu diska tal-widna 
li tkun vera t-timbru ta’ dan l-anniversarju. 
Ħsibijietna mill-ewwel marru fuq uħud 
mill-aqwa artisti tal-pajjiż – kliem ta’ Mark 
Tonna u mużika ta’ Mro. David Agius, 
u l-vuċi ta’ żewġ kantanti li għandhom 
konnessjoni mar-raħal tal-Imqabba. Barra 
minn hekk, kienet ix-xewqa tiegħi li 
noħorġu music video għal din il-kanzunetta bl-isem ta’ 
‘Suċċessi Frott il-Ħidma Żagħżugħa.’ Għalkemm kien 
daħal iż-żmien u l-ħin kien limitat ma qtajniex qalbna, 
u wara diskussjonijiet ma’ George Palmier hu aċċetta li 
nagħmlu dan l-ewwel music video f’raħalna. Ma kinitx 
ħaġa faċli għalija u għas-Sinjorina Jessica Farrugia 
sabiex nallokaw il-ħinijiet, il-postijiet, l-attrazzjonijiet 
u fuq kollox iż-żewġ kantanti f’vidjow ta’ kważi seba’ 
minuti. Bis-saħħa tas-Sur Palmier innifsu, u bl-għajnuna 
taż-żgħażagħ nisa fil-kumitat, dan il-vidjow inġibed fl-
iktar partijiet prominenti ta’ raħalna. 

Il-qofol taċ-ċelebrazzjonijiet f’dan 
l-għoxrin anniversarju ntlaħaq nhar it-
13 ta’ Awwissu 2013. Wara xhur sħaħ 
ta’ preparazzjonijiet u ħidma kontinwa, 
infetaħ is-separju fuq tliet attrazzjonijiet 
jew sorpriżi apparti x-xow awdjoviżiv, 
li żgur paxxew lill-eluf ta’ Maltin u 
turisti li kienu preżenti fil-pjazza ta’ 
raħalna. Huwa importanti li nsostni 
li s-Sezzjoni Żgħażagħ investiet sena 
ta’ ħidma mingħajr waqfien sabiex 
tipprepara b’tant reqqa għal dan 
l-avveniment uniku ġewwa raħalna. F’din il-lejla kompliet tispikka l-qawwa u l-importanza 
tal-element innovattiv waqt l-ispettaklu li ppreżentajna. Kburin li konna aħna ż-żgħażagħ li 
ffinanzjajna u bl-għajnuna ta’ numru ta’ partitarji ħdimna fuq sistema ġdida ta’ dawl għall-
faċċata tal-każin. Kburin ukoll bil-ħidma fuq pavaljun kbir għal mal-gallarija tal-każin biċ-
ċentru ta’ din l-arti tkun pittura tal-Patruna Santa Marija. Dawn huma żewġ attrazzjonijiet li 
ser jibqgħu jitgawdew fis-snin li ġejjin. Iżda fuq kollox, ma nistax ma nsemmix il-ħarqa kbira 
u oriġinali li ħadmu fuqha numru żgħir ta’ żgħażagħ. Morna lill’ hinn mill-ħarqiet l-oħra li 
naraw f’pajjiżna f’kull belt u raħal, u tellajna ħarqa b’dimensjoni ġdida. Għalkemm in-nar 
issa nħaraq, din il-ħarqa żgur ser tibqa’ f’moħħ dawk kollha li kienu preżenti dakinhar, għaliex 
l-għajjat tan-nies ma ried jieqaf qatt. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil dawk il-persuni 
kollha, mingħajr ebda paragun, mill-kbir saż-żgħir, li kienu ta’ għajnuna sabiex stajna nwettqu 
x-xewqat tagħna.
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Għalkemm iż-żgħażagħ tal-lum għandhom aktar għodda u 
mezzi biex ikomplu jtejbu l-kwalità tal-festi tradizzjonali, 
dawn iż-żgħażagħ iridu jsibu aktar spazju u għajnuna 
sabiex japprofondixxu t-talenti tagħhom u jagħmluhom 
viżibbli għal nies oħra. Kontra qalbi ngħid li kemm fis-
soċjetajiet ta’ raħalna, kif ukoll fuq livell nazzjonali, iż-
żgħażagħ qed isibu numru ta’ affarijiet, persuni u entitajiet 
li qed ikunu ta’ xkiel sabiex ikomplu jkabbru t-talenti 
tagħhom. Mhux ta’ b’xejn li n-numru ta’ żgħażagħ qiegħed 
dejjem jonqos f’dak li għandu x’jaqsam mal-volontarjat! 
Il-messaġġ tiegħi huwa wieħed u ċar, li jekk hemm numru 
ta’ żgħażagħ iridu jaħdmu flimkien u joħolqu xi ħaġa 
partikulari, għandhom isibu l-għajnuna kollha meħtieġa 
sabiex ikomplu juru l-professjonalità tagħhom f’festa 
tipika Maltija. 
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Il-Kummissjoni WEB twaqqfet fit-22 ta’ April 2013 bl-għan prinċipali li tieħu ħsieb il-
koordinament, il-promozzjoni u l-użu tal-mezzi tal-Internet tas-Soċjetà. Fl-ewwel fażi 
tal-ħidma, beda jinbena arkivju diġitali tal-informazzjoni tas-Soċjetà, fosthom ritratti, 
filmati, u pubblikazzjonijiet. Dan il-materjal, li qed jiżdied minn jum għall-ieħor, juri 
kemm is-Soċjetà hija waħda attiva.

Sa mill-bidu nett, il-Kummissjoni poġġiet is-social media, b’mod partikolari, Facebook, 
YouTube u Twitter, bħala wħud mill-għodda prinċipali sabiex is-Soċjetà tkun tista’ 
twassal il-messaġġ tagħha fi djar il-partitarji. Matul din is-sena, issaħħet din ix-xibka ta’ 
komunikazzjoni mal-partitarji u mal-komunità tal-Internet, billi ttejjeb l-użu tal-paġna 
uffiċjali fuq Facebook (www.facebook.com/santamarija), b’kontenut aktar varjat u 
aġġornat b’mod frekwenti. Dan sar billi nħolqu rkejjen ġodda ta’ informazzjoni, fosthom 
“Qatt kont taf...”, “Memorji mill-passat”, diversi albums li juru l-ħidma volontarja 
kontienwa tal-partitarji, kif ukoll xi kompetizzjonijiet.

Permezz tal-YouTube channel (www.youtube.com/santamarija815), qed isiru wkoll 
disponibbli bosta filmati mill-preżent kif ukoll mill-passat tas-Soċjetà. Fost dawn, 
wieħed isib diversi ħarqiet tan-nar, avvenimenti speċjali u produzzjonijiet li dawn l-aħħar 
snin saru sinonimi mat-Tielet Tridu. Inħolqot sensiela ġdida “Qalb is-Soċjetà”, serje 
ta’ intervisti ma’ partitarji li kienu u għadhom pilastri tas-Soċjetà tagħna. Id-dilettanti 
tal-banda llum jistgħu jitpaxxew bil-marċi brijużi tal-Banda Re Ġorġ V permezz ta’ 
‘recordings’ imtellgħin ukoll fuq YouTube. 

Messaġġ mill-Kummissjoni WEB

L-ewwel sena
Jonathan Mifsud
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Sabiex jintlaħqu dawk il-partitarji li mhux neċessarjament jużaw is-social media, iżda 
li jużaw l-email, tnediet “Il-Ġawhra”, newsletter elettronika li tintbagħat kull xahar lill-
partitarji. F’din l-email, wieħed isib ħafna informazzjoni utli, tagħrif dwar attivitajiet li 
hemm fil-qrib, kif ukoll links għal ritratti u filmati ta’ attivitajiet passati.

Matul il-Festa Titulari tal-2013, il-Kummissjoni WEB kienet impenjata b’mod speċjali 
ma’ dak li għandu x’jaqsam fi ġbid ta’ filmati u ritratti professjonali, kemm tal-festi 
esterni u n-nar, kif ukoll waqt ċelebrazzjonijiet reliġjużi bħat-Tridijiet u l-Quddies tal-
Paniġierku. Din il-ħidma saret sabiex il-ħidma ta’ kull fergħa tas-Soċjetà tkun tista’ 
titgawda mill-partitarji permezz tas-social media msemmijin.

Fit-23 ta’ Marzu 2014, tnediet ir-rinovazzjoni tas-sit il-ġdid tas-Soċjetà, www.
santamarija.com, li issa għandu dehra friska u moderna, b’iżjed informazzjoni u b’aktar 
aċċessibilità. Permezz ta’ dan is-sit, is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V ser 
tkun qed tkompli ssaħħaħ il-preżenza tagħha fuq l-Internet. Is-sit huwa wieħed aġġornat 
kontinwament, b’mod speċjali fil-kategoriji tal-Aħbarijiet, Ritratti u Filmati, li wieħed 
issa jista’ jaċċessa bl-aktar mod faċli.

Minkejja li t-triq ’il quddiem hija waħda li tirrikjedi ħafna kuraġġ, kollaborazzjoni u 
ħidma, il-Kummissjoni WEB se tibqa’ toffri l-kontribuzzjoni tagħha biex din l-ewwel 
Soċjetà Mużikali Mqabbija tibqa’ ewlenija wkoll fil-qasam virtwali.
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Din is-sena partikolari, il-belt ta’ Sevilja, il-Kapitali tal-Andalucia ġewwa Spanja, qed 
tiċċelebra bil-kbir il-50 sena anniversarju ta’ meta l-Istatwa tant devota u antika ta’ Santa 
Marija tal-Esperanza Macarena ġiet solennament inkurunata b’digriet mill-Vatikan, 
b’kuruna tad-deheb u djamanti, fil-Katidral ta’ din il-belt tant sabiħa, fil-31 ta’ Mejju 
tal- 1964. Għalhekk proprju f’ Mejju li ġej ħa jsiru Festi Kbar lil din ir-Reġina u Sinjura 
ta’ Sevilja. Wara sitt ijiem fil-Katidral fejn ħa jsir il-bews tal-idejn ta’ din ix-xbieha u 
t- Tridu Solenni, il-Macarena ser tittieħed proċessjonalment fi Pjazza de Espana proprju 
fil-ġurnata tal-31 ta’ Mejju, fejn ser issir it-tifkira ta’ din il-famuża Kurunazzjoni, li fiha 
ser jattendu eluf kbar ta’ nies minn Spanja kollha.

U aħna tal-Imqabba qed nissieħbu ma’ ħutna s-Seviljani biex ukoll infakkru din il-ġrajja 
kbira. Għaliex? Għax il-wirja tal-Ġimgħa l-kbira li aħna nagħmlu ta’ kull sena fis-swali tal-
Każin tagħna, hija proprju ddedikata lilha, lill-Esperanza Macarena Inkurunata (r-Reġina 
tas-Semana Santa). Din is-sena biex infakkru dan il-ġublew tad-deheb żanżanna statwa 
ġdida ta’ din id-Duluri tant popolari mad-dinja kollha. Din l-istatwa kbira ta’ ġmiel liema 
bħalu nħaddmet mill-istatwarju Għawdxi mill-belt Victoria, Micheal Cutajar Żahra, 
żagħżugħ ta’ talent kbir.

L-istatwa tagħna qiegħda tistrieħ fuq dinja bis-sħab u l-istilel tal-fidda. Il-wiċċ tax-
xbieha tagħna huwa serju u kollu ħlewwa, b’għajnejha tal-Kristal u b’5 demgħat tal- 
ħġieġ ħerġin minnhom (bħal omm tad-Duluri). Idejn il-vara huma miftuħin, b’waħda 
minnhom qiegħda żżomm maktur tal-Bizzilla (maħdum minn Sister Ġiżwina), u Kuruna 
tar-Rużarju. Il-Mantell li jibda minn fuq rasha u jibqa’ nieżel sa’ fuq id-dinja hu ta’ kulur 
aħdar, il-kulur tal-ħajja u tat-tama (Esperanza). Il-velu abjad tal-bizzilla hu mżejjen 
b’5 fjuriet ħodor tal- ganutell maħdumin minn Marisa Grech, replika ta’ dawk li kien 
ta lill-Macarena l-Matador Joselito. Iż-żigarella forma ta’ ċoff ma’ qaddha hu tal-kulur 
ħamrani, bi ġmiemen tad-deheb. Il-libsa l-bajda hija ndurata u mżejna bil-fosos. Jistrieħu 
fuq id-dinja nsibu anġlu ħelu (puttin), li qed iżomm Ankra, is-simbolu tal-Esperanza u 
fuq rasu hemm stilla tal-fidda għax il-Macarena hija l-kewkba li tiddi filgħodu. Fuq in-
naħa l-oħra tal-istatwa nsibu anġlu żgħir, ieħor ftit ’il fuq mid-dinja li għandu skrizzjoni 
tal-okkażjoni. L-istatwa tal-Esperanza tagħna hija nkurunata b’kuruna u stellarju kbir, 
replika bħal dik ta’ Sevilja, maħdum mir-ram minn Twanny Żammit ta’ Ħal Qormi. Din 
hija vara oriġinali u unika fil-Gżejjer Maltin, bħalma hi l-wirja tagħna ‘La Semana Santa 
Espana’. Din l-istatwa saret ukoll b’ tifkira ta’ ommi u missieri Joseph u Carmen Chetcuti.

Għal din l-istess okkażjoni, għamilna l- launch ukoll ta’ CD Album ġdid bi tlettax-il 
trekk li jakkompanja lill-wirja tagħna li jġib isimha. Fih insibu kant u innijiet bil-Malti 
u Spanjol, ħafna minnhom b’mużika tal-Mro Ray Sciberras u kliem tiegħi u ta’ Stefano 

Lill-Macarena 
Inkurunata ta’ Sevilja

Micheal Chetcuti
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Farrugia. Fiha nkanta jien stess, it-Tenur 
Samwel Bezzina, Daniel Corso, il-bravi 
kantanti Amber u Roberta Mallia u Ina 
Robinich. Tinkludi fiha wkoll tifħir lill-
Omm ħelwa tal-Esperanza u lis-Semana 
Santa Spanjola. Ir-rekording sar minn 
Vanni Farrugia taż-Żejtun.

Għalhekk ser nagħlaq dawn il- kelmtejn 
tiegħi bi ftit versi li ħerġin mill-qalb lil 
din Ommna tas-Sema.

O Reġina tal-Belt ta’ Sevilja, 
Inti l-Ankra tat-tama w tas-Sliem, 
Bl-isbaħ kant aħna wkoll insellmulek, 
Għax int kewkba li tiddi bil-ġmiel.

Sliem ja Omm li b’kull grazzja mimlija, 
Aħna lilek nitolbu bil-qalb 
Biex id-dmugħ tixxuttalna u tfarraġna 
O Duluri insemmuk fit-talb

Sliem għalik Macarena tal-ġenna, 
Bil- kuruna fuq rasek rajnik, 
Inti x-xemx illi ddawwal lir-ruħna, 
Imħabbitna għall-dejjem tajniek.

“Viva La Esperanza Macarena Coronada Viva”

Is-sena tal-Ġublew tal-Macarena
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Kif tiftakarhom l-ewwel snin tiegħek fis-Soċjetà Santa Marija?
Meta kont żgħir, bħal ħafna oħrajn ommi wasslitni biex nibda nitgħallem il-banda fil-
każin. Niftakar li dak iż-żmien il-lezzjonijiet kienu jsiru l-Ħadd filgħodu ma’ Twanny 
(Mro Anthony Camilleri - Surmast Direttur bejn 1991 u 1997). Ta’ tifel li kont, il-mużika 
ma ħadtiex bis-serjetà mill-ewwel; niftakar li kont waqaft xi darbtejn jew tlieta meta 
kont qed nitgħallem it-teorija.

Għalfejn id-drums minn tant strumenti?
Propjament kien Twanny li ssuġġerieli d-drums, u minn x’ħin provajthom, mill-ewwel 
ħassejt li kien hemm xi ħaga li ridt nitgħallem u minn hemm ma ħaristx lura; fil-fatt il-
bżonn li nitgħallem iktar huwa sentiment li għadni nħoss sal-lum.

Niftakar li fl-ewwel sena li ħriġt, tgħallimt il-marċi ta’ dik is-sena, u ġejt involut f’xi 
programmi wkoll. Madwar sena wara (1996) konna tlajna l-Italja (l-istess mawra li 
wasslet għall-unur Les Étoiles d’Or du Jumelage). F’dak iż-żmien ukoll, bdejt nitrawwem 
fuq id-drumkit li s-Soċjetà kienet investiet fih. L-ewwel darba li daqqejt bih mal-banda 
kien fil-Programm Strumentali li ttella’ fl-Università (1997) fl-okkażjoni tal-50 sena mit-
twaqqif tal-Banda Re Ġorġ V. Niftakar li dak kien l-ewwel impenn li kellu David (Mro 
David Agius - is-Surmast Direttur attwali mill-1997) mal-banda tagħna.

Bil-vuċi melodika ta’ martu (Eleanor Cassar) 
tipprattika l-kant fil-kċina, Carl Matthew Camilleri 
laqa’ lil Chris Schembri Baldacchino fis-salott ta’ 
darhom, fejn bejn ċajta u oħra wieġeb għal serje ta’ 
mistoqsijiet dwar il-karriera mużikali (ta’ suċċess) 
tiegħu li rat il-bidu tagħha mill-Banda Re Ġorġ V…
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Meta nħares lura, nara li Twanny kien li bdieni u tagħni mbuttatura fit-triq tal-percussion. 
Min-naħa tiegħu, meta ingħaqad magħna David, dan kompla wera fiduċja fija għall-
Programm tal-Universita li kien impenjattiv, kif ukoll ħadni ndoqq mal-Banda San 
Mikiel ta’ Ħaż-Żabbar u minn hemm infetħet l-opportunità biex indoqq ma’ numru ta’ 
baned oħrajn. Apparti mal-banda, studjat id-drums għand Ben Galea tal-Furjana. 

X’kien li wasslek biex bdejt iddoqq ukoll ’l hinn mill-baned?
Il-fatt li kont indoqq ma’ numru ta’ baned għen biex bdejt indoqq ma’ brass bands (tip 
ta’ banda żgħira); waħda fost l-ewwel li daqqejt magħhom hija l-Versatile Brass Band, li 
għadni ndoqq magħha sal-lum. Eventwalment, kull esperjenza li kelli għenet biex ksibt 
oħrajn ġodda, ma’ bands oħrajn, f’pantomimi, f’avvenimenti kbar, u anke mal-Orkestra 
Nazzjonali.

Min tarah bħala ispirazzjoni għalik?
Li jispirawni żgur huma ċerti top drummers, bħal Steve Smith, Steve Gadd u Vinnie 
Colaiuta. Kultant naqbad xi DVDs jew kotba tagħhom u nipprova mqar nitgħallem biċċa 
beat minn dak li jdoqqu. Li titgħallem kollox f’daqqa huwa impossibli. “Taf kemm taf, 
qatt ma taf biżżejjed”.. għax dejjem hemm fejn ittejjeb. Dik hija li timmotivani 
biex nibqa’ għaddej.

Jiġifieri int fil-livell tiegħek għad fadallek x’titgħallem?..
Ħafna, ħafna, ħafna… u jekk tistaqsi din il-mistoqsija lil dawn in-nies, l-istess ħaġa 
jirrisponduk; tant huma nies down-to-earth li jibqgħu jistudjaw huma wkoll minkejja 
l-livell superjuri li jkunu laħqu. L-għatx tagħhom għat-tagħlim huwa ta’ ispirazzjoni 
kbira għalija.

L-ispirazzjoni nsiba wkoll f’uħud min-nies li xogħolhom ta’ kuljum huwa li jdoqqu 
mal-Orkestra Nazzjonali, li apparti dan ifittxu l-perfezzjoni tal-ħoss, mingħajr żbalji u 
b’intonazzjoni perfetta l-ħin kollu.

X’kienu l-isbaħ esperjenzi li kellek mal-banda?
Kelli diversi. Ma nistax ma nsemmix meta sifirna l-Italja, peress li din għalija kienet 
l-ewwel esperjenza mużikali barra minn Malta, kif ukoll meta tellajna l-programm 
mużikali fl-Università li għalija kien l-ewwel programm kbir bid-drumkit u li minkejja 
l-biża’ li kelli, wara ħassejt sodisfazzjon kbir. Dan apparti l-bosta programmi li kelli mal-
banda, fejn rajt il-banda tibqa’ tikber u ttejjeb il-livell bil-mużika li tindaqq.

U fil-karriera mużikali?
Bla dubju, insemmi il-‘Movies Spectacular’, fejn kelli erba’ kunċerti mal-Orkestra 
Nazzjonali. Il-fatt li wara dik l-esperjenza, bqajt nintgħażel minn fost numru ta’ 
drummers oħrajn, tfisser xiħaġa kbira wkoll. Kull meta ndoqq mal-Orkestra, ikun wieħed 
mill-ftit drabi fejn veru nħossni eċitat, għar-raġuni li bil-limitazzjonijiet tiegħi (il-fatt li 
ndoqq fuq bażi part-time) inkun irrid nagħmel xogħli tajjeb u nżomm mal-livell għoli 
tal-membri tal-Orkestra li jistgħu fiffukaw aktar (b’mod full-time) fil-mużika. Huwa ta’ 
sodisfazzjoni meta nħares lura u nara dak li rnexxieli ngħaddi minnu.
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Apparti dan, bis-saħħa tal-mużika ltqajt mal-mara tiegħi. Inzertajna ’l xulxin f’tieġ; 
jien kont qed nibdel drummer ieħor u hi kienet qiegħda minflok kantanta oħra. Inħossni 
xxurtjat li ghandi l-mara involuta fil-mużika għax, minħabba l-commitment li għandna, 
kapaċi nifhmu u nagħtu appoġġ lil xulxin.

Daqqejt barra minn Malta?
Kelli diversi esperjenzi mal-baned, fost oħrajn fl-Italja, fit-Tuneżija, u fil-Polonja. Daqqejt 
ukoll mal-Versatile Brass Band fl-Italja, kif ukoll xi darbetjn ma’ Nafra, li jdoqqu mużika 
folk kontemporanju.

X’kienu l-akbar udjenzi li qatt kellek quddiemek?
Niftakar f’edizzjoni ta’ Rockestra…, meta tara dak l-ammont ta’ nies quddiemek, kważi 
10,000, żgur li hija esperjenza unika. Ma nistax ma nsemmix il-kunċert ta’ Joseph Calleja 
fuq il-Fosos meta dan kanta ma’ Michael Bolton, li dakinhar kelli x-xorti niltaqa’ mad-
drummer tiegħu.

Li kieku kellek tagħżel strument ieħor flok id-drums, x’tagħżel?
Kieku mhux drumkit, naħseb nagħżel il-Piccolo (flawt żgħir)… biex ma jkollix xi nġorr. 
Hija kiefra wisq dik li wara avveniment nara lil kulħadd ippakja l-istrument u jkun lest 
f’żewġ minuti, u jien inkun għadni bilkemm poġġejt il-platti f’posthom.

X’messaġġ tgħaddi lil min jixtieq jibda’ jitgħallem il-mużika?
Il-mużika ma narahiex bħala xogħol, anzi nqisha bħala mezz ta’ kif wieħed jirrilassa 
speċjalment mentalment wara ġurnata fuq il-post tax-xogħol. Għal min tiġih imqar l-iċken 
ħajra biex jitgħallem il-mużika, jien ngħidlu “Go for it!” għax il-mużika tiftaħlek dinja 
ġdida li mhux faċli tispjegaha, u tagħtik sodisfazzjon kbir. Mill-esperjenza personali, ma 
jiddispjaċini xejn għall-ħin li investejt fiha.
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Il-Kumitat Eżekuttiv 
tas-Soċjetà Santa Marija 

u Banda Re Ġorġ V 
iħeġġeġ aktar żgħażagħ 

jidħlu parti 
minn din is-Soċjetà glorjuża 

u 
jkunu membri attivi 

fi ħdan 
is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija 

u 
l-bqija tas-Sezzjonijiet l-oħra 

fis-soċjetà.






