



Editorjal

Żmien ta’ Riflessjoni

Għeżież qarrejja,
Reġgħet waslet ħarġa oħra talpubblikazzjoni mis-Sezzjoni Żgħażagħ
Santa Marija It-Titular u din jiem biss ‘il
bogħod mill-akbar festa Nisranija, l-Għid
il-Kbir.
Din il-festa hija meqjusa bħala l-iktar
waħda mportanti għall-Knisja Universali.
F’dan iż-zmien, iktar minn qatt qabel,
wieħed għandu jidħol fl-ispirtu reliġjuż,
u mhux dak materjali. Għandna nqabblu
rwieħna mal-Lhud, fil-ġrajja tal-Eżodu
li hi prefigurattiva ta’ l-ikla ta’ l-Għid.
Waqt li kien qiegħed għal din l-ikla, Ġesu’
trasferixxa s-sens sħiħ ta’ din l-ikla għal

IT-TITULAR
Sezzjoni Żgħażagħ
Santa Marija
Mqabba Est. 1993
Soċjetà Santa Marija u
Banda Re Ġorġ V,
28, ‘Palazz Santa Marija’,
Pjazza tal-Knisja,
Mqabba MQB 1011 - Malta
Tel: 2168 3020
website: www.santamarija.com
email: youths@santamarija.com
Bord Editorjali:
Joseph Briffa, Robert Ghigo,
Jeremy Mercieca, Carlo Sciberras,
Mario Zammit.
Design & Printing:
Print Right Ltd. - Marsa
© Copyright, Sezzjoni Żgħażagħ
Santa Marija - Mqabba

fuqu. Ġesu’ żamm din il-għamla ta’ ikla,
ħa biss il-ħobż u l-inbid, u bihom wettaq lEżodu l-ġdid għall-poplu l-ġdid ta’Alla. Iżżgħażagħ tal-lum għadhom jifhmu s-sens
tal-ġrajja reliġjuża? Jew biss moħħhom
fil-ħajja tad-divertiment, li jġibu magħhom
dawn il-festi?
Aħna, l-erbatax-il żagħżugħ li nagħmlu
parti mill- Kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ,
ħassejna li għandna nagħtu eżempju ċar
lill-komunità tagħna. F’dawn iż-żminijet,
ir-raħal tagħna, bħas-snin l-oħra, jingħaqad
flimkien u jorganizza bosta attivitajiet, li
għandhom x’jaqsmu ma’ dan iż-żmien;
żmien ta’ preparazzjoni għall-festa ta’ lGħid il-Kbir.
L-Eżerċizzji Spiritwali, il-ħasil tar-riġlejn,
kif ukoll il-Purċissjoni tad-Duluri huma
wħud mill-attivitajiet organizzati bil-ħila
l-kbira taż-żgħażagħ, ġejjin miż-żewġ
każini tal-Banda, flimkien mall-Kappillan
tal-Parroċċa. Dawn isiru sabiex ngħinu lkomunità Nisranija ta’ l-Imqabba tidħol
iktar fl-ispirtu ta’ dawn il-festi, u tifhem
aktar is-sens tagħhom. Għax bħal ma’
jgħid il-qawl Malti, ‘Għalhekk l-għaġuża
ma tridx tmut, għax aktar ma tixjieħ iktar
titgħallem’
Għalhekk minn hawnhekk nixtiequ
nwasslu messaġġ liż-żgħażagħ tagħna
sabiex jattendu, u jieħdu sehem bi ħġarhom
f’dawn l-attivitajiet sabiex filwaqt li
nkomplu nkabbru isem is-Soċjetà nagħtu
eżempju ħaj ta’ għaqda bejn iż-żgħażagħ
Imqabbin. Għalhekk ejjew ninqdew b’dan
ir-Randan sabiex inkomplu nimtlew
b’dan l-entużjażmu qaddis ħalli nikbru flgħarfien tal- Misteru ta’ Sidna Ġesu’ Kristu
u nissaħħu fil-fidi tagħna.
J’alla jkollkom Għid ħieni li jimliekom bi
spirtu ta’ imħabba u li jkompli jgħaqqadna
lkoll ma’ Ommna Marija Santissima
mtellgħa s-sema bir-ruħ u bil-ġisem
Patruna u Protettriċi ta’ l-Imqabba.



Il-Kelma tal-President  tas-Sezzjoi Żgħażagħ
Is-Sur Carlo Sciberras

Inkomplu nibnu fuq is-Suċċessi
Għeżież Żgħażagħ, Soċi u Partitarji,
Huwa ta’ pjaċir għalija li reġa’ mess lili bħala President
tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija li nwassal il-messaġġ
tiegħi propju f’din l-ewwel ħarġa tal-publikazzjoni ‘ItTitular’ għas-sena 2009; sena li l-għan ewlieni tagħha filPjan ta’ Ħidma tas-Sezzjoni Żgħażagħ huwa ‘li nkomplu
nibnu fuq is-Suċċessi’.
Huwa fatt sakrosant li s-suċċessi qegħdin hemm! Aktar u aktar meta tikkwantifika
x’sar u x’inkiseb propju miż-żgħażagħ tagħna tul l-aħħar snin b’mod partikulari fl2008 li kienet is-sena tal-15-il anniversarju mit-twaqqif tas-Sezzjoni Żgħażagħ. Issa
huwa fil-kompitu tagħna lkoll li flimkien magħkom il-partitarji nkomplu nibnu u
nsostnu dawn is-suċċessi b’suċċessi u kisbiet oħrajn. Bħala Sezzjoni Żgħażagħ għal
darb’oħra ser inħallu l-element innovattiv jiggwidana u jkun il-pilastru fil-viżjoni
tagħna għas-sena 2009, fejn l-emfażi ewlenija ser tkun iffokata fuq l-attivitajiet
matul is-sena bil-qofol jintlaħaq fil-ġimgħa tal-Festa. Ta’ importanza kbira wkoll
għas-Sezzjoni Żgħażagħ ser ikun is-sehem taghna fil-proġett ta’ l-estenzjoni tal-bini
tal-każin, li minn hawn inħeġġeġ lill-partitarji kollha sabiex kullħadd jgħin kemm
jista’ sabiex ilkoll flimkien nagħtu rigal denju lis-Soċjetà f’għeluq iċ-Ċentinarju mittwaqqif tagħha fl-2010 bħala l-ewwel Soċjetà Mużikali fl-Imqabba.
Issa li ninsabu fi żmien ir-Randan, l-attivitajiet ewlenin fuq l-aġenda tas-Sezzjoni
Żgħażagħ ser ikunu mingħajr dubju t-tielet edizzjoni tal-wirja unika għall-Gżejjer
Maltin La Semana Santa fejn propju din is-sena sejrin nassistu għall-inawgurazzjoni
ta’ opra oħra fil-qalba ta’ din l-esebizzjoni li hija ‘Il-Macarena ta’ Sevilla’ kif ukoll
iċ-Ċenaklu Ħaj li ser jittella’ għall-ewwel darba fl-Imqabba propju mis-Sezzjoni
Żgħażagħ tagħna fis-sotterran tal-Każin. Dawn iż-żewġ attivitajiet huma xhieda
ħajja ta’ l-element innovattiv li jagħti identita’ speċjali lis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa
Marija fir-raħal ta’ l-Imqabba. Għaldaqstant, minn hawn nistieden lill-Imqabbin u
lid-dilettanti kollha sabiex fl-1 t’April fis-7.00pm joħonqu l-pjazza ta’ l-Imqabba bilpreżenza tagħhom waqt iċ-ċerimonja tal-ftuħ li ser tinkludi programm strumentali
mill-Banda Re Ġorġ V.
Nagħlaq dan il-messaġġ qasir billi nawgura Għid Qaddis lilkom il-qarrejja, kif ukoll
nirringrazzja lil kull min jirriklama n-negozju tiegħu fuq It-Titular. L-aħħar ħsieb
tiegħi f’dan il- messaġġ idur fuq dawk il-persuni kollha mill-kbir saż-żgħir li tul laħħar 15-il sena emmnu bil-kbir fis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija u pubblikament
ngħidilhom ‘Grazzi’ talli kienu parti essenzjali minn din l-Istorja ta’ Suċċess.



L-Appell tal-Kaxxier tas-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V
Is-Sur Carmel Briffa

Ħidma Kontinwa
Għeżież Żgħażagħ u Partitarji,
Huwa ta’ pjaċir kbir għalija li ġejt mistieden sabiex
nikteb dawn l-erba’ kelmiet fil-publikazzjoni tas-Sezzjoni
Żgħażagħ Santa Marija It-Titular.
Għaddew iktar minn erbgħin sena minn meta dħalt għallewwel darba fil-Kumitat Eżekuttiv tas-Soċjetà Santa
Marija u għalkemm għamilt xi żmien li kont nieqes mill-kumitat dejjem bqajt
miġbud lejn din is-Soċjetà li tant hi għażiża għalija.
Matul dan iż-żmien kollu rajt bidliet kbar fis-Soċjetà inġenerali fejn matul dan iżżmien bnejna s-sala tal-Banda, żewġ Imħażen, u Sala fuqhom kif ukoll xtrajna l-art
fejn illum ingħata bidu għal bini ta’ estenzjoni tal-Każin.
Dan huwa proġett ambizzjuż li huwa pproġettat li jitlesta sas-sena 2010 meta sSoċjetà tagħna tkun qed tfakkar l- Ewwel Ċentinarju mit-twaqqif tagħha (1910-2010)
bħala l-Ewwel Soċjetà Mużikali fl-Imqabba. Jien ninsab ċert li dan l-investiment
ser ikun gawdut għal bosta snin, u ser jilqa’ għall-isfidi u neċessitajiet li jitolbu żżminijiet ta’ llum.
Għalhekk bħala Kaxxier tas-Soċjetà nixtieq inħeġġeġ lis-Soċi, liż-Żgħażagħ u lillPartitarji sabiex jagħtu l-għajnuna tagħhom għaliex ix-xogħol jeħtieġ impenn kbir
kemm manwali kif ukoll finanzjarju. Dawn iċ-ċirkostanzi qatt ma qatgħulna qalbna
għaliex dejjem sibna l-koperazzjoni u l-għajnuna tagħkom.
Sabiex nagħmlu tajjeb għal dan l-investiment il-kumitat nieda diversi skemi ta’ ġbir.
Il-kumitat ser jilqa’ self ta’ mhux anqas minn €250 li jintradd lura wara s-sena 2011,
kif ukoll skema ta’ għotjiet fix-xahar ta’ €12, €25 jew €50.
Nagħlaq dawn il-kelmtejn tiegħi billi nħeġġeġ liż-żgħażagħ sabiex ikomplu jaħdmu
għall-ġid tas-Soċjetà kif għamlu b’tant rieda tul dawn l-aħħar 15-il sena. Ta’ dan
jiena minn qalbi nirringrazzjhom. Inħeġġiġhom sabiex jaħdmu id f’id mal-Kumitat
Eżekuttiv sabiex ilkoll flimkien inkomplu ngħollu l-isem tas-Soċjetà.



Pitturi tal-Assunta
Madwarna (6)
Il-Pittura
Fl-1791, tmenin sena wara
li reġgħet inbniet il-knisja
kolleġġjata
ewlenija
ta’
Għawdex, iddedikata lillAssunta u li tinsab fir-Rabat,
l-arċipriet Dun Saver Cassar
ħaseb biex jikkummissjona
pittura titulari ġdida li taqbel
ma’ l-istil tal-knisja l-ġdida.
Ix-xogħol ġie fdat f’idejn
Michele
Busuttil,
artist
Malti li kien qiegħed jikseb
isem. Bix-xieraq, Busuttil
ħoloq l-aqwa xogħol tiegħu
għal din il-knisja li ftit aktar
minn 70 sena wara kellha
tiġi ddikjarata l-Katidral ta’
Għawdex. Ix-xena żżomm ma’
l-ikonografija tradizzjonali ta’
l-assunzjoni: Marija b’dirgħajha miftuħin qed tittella’ lejn is-sema mill-anġli
waqt li l-appostli jistagħġbu b’dak li qed jiġri. Busuttil żied persunaġġ li
mhux soltu jidher f’din ix-xena: l-appostlu Pawlu li jingħaraf mill-kulur ta’
lbiesu u mix-xabla li hemm quddiemu. Hemm min jaħseb li dan għamlu
biex juri r-rabta ta’ San Pawl mal-gżejjer Maltin. Jidher ukoll Pietru, l-uniku
persunaġġ apparti Marija li jidher sħiħ. Taħtu poġġa wkoll iċ-ċwievet, listemma komuni li biha jingħaraf. L-appostli l-oħrajn jidhru inqas ċari. Dan
huwa l-uniku kwadru li jġib il-ġrajja ta’ l-assunzjoni qiegħda sseħħ bil-lejl!
Fl-1974 Rafel Bonnici-Calì għamel xi xogħol ta’ restawr fuq dal-kwadru, li
sena wara, nhar is-solennità nazzjonali ta’ l-Assunta, ġie nkurunat b’kuruna
tad-deheb mill-kardinal Francesco Seper.



Il-Pittur
Michele Busuttil għandu l-unur li kien l-ewwel professur tat-tpinġija wara li
twaqqfet il-fakultà tat-tpinġija fl-Università fl-1800. Twieled lejn l-1750 u miet
fl-1828. Ta’ età żgħira wera li kien jipprometti bħala artist u ntbagħat jistudja
Ruma fl-Accademia di San Luca. Hemm rebaħ żewġ konkorsi tal-pittura. Ilkwadru ta’ l-Assunta għall-kolleġġjata ta’ Għawdex għamlu wara li ġie lura
Malta u kiseb isem bħala pittur ta’ l-arti sagra. Minkejja li Ruma tgħallem
l-istil neo-klassiku li kien kontemporaju fis-seklu tmintax, xogħolijietu aktar
jixhdu t-tendenzi barokki li kellu. Dan ġibed id-diżapprovazzjoni ta’ diversi
dilettanti ta’ l-arti li xtaqu jimxu maż-żminijiet. Għamel diversi xogħolijiet,
fosthom żewġ pitturi oħra mill-ħajja tal-Madonna għall-kolleġġjata ta’
Għawdex (L-Immakulata u n-Natività), xi xogħol għall-kolleġġjata talBirgu, għall-knisja taż-Żejtun kif ukoll il-kwadru titulari tal-kappella ta’ lAssunta f’Ħal Lija.

Il-Knisja
Il-knisja ta’ l-Assunta fir-Rabat, Għawdex, kienet teżisti bħala parroċċa minn
qabel l-1299, u kienet diġà kolleġġjata lejn l-1445. Dan jagħmilha l-eqdem
parroċċa f’Għawdex, l-ewwel kolleġġjata u għalhekk il-knisja ewlenija talgżira. Mhux magħruf meta nbniet l-ewwel knisja, biss din ġarrbet ħsarat kbar
fit-terremot tal-11 ta’ Jannar 1693. Flok issewwiet il-ħsara, il-kapitlu għażel
li jibni knisja barokka ġdida fuq il-pjanta ta’ Lorenzo Gafà, l-aqwa perit Malti
ta’ dak iż-żmien. Inbniet bejn l-1697 u l-1711 u swiet 4200 skud, somma
fenomenali għal dak iż-żmien. L-Isqof Giacomo Cañavez ikkonsagraha fl1716. Il-pjanta kienet tinkludi koppla, imma din baqgħet ma saritx. Biex
dan ma tantx jidher, fl-1739 tpittret koppla falza minn ġewwa, xogħol l-artist
Messiniż Antonio Manuele. Dan id-dettall għamel din il-knisja unika filgżejjer Maltin. Diversi studjużi ta’ l-arti jqisu din il-knsija bħala ġawhra ta’
l-arkitettura. Fl-1864, mat-twaqqif tad-djoċesi ta’ Għawdex, ġiet mgħollija
għad-dinjità ta’ katidral, l-għola ġieħ li jista’ jkollha knisja, u dan kien bixxieraq peress li hija omm il-parroċċi kollha tal-gżira. Il-festa ewlenija talkatidral u tad-djoċesi hija dik ta’ l-Assunta, iċċelebrata bil-kbir kull sena
fil-15 ta’ Awissu.





Kwareżimal

minn Jessica Farrugia

X’għandek bzonn:
		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300g dqiq self-raising
100g dqiq ismar
40g lewż mitħun
250g zokkor
150g konfettura
Mgħarfa kokodina
Kuċċarina kannella
30g lewż mitħun, biex
jiżżejjen il-kwareżimal
Kuċċarina spajs
Qoxra tal-lumija maħkuka
Qoxra ta’ larinġa maħkuka
50g marġerina
2 mgħaref ilma żahar
Ilma biex tgħaqqad l-għaġina
Kuċċarina għasel biex tidlek l-uċuh tal-kwareżimal

Kif tagħmel...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dewweb il-marġerina banju-marija.
Agħarbel id-dqiq u żid il-granza li tibqa fl-għarbiel.
Żid il-Marġerina mdewba u ilma zahar mad-dqiq; u ħawwad sewwa.
Żid il-bqija ta’ l-ingredjenti u qattar ftit ilma biex tgħaqqad l-għaġina- li
għandha tkun kemmxejn iebsa.
Farfar ftit dqid ma’ idejk u qassam din l-għaġina f’bicciet li jkunu madwar
15-il ċentimetru twal, 8 ċentimetri wiesgħa, u 2 ċentimetri għolja.
Sajjar f’forn moderat għal madwar 20 minuta, jew sakemm tara li ħadu
kulur dehbi.
Meta jkunu għadhom sħan, idlek il-wiċċ bi ftit għasel, u qabel ma jagħqad
roxx fuqu ftit lewż imfarrak.

Kif isservi...

Il-kwareżimal jittiekel kiesaħ: iżomm
sa tlett ġimgħat jekk jintrefa’ sewwa.



Attivitajiet
Parti mill-Esibizzjoni ‘La Semana Santa’ esebita’ finNotte Bianca (4/10/2008)
Żjara lill-anzjani
Mqabbin residenti
f’St Vincent De
Paule (4/10/2008)
European Youth
Week
2-9/11/2008
Kunċert Vokali
u Strumentali
fl-Iskola Primarja
(15/11/2008)
Christmas
Gathering
12/12/2008
Quddiesa ta’
Ringrazzjament
18/12/2008
Disco Bowling
Night
30/01/2009
Playstation
Tournament
10/02/2009



Carnival
Costume Party
20/02/2009

Programm tal-Attivitajiet konnessi ma’
l-Għid il-Kbir
Mit-23 sal-25 ta’ Marzu fis-7.00pm: Eżerċizzi Spiritwali għaż-Żgħażagħ bi
preparazzjoni għall-Għid il-Kbir, bit-Tema ‘F’Baħar Imqalleb’, fil-Kappella ta’ San
Bażilju – Dawn l-Eżerċizzi ser jittellgħu bil- kollaborazzjoni taż-Żewg Għaqdiet ta’
Żghażagħ fl-Imqabba flimkien mall-Kappillan tal-Parroċċa. Inħeġġu liż-żgħażagħ
sabiex jingħaqdu magħna bħala familja waħda f’dawn il-jiem ta’ preparazzjoni.
1 ta’ April fis-7.00pm: Inawgurazzjoni tal-wirja La Semana Santa fis-swali u
ċ-Ċenaklu Ħaj fis-sotterran tal-Każin bi Programm Strumentali mill-Banda Re
Ġorġ V fil-Pjazza tal-Knisja taħt il-Patrocijnu tal-Onor. Dr Lawrence Gonzi, Prim
Ministru ta’ Malta u l-E.T. Mons. Adeodato Micallef Isqof Emeritus tal-Kuwait.
Il-President u l-Kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ iħeġġu lil kullħadd jattendi għallftuħ ta’ dawn iż-żewġ attivitajiet uniċi għar-raħal tagħna.
3 ta’ April fis-6.00pm: Tifkira devota ta’ Ommna Marija Addolorata – Purċissjoni
bil-vara artistika tad-Duluri merfugħha mir-rappreżentanti taż-żewġ Għaqdiet ta’
Żgħażagħ fl-Imqabba.
9 t’ April fis-6.30pm: Ħamis ix-Xirka – Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali tal-Imqabba
bil-Ħasil tar-riġlejn. Imtellgħa miż-żewġ Għaqdiet ta’ Żgħażagħ fl-Imqabba.



Intervista ma’

Ġużeppi Ghigo
Kemm ilek midħla tal-każin?
Jiena ilni midħla tal-każin sa mill-1935. Dik is-sena saret festa għad unur
l-għeluq il-25 sena tar-Re Ġorġ V fuq it-tron ta’ l-Ingilterra. Kienu saru festi
kbar. Il-każin kien armat bil-bandalori mal-pilastri. Jiena qatt ma kont rajt
dawk l-affarijiet. Allura ersaqt pass pass lejn il-każin, u l-impressjoni baqgħet
f’moħħi. Ma dħaltx għax kont għadni żgħir, u ma sibtx ma min immur, imma
naħseb, li dak kien l-ewwel pass.
X’ħajrek tersaq lejn il-każin?
Ma nistax ngħid eżatt x’ħajjarni nersaq lejn il-każin. Forsi għax iz-ziju Ġanni
Ghigo kont narah imur il-Post tan-Nar. Kont noqgħod nissemma x’kienu
jgħidu ħafna nies midħla tal-każin, u kien jogħġobni kliemhom.
Kif tqabbel il-festa ta’ dari mal-festa tal-lum?
Ma hemmx paragun bejn il-festa tal-lum ma’ dik ta’ żmieni. Dari, biex issir
xi ħaġa kienet iddum ħafna snin, għax ma kienx hawn il-flus li hawn illum.
Pero’ ma nistax ngħid li ma sarux opri kbar fl-Imqabba fosthom fuq il-vara,
fil-knisja u kif ukoll fl-armar ta’ barra. Ta’ min isemmi, li l-armar kien kollu
jsir bl-idejn, filwaqt li llum hawn il-magni, peress li t-teknolġija tjiebet.
Liema l-aktar parti tal-festa li togħoġbok?
Il-Festa togħġobni kollha. Pero’ l-aktar parti hija t-transulazzjoni, kif kienet
issir. Lejliet Santa Marija, tkun fuq bejt jew fl-għalqa tisma’ dak l-isparar ma’
Malta kollha. Fih gost !
Meta nsemmu l-‘Universal’ u l-‘Arloġġ’, x’memorjun jġibulek?
Jiena kont dilettant kbir tal-logħob tan-nar tal-art, u moħħi kien dejjem
għaddej, naħseb kif nista’ noħloq xi ħaġa ġdida, u li tkun l-ewwel ġo lImqabba, u kif ukoll forsi ġo Malta. Kien xogħol li jirrikjedi ħafna ħsieb.
Tiġik farka ta’ ideja, u tibda tibni dak li tkun ħsibt li tagħmel. Meta nħaraq
il-Universal, ommi għaxqet taraha, u fl-arloġġ ħadet interess speċjali, tant li
ħasset prestiġju kbir.
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Hemm xi festa li ma tinsa qatt?
Il-Festa tal-1961 ma nista’ ninsiha
qatt. Wara snin ma nagħmlux
festa, bejn l-1957 u l-1960, sar
ftehim mal-Knisja u l-Kappillan,
u b’hekk erġajna ħadna sehem
fl-1961, ċioe’ li l-vara devota ta’
Santa Marija, tintrefa’ minn nies
prominenti mis-soċjetà tagħna.
Festa oħra speċjali kienet
meta fl-1974, il-vara bdiet tiġi
merfugħha mill-fratelli bilmuzetta ħamra.
X’kien li ħajrek tidħol filKumitat, u li tkun President?
Il-ġibda għall-każin u għallfesta kienu il-kaġun li jien
tajt ruħi u saħħti għal dak liskop. Kienu n-nies li ħatruni
Segretarju, u President, għax
fija kienu jaraw bniedem
ħabrieki, onest, u patrijott
kbir lejn il-każin.
Liema huma l-isbaħ memorji li għandek ta’ ħutek?
Aħna konna tlett aħwa:- Jien, Kola u Karmnu. Dejjem kellna imħabba
bejnietna, u dejjem tajna pariri lil xulxin. L-isbaħ memorja hi ta’ ħija Dun
Karm, meta qaddes l-ewwel quddiesa. Din kienet grazzja kbira għalina,
speċjalment għal ommi.
X’messaġġ tagħti liż-żgħażagħ?
Illum jiena ngħodd ruħi max-xjuħ. Għalhekk ma ħafna affarijiet li jifirħu
bihom iż-żgħażagħ ma naqbilx. B’daqshekk, jiena jimpurtani miż-żgħażagħ
għax huma jridu jkunu l-mexxejja tal-futur, kemm fil-każin u kif ukoll filfesta. Jiswa għalihom li dejjem jimxu ‘l quddiem, fi triq dritta u lixxa. Faċli
għalihom li jiżbaljaw, għalhekk iridu joqogħdu attenti ħafna għax hawn
ħafna affarijiet u vizzji li huma ta’ dannu għalihom.
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Frott it-Talent Imqabbi...

...il-Gwarniċun Mekkanizzat

Il-Gwarniċun Mekkanizzat hija opra artistika oriġinali, xogħol iż-żgħażagħ
fi ħdan is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija tal-Imqabba li żżanżnet nhar it13 ta’ Awwissu 2008 fil-Marċ tal-Aħħar Tridu. Din l-opra tqieset minn bosta
bħala opra unika fix-xorta tagħha għall-fatt li rriflettiet l-amalgamazzjoni talelementi artistiċi mal-elementi tal-Inginerija Mekkanika.
Huwa fatt li l-Gwarniċun Mekkanizzat spiċċa meqjus bħala l-isbaħ sorpriża
fil-Festi ċċelebrati fil-Gżejjer Maltin fis-sena 2008.
L-effett li nħoloq waqt l-inawgurazzjoni kien wieħed uniku u impressjonanti
li ħalla lill-folla preżenti affaxxinata bl-isbuħija tal-arti f’dak kollu li
jirrigwardja pittura mill-isbaħ tal-Inkurunazzjoni tal-Madonna kif ukoll ilpreċiżjoni tax-xogħol mekkaniku.
Dan kollu kompla jsostni l-pożizzjoni
prestiġjuża li tgawdi minnha sSezzjoni Żgħażagħ Santa Marija talImqabba f’dan li għandu x’jaqsam ma’
invenzjonijiet b’mod assolut kemm
fir-raħal tal-Imqabba kif ukoll fuq bażi
Nazzjonali.
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La Semana Santa
La Macarena

Espana

Mis-Sur Micheal Chetcuti

Is-sliem għalik O Esperanza Macarena, inti
t-tama, is-sinjura u r-reġina l-aktar għażiża
tal-belt ta’ Sevilja (il-kapitali ta’ Andalucía
fi Spanja) u bl-għajta ma taqta’ xejn ta’
gwappa gwappa u f’aplawsi l-aktar kbar u
fid-dmugħ u f’għajnejhom u f’għajnejn tant
sbieħ u mal-kont imqanqal tas-saetas, ilpoplu Selviljan ma’ l-eluf ta’ turisti li jimlew
il-pjazza u t-toroq biex jarawk ħierġa (la
salida), merfugħha mill-costaleros, millBażilika ddedikata lilek, mibnija fl-1949 fuq
stil barokk Andalusjan, ikkommissjonata
mill-konfraternita tal-Macarena imwaqqfa fl1595 fil-kunvent seviljan ta’ san Bażilju.
O kemm int sabiħa b’dik il-kuruna tad-deheb
fuq Rasek li minn qalbhom poġġewlek fl1964 u proklamawk reġina tagħhom. Oħroġ o
Macarena, f’dan il-lejl Qaddis tal-passjoni u lmewt tal-għażiż ibnek Ġesù Kristu (La senor
de la Sen Tencia); oħroġ o Estrella matutina,
Esperanza Nuestra, qed narak titbandal taħt
dak il-baldakkin dehbi (paso palio). Imżejna
b’tant fjuri friski u tant xemgħat quddiemek
kollox fided u dehebijiet. Kemm jixraqlek
dak il-mantell aħdar rikk li jagħmlek sovrana.
Kull Torero qabel kull taqbida isemmi l-isem
tiegħek għax int il-padruna tiegħu. Kemm
skolpitek sabiħa u devota, Luisa Roldan fisseklu 17. Għaddi minn taħt l-Ark li nbena
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apposta għalik minn fejn
jgħaddu s-swar tal-Belt li bnew
l-Għarab f’din il-parti ta’ Sevilja
imsemmija għal ismek, isem li
x’aktarx ġej minn sid dik l-art li
kien ċittadin Ruman b’isem ta’
Macarenus.
Mad-daqq
tal-innu
talinkurunazzjoni u taħt mara
sabiħa
tas-semana
Santa
mill-banda tal-Karmnu li timxi warajk. Int flimkien ma’ mijiet ta’ fratelli
(nazarenos), li jġibu ismek b’dak il-kapot kapirote twil ħadrani fuq rashom,
jibqgħu jimxu quddiemek bi slaleb u xemgħat fuq spallejhom idaħluk filkatidral famuż ta’ Sevilja u jibqgħu miegħek sad-dħul solenni tiegħek lura
fil-Bażilika ftit qabel il-mewt ta’ ibnek, fost it-tfiegħ ta’ mijiet ta’ petali ta’
fjuri fuq il-mant tiegħek, id-daqq tal-innu ta’ Spanja u fl-entużjażmu tal-innu
tal-folla li mxiet warajk fi vjaġġ ta’ kważi 13-il siegħa.
U aħna l-imqabbin din is-sena ser inġibuk fostna mhux fil-kobor tiegħek iżda
fix-xbiha iċken bħal tiegħek biex tfakkarna fil-kobor tiegħek biex tkompli
ssebbaħ is-sala Prinċipali tal-każin tagħna, fejn flimkien ma tant vari oħra
t’Ibnek Ġesù agonizzant, kollha mlibbsa b’ilbies fin tal bellus irrakmat, kollu
xogħol bl-idejn, li jistrieħu fuq pedestalli
kbar u artistiċi, b’diversi bandalori, standarti
rrakmati, u b’tant ritratti, pitturi u filmati talpurċissjonijiet tal-ibliet u l-irħula ta’ Spanja
tiegħek.
Int O Għażiża Macarena tagħna, ħa tibda tkun
iċ-ċentru tal-wirja tagħna, ‘La Semana Santa
Espana’. Wirja unika għall-gżejjer tagħna,
wirja li la darba taraha, tħajjar oħrajn biex
jiġu jitpaxxew biha. Dan għaliex hija wirja
reliġjuża li tfakkar il-ġrajja għażiża u kbira
tal-Passjoni u l-mewt u l-Qawmien Glorjuż
tas-Sinjur tagħna Ġesù Kristu. L-ikbar Festa
tagħna l-Insara imdawrin mad-dinja kollha.
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Kompetizzjoni bi Premju...
1. Meta nxtrat l-propjetà biswit il-każin, biex stajna nkabbru is-sede
tas-Soċjetà?
2. Minn liema pajjiż kien ġej l-Isqof li fetaħ il-wirja unika tas-Semana
Santa, fl-2008?
3. F’liema sena s-soċjetà ddeċidiet li l-Orkestra Santa Marija għandha
tiġi trasformata f’Banda?
4. X’kien jismu l-ewwel President tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa
Marija?
5. X’kienet l-opra artistika li żżanżnet miż-żgħażagħ fil-Marċ tat-Tielet
Tridu, fil-festa ta’ l-2008?
6. Kemm-il unur Internazzjonali għandha s-Soċjetà Santa Marija?
7. Semmi żewġ disinni li żżanżnu fil-festa ta’ l-2008, mill-Għaqda tanNar Santa Marija?
8. Minn liema pajjiż ġejjin l-istatwi tas-Semana Santa?
9. X’kien jisimha l-ewwel pubblikazzjoni mis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa
Marija?
10. Liema kienu ż-żewġ statwi li żżanżnu mis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa
Marija?
Ibgħat it-tweġibiet tiegħek u dettalji personali sa mhux aktar tard mill-Ħadd
25 ta’ April 2009 fuq:
Kompetizzjoni ‘It-Titular’
Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija
28, Soċjetà Santa Marija u Banda Re Gorg V,
‘Palazz Santa Marija’,
Pjazza tal-Knisja,
Mqabba MQB 1011
It-tweġibiet korretti jiġu magħżula u tittella’ polza u hekk ikollna rrebbieħ li jixxandar fil-ħarġa li jmiss.
Il-premju għall-din il-ħarġa huwa T-Shirt tal-Festa 2009.
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