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Editorjal 
• 
Zmien ta' Riflessjoni 

Għeżież qarrejja, reġat w3slet puntata 
<!ħra tal-pubblikazzjoni mis-sezzjoni 
Zgħażagħ Santa Marija, ' It-Titular', 
jiem biss ' l bogħod mill-akbar festa 
Nisranija, l -Għid il-Kbir. 

Huwa ta' sodisfa:u.jon għalina 
ż-żgħażagħ li naqsmu magħkom dan 
il-ferħ ta' l-Għid. għaliex i l -ġrajja tal
qawmien ta' Kristu għandha timliena 
mhux biss b i l-ferħ imma wkoll bl
ottimiżmu LI bi l -kuraġġ ta ' Kristu li rebaħ 
it-tbatija u l-mewt. Kris tu rebaħ, u lilna 
għaqqadna miegħu f'din ir-rebħa. Din 
hija aħbar li għandha tagħtina v iżjoni 
umana u kristjana li tibdel kemm il-ħa.Ua 
tagħna kif ukoll il-ħajja tal-oħrajn.Pero' 
ż-żgħażagħ ta l-lum għadom jifhmu 
s-sens tal-ġra.Ua reliġjuża? Jew biss 
moħħhom fil-ħajja tad-divertiment. Li 
jġibu magħhom dawn il- festi? 

Kif jgħid il qawl Malti, • ... Iktar ma 
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tixjieħ, iktar titgħallem' u għalhekk, at1na, 
l-ħdax-il żgħażugħ li qegħdin imexxu 
l-kumitat tas-Sezzjoni Żgħaża!!ħ, ħas~ejna 
li gt1andna nagħtu eżempju ċar lill
komunita' tagħna. F"dawn iż-żminijct, ir
raħa l tagħna. bħas-snin l-oħra. jingħaqad 
flimkien u jorganiżża bosta attivitajiet. li 
għandhom x'jaqsmu ma' dan iż imicn, 
b'mod speċjali. mar-Randan. tz-imien 
ta' preparazzjoni għall-festa ta· l-Għid il
Kbir. L-Eżerċizzji Spiri twali. il -ħasil tas
saqajn, kif ukoll il-Purcissjoni tac.1-Duluri 
huma ftit mill-attivitajiet organiżżati bil
ħila l- kbira tagħna ż- żgħa.lagħ, ġejjin 
miż-żewġ każi ni tal-Banda, flimkien 
mal-Kunsill Lokali u l-kappillan. Aħna 
nagħmlu dawn biex ngħinu l-komunita' 
Nisranija ta ' l-Imqabba. tidħol iktar fl
ispi1tu ta' dawn il-festi, u tifucm aktar is
sens tagħhom. 

Qegħdin ukoll jiem biss I'bogħod mill
festival Nazzjonali tal-logħob tan-Nar 
Mekkanniżżat , li jsir kull sena fuq il
Fosos tal-Furjana. Minn hawnhekk. il
kumitat taż-żgħażagħ jixtieq jawgura 
lill-għaqda tan-Nar tal-Art Santa Marija 
Mqabba kull suċċess li ji~ta · jkollha. 
Ahna persważi li din l-għaqda ħabrieka . fi 
ħdan is-Socjeta' Santa Marija Mqabba ser 
laqta ' figura tajba f'din il-kompetizzjoni. 
u fuq kollox, ser tkun qed tagħmel riklam 
ta.i.Jeb għall-Fe~ta tal-2010. 

Għalhekk minn hawnhekk nixtiequ 
nwasslu messaġġ liż-żgħażagħ cagħna 
sabiex jattendu, u jietidu sehem bi 
ħġarhom f'dawn l-attivitajiet sabiex 
inkomplu nkabbru isem is-Socjeta· 
li aħna 111ppa1tjcnu. u isem raħalna. 
l-Imqabba. J'alla jkollkhom Għid ħieni li 
jimliekom bi spirtu t'imħabba u li jkompli 
jgħaqqadna lkoll ma'Ommna Marija 
Sant issirna, mte llgħa ~-sema bir-ruħ u bil
ġisem. 
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Għeżież: żgħażagħ, soċi u partitarji, 

Huwa ta' pjaċir għalija Ji mess lili bħala 
Viċi-President tas-Sezzjoni lgħażagħ 
Santa Marija li nwassal dan l-ewwel 
messaġġ tiegħi f'din il-Publikazzjoni; 
' lt-Titular. Bħalissa, kull sezzjoni fi 
ħdan din l-Ewwel Soċjeta' Mqabbija 
għaddejja b1 preparamenti kontinwi, u 
xogħol impenjatli v, sabiex niċċelebraw 
il-festa ċentinarja kif jixraq. 

Hekk kif ninsabu fuq l-għatba ta ' dawn 
il-festi ċentinarj i , huwa fil-kompitu 
ta' kull għaqda b'mod speċjali tagħna 
ż-żgħażagħ li lkoll ftimkienma1-partitarji 
nkomplu nibnu dawn is-suċċessi 
b'kisbiet oħra. Huma ż-żgħażagħ 
l-pilastri tas-!)oċjeta', u għalhekk irridu 
naħsbu f ' ideat innovattivi li jkabbm isem 
is-soċjeta' tagħna, iżda fuq kollox, iC
ċclcbrazzjonijiet tal-Għid tal-Assunta. 
Huwa ta' pjacir kbir għal kull partitarju 
li tara din is-Sezzjoni dejjem maqgħuda, 
u mimlija ħeġġa, bl-għan ewlieni tkun 
mingħajr dubju l-festa, li tant hi marbuta 
maż-ż:għafagħ tagħna. lż-żgħażagħ 
jorganizzaw dawn l-attivitajiet diversi 
grazzi għall-għajnuna li tagħtuna 
intom il-partitarji. Minn qalbi nixtieq 
nirringrazzja lis-Sur Ninu Farrugia, lis
Sur Lolly Briffa u lis-Sur Felix Galea 
tal-għajnuna finanzjarja li huma taw 
fil-kompetizzjoni tal-Billiard . Barra 
minnhekk, ninsabu mpenjali bil-proġett 
ferm ambizzjuż tal-bini tal-estenzjoni 
tal-każin, li grazzi għall-ħidma 
kontinwa tal-kumitat eżekuttiv, ix
xogħol miexi ġmielu. Għalhekk nixtieq 
inħeġġeġ lis·Soċi u lill-Partitarji sabiex 
jagħtu l-għajnuna tagħhom, għaliex 
lx-x..ogħol jeħtieġ impenn kbir, kemm 
manwalment kif ukoll finanzjarjament. 
Dan huwa l-ikbar rigal li nistgħu nagħtu 
lis-Soċjeta' f' għeluq il-mitt sena tagħha . 
Kif kulħadd jaf, bħalissa ninsabu 
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f'perjodu tas-sena 
liturġika Li jwassalna 
sal-Għid, ir-Randan. 
L-għan tradi:ajonali 
tar-Randan huwa 
t-tħejjija tal-fidi. 
permezz ta ' talb, 
penitenza, u ċaħda -
li fuq kollox lwassluna għall-Ġimgħa 
Mqaddsa, l-avvenimenti marbuta mal
Passjoni ta' Kristu li jilt1qu l-gofol 
tagħhom bil-Qawmien ta' Sidna Gesu' 
Kristu. F'dawn iż-żminijier, ir-raħal 
tagħna jingħaqad flimkien u jorganizza 
bosta attivitajiet li għandhom x 'jaqsmu 
ma' dan iż-ż:mien, Bla dubju, bl
għajnuna tas-Sur Micheal Chetcuti u 
l-Familja Azzopardi, qegħdin nerġgħu 
ntellgħu r-raba' edizzjoni tal-wirja unika 
għall-Gzejjer Maltin, ' La Semana Santa 
Espana'. Din il-wirja kompliet issostni 
l-isem tas-Soċjeta' Santa Marija f'dak 
kollu li jirrigwardja l-attivitajiet li jiġu 
mtellgħ in matul is-sena.Perme7.z ta' 'La 
Semana Santa' wieħed jista' japrezza 
r-repplik.i dettaljati tal-vari rikki li nsibu 
fil-purċissjonij iet Spanjoli, u li fuq 
kollox idaħħlu lil kull min jiġi jara din 
il-wirja unika fi spirtu ta' devozzjoni. 

Qahel ma nikkonkludi. nixtieq nagħti 
l-awgu1ju tieghi lill-Għaqda tan-Nar tal
Art Santa Marija fi ħdan din is-soċjeta ' 
li ser tikkompeti fil-Festival Nazzjonali 
tan-Nar tal-Art Mekkannizzat. Nixtieq 
nirringrazzja lill-kulħadd tal-appoġġ 
u l -ħidma li joffri fi ħdan is-soċjeta', 
għax kif jgħid il-qawl Malti 'Bil-kliem 
u s-sliem tasal kullimkien'. J ' Alla 
jkolkhom Għid ħieni li jimliekhom 
bi spirtu ta' imħabba u li jkompli 
jgħaqqadna kloll ma' Ommna Marija 
Santissima mtellgħa s-sema bir-ruħ 
u bi l-ġisem ; Patruna u Protettriċi tal
Imqabba. 
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Is-sena 2010 - Sena speċjali għall-Imqabbin 
Nibda sabiex nirringrazzja lill-kumitat 
ta:1- se:ajoni żghażagh u l-bord editor
jali tal-ktejjeb 'It-Titular' li għoġbu 
j istedinni naqsam dawn il-ftit ħsibijiet 
magħkhom. Fis-Soċjeta' Santa Marija 
ilni involut għal bosta snin l-aktar fil
qasam bandistiku. Fil-fatt ilni bandist 
tal-post għal dawn l-aħħar 27 sena, 13 
-il sena membru fil-kumitat eżekuttiv, 
delegat tal-banda u membru iil-kum
missjoni banda. 

Naturalment f'dawn is-snin il-każin, 
flimkien mas-sezzjonijiet fi ħdan l
istess soċjeta' iltqajna ma' bosta sfidi 
u esperjenzi ġodda. Kellna suċċessi 
u mumenti feliċi, kif ukoll mumenti 
forsi inqas sbieħ , pero' bla dubju 
s-soċjeta' f'dawn il-mitt sena li ilha 
mwaqqfa għamlet passi kbar 'l qud
diem, grazzi wkoll għad-deċiżjonijiet 
għaqlija li ħadu l-kumitati ta' qabilna. 

La qegħdin inscmmu l-mitt sena u 
ċ-ċelebrazzjionijiet. tajjeb li wieħed 
jgħid ftit fuq dawn l-avvenimenti. Kull 
soċju u partitarju għandu jħossu kburi 
li din is-sena ser ikollu sehem ukoll 
f' dawn il-festi. Qiegħed ngħid kulħadd 
ikollu sehem, minħabba li dawn il-fes
ti m'humiex biss xi ċelebrazzjonijiet 
li ser jitfakkru biss mill-kumitat. pero' 
preciżament kif jgħid is-slogan "mitt 
sena għall-Imqabbin" u għaldaqstant 
għandu jkun involut kull Imqabbi. 

Bħalma tafu, is-Soċjeta' ħasbet sabiex 
tagħti rigal jew a'ħjar tfakkar dan l
avveniment permezz ta' l-estensjoni 
l-ġdida tat- każin. Opra li ċertament 

ser jibbenilika minnha kull wieħed u 
waħda minnha. lx-xogħol , kif j idher 
qiegħed miexi ġmielu u huwa ttammal 
li dan kollu jitlesta u jiġi nnawgurat fi 
ftit xhur oħra. Kienet xewqa ta' bosta 
li l-każin jieħu forma aktar moderna u 
attrezzat għaż-żrninijiet tal-lum. Hekk 
fil-fatt huwa ppjanat li jsir. lnħo~s 
li għandi nieħu din l-opponunita' u 
nistieden lil kulħadd għall-open day 
li ser isir fix-xahar ta' Marzu fejn ser 
tkunu tistgħu taraw xi progress sar, kif 
ukoll minn jixtieq jagħti il-kontribut 
tiegħu, speċjalment għal min għadu 
ma kkontribwiex għal dan il-proġett. 

Minbarra dan l-avveniment, fuq in
izjattiva tal-kummissjoni tal-festi 
ċentinarji, qegħdin isiru wkoll atti
vitajiet matul kull xahar tas-sena sa
biex f' Awissu nilħqu l-qofol permezz 
tal-festa titular, iddedikata lil Om
mna Santa Marija. Inħeġġeġ lilkhom 
kollha sabiex tattendu għal dawn l
attivitajiet. Tifhmu li dawn !-attivita
jiet jeħtieġu xogħol kbir għaldaqstant 
l-organizzaturi japprezzaw ferm il
preżenza tagħkhom. 

Nieħu din l-okkażjoni sabiex nawgura 
l-Għid it-tajjeb lil kulħadd. 
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Minn Carlo Sc:iberra:, 

Illum il-ġurnata l- attivitajiet Reliġo-Kulturali b' messaġġ spiritwali saru 
sinonimi ferm mas- Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija. Wara s-suċċessi 
miksubin permezz ta!- introduzzjoni ta' diversi attivitajiet innovattivi għar
raħal tal-Tmqabba fosthom il-Ġimgħa Marjana (2005 - ), l-Presepju Ħaj 
(2006 - 2007 ) u La Semana Santa (2007 - ), propju fis - sena 2009 nissilna 
l-idea li ntellgħu rappreżentazzjoni ħajja tat-Aħħar Ċena ntitolata 'Dan Hu 
Ġisrni .. Dan Hu De mmi'. 

Din ittellgħet fis- sotterran ġewwa s-sede tas-Soċjeta ' tagħna bejn 1- 1 u 1-
10 ta' April fil- forma ta' Ċenaklu Ħaj li daħħal lill- viżitaturi f'atmosfera 
unika f'dawn iż-żminijiet ta' riflessjoni u filwaqt li żamm il-lealta' lejn l
Iskrittura Mqaddsa, wieħed seta japprezza ferm ir- reqqa li biha ġie ppreparat 
l- ikel, il- binja tas-set kif ukoll i l-preżentazzjoni tal- karattri. Ir-reċtar skont 
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l- Iskrittura kien wieħed emozjonanti ħafna li kkumplimenta ferm mal-istess 
atmosfera. L-istess jingt1ad għad-dettall u l-perfezzjoni li ntlaħqu fix-xelter 
tal-gwerra fejn ġie espost il- korp ta' Sidna Gesu' Kristu wara l-passjoni. 

Il-Ftuħ Uffiċjali sar mill-Eċċellenza tiegħu Mons. Francis Adeodato 
Micallef, Isqof Emeritus tal- Kuwait fl- l t' April bi Programm Strumentali 
mill- Banda Re Ġorġ V. 

Fuq stedina esklussiva tas- Sezzjoni l għażagħ il- Prim Ministru ta' Malta, l
Onorevoli Dr Lawrence Gonzi kif ukoll l- Kap tal- Oppożizzjoni l-Onorevoli 
Dr Joseph Mus(;al żaru dan iċ-Ċenaklu Ħaj fejn esprimew interess kbir kif 
ukoll komplew jinkoraġġixxu l-ħidma żagħażugħa li teżis ti fis-Soċjeta' 

tagħna. 

L-ammont ta· viżitaturi kien wieħed impressjonanti għal l-aħħar fejn għal 
darba tkompliet tissostna bi promonenza kbira l-identita' speċjali tas
Socjeta' Santa Marija f' dak li għandu x' jaqsam mal-attivitaj iet tal-Ġimgha 
Mqaddsa. 

L-involviment taż-żgħażagħ , is-soċi u l-partitarji kien wieħed qawwi u 
entużjast fejn ta ' bil-ħaqq flimkien bħala familja waħda rnexxielna nkunu 
eżemplari bil- ħidma tagħna f 'dawn iż- żminijiet ta' riflessjoni u gt1~qda. 
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Il-Ġimgħa Mqaddsa fil-Filippini 
minn Samantha Baldacchinio 

Jekk iddur dawra madwar id-dinja, taf li 
kull pajjiż għandu kulturi u tradizzjonijiet 
differenti. F'dan l-artiklu sejrin naraw 
tradizzjoni Filippina, iċ-ċelebrazzjonijiet 
li jsiru fil-Ġimgħa Mqaddsa ġewwa dan il
pajjiż . 

Il-Kwaresma jew kif nafuh aħna r-Randan, 
j iġi ċċelebrat pjuttost bħalma jiġi ċċelebrat 
f' pajjiżna u l-pa.ijiżi Kattol iċi l-oħra. Dan 
il-perjodu jibda b'Ras ir-Randan li jaħbat 
l-Erbgħa, erbgħin jum qabel Ħadd il-Għid . 
Il-Filippini Kattoliċi f'dan il-jum jattendu 
ċelebrazzjoni fil -knisja, fejn jiġi magħmul 
salib bl-irmied fuq il mot1ħ. 

Wara l-perjodu tal-Kwaresma, tibda s-Semana Santa, il-Ġimgħa 
Mqaddsa, li tibda minn Ħadd il -Palm sa Black Saturday, magħruf magħna 
bħala Sibt il-Għid , imbagħad l-Għid il-Kbir. Daniż-żmien għall-Filippini 
huwa żmien solenni immens, żmien ta ' serjeta'. 

Il-Ġimgħa Mqaddsa huwa perjodu meta ħafna nies jagħmlu riti qaddisa 
biex iwettqu il-wegħdiet li għamlu lil Alla. Il-qassisin u statwi reliġjużi 
jkunu mlebbsin ilbies vjola bħala simbolu ta' dieqa . Kattoliċi devoti 
jattendu l-quddies kuljum u oħrajn isumu. 

F'Ħadd il-Palm, il-Filippini jieħdu il-palapas (friegħi tal-palm) il
Knisja biex j iġu mberkin minn qassis u jeħduhom lura magħhom id-dar. 

Għall-bicca l- kbira tal-ġimgħa. speċjalment wara t-T lieta, l-ibliet u 
l -irħula huma kwieti ħafna, bit-trasmissjonijiet tat-televiżjoni u radju jiġu 
maqtugħa u ma tisma' l-ebda ħsejjes qawwija. Il-Kattoliċi jieqfu jieklu 
laħam, u minflok jieklu ħut , u dawk aktar devoti jgħamlu dieta likwida. 
Bosta negozji jagħlqu l-ħwienet tagħhom. 

Il-Tradizzjoni pabasa (il-qari u l- kant ta' versi dwar it-tbatija ta' Kristu) 
tibda il-Ħadd u tispiċċa f'Ħamis ix-Xirka, fejn iċ-ċerimonja tal-ħasil tar
riġlejn tiġi ċċelebrata. 

ikompli f'paġna 11 



F'din l-ewwel żiara uffiċċjali 
tiegħi .fl-llll'labba u f'dall il· 
każin tard sabiħ u kkurat, 
jii-:tJlliell li se jiġi ċċelebrat 
il-mitt sena niit·twaqqif tal· 
każin. Awguri u niftrħilkofll 
tas-suċċessi li ksibtu u 

tko1nplu tiksbu. 

91/l" 
President ta' 1\'\alta 
24/l/2010 
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('omputcr Prciducts 
Upgradl·~ & Pcriphara/s 

Quality Bra11àed Products 

Computer Systems 

Upgrades & Repairs 

Network fllstallatio11s 

Periphera~ 

Consumables 

Internet Smice 

Scannillg F acilities 

~abba Road1Zurrieq 
Tel:21642744 Fax:21683662 
WK>b: 7947 8259 / 9947 8259 

info@ctronics.com.mt 
support@ctronics.com.mt 

or v~it our hornepage: www.ctronics.com.mt 

lrreklama l-prodotti u s-servizzi tiegħekfuq 

'Il-TITULAR' 
b'ċirkolazzjoni ta' aktar minn 1000 kopja 

b'medja ta' 3 persuni f'kull familja .... 

•... il-vuċi tiegħek tinstema żgur! 

Għal riklamar effettiv u b' rati mill

aktar vantaġġjużi ċemplulna fuq 

79064780 - 7933 0411 
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Fil-Ġimgħa l-Kbira, 
tista' tara figuri reliġjuż i 
fuq carrozas (karettuni), 
iduru mal-ibliet u l-irħula. 
L-istatwi u xbiehat reliġjużi 
huma mogħttija b'veli suwed 
biex j ikkomernoraw il-mewt 
ta' Kristu. 

Il-karatteristika l-aktar 
impressjonanti . fiċ-
ċelebrazzjonijiet tal-Gimgha 

Mqaddsa hija l-wirja ta' numru ta' Filippini jsawwtu lilhom infushom 
publikament. Ċerw Filippini mhux biss j issawtu, iżda wkoll jissalbu bl
imsiemer ma' saJib tal-injam. Barra minn hekk tiġi wkoll mjlbusa kuruna 
tax-xewk biex tikkawża qtar tad-demm. 

Fost ħafna superstizzjonijiet fil-Ġimgħa l-Kbira, it-tfal huma projbiti 
milli jilagħbu, dan għall-fatt li jemmnu li jekk iweġġgħu, il-ferriti ma 
jfiequx. Jemmnu li f'dan iż-żmien, ħabba l-fatt li miet Gesu' , kollox huwa 
ta' dwejjaq u affarijiet ħżiena huma aktar probabli li jiġru. 

Sibt il-Għid huwa l-jum fejn il-Filippini jippreparaw għa\1-lejl li jwassal 
għall-Għid il- Kbir. 

Il-Ħadd (l-Għid il-Kbir), fl-erbgħa ta' filgħodu, il-Filippini jgħamlu 
ċerimonja magħrufa bħala salubong ceremony fej n jikkomemoraw il
laqgħa tal-Madonna ma' Gesu ' wara li qam mill-mewt. Ix-xbieha tal
Madonna tiġi mwassla sal-knisja biex tiltaqa· max-xbieha ta' Gesu' , fejn 
jiġu mitfugħa petali tal
fjuri. Dan huwa jum ta' 
ferħ kbir għall-Fi lippin i , 
u il -ħajja terġa' tiġi għan
normal. 

Bil-mogħod it-
tradizzjonijiet tal-
Ġimgħa Mqaddsa ġewwa 
l-Filippini qed jonqsu. Il
ġenerazzjoni żgħażugħa 
qed tuża dan iż-żmien 
bħala żmien ta ' btala fejn 
il-baħar. 



Messaġġ 
· 111im1 Antoine Farru~ia 

Għeżież Mqabbin, 

Matul din is-sena, is-Soċjeta' Santa Marija u 
Banda Re Ġorġ V qiegħdha tiċċelebra l-ewwel 
ċentina1ju tagħha sa mit-twaqqif tagħha. 
Qiegħdin ngħidu hekk għaliex ta' min wieħed 
ifakkar li s-Soċjeta' Santa Marija ġiet imwaqqfa 
uffiċjalment fis-sena 1910 għalkemm qabel din 
id-data scwwasew fl-1905 kien diġa fforma 
grupp ta' nies li kien jiltaqa' fit-Torri Vincenti. 

Biex dan l-anniversarju jkun mfakkar 
bl-aħjar mod possibbli, f"Ottubru 2009, il
Kumitat ħatar kummissjoni apposta biex 
il-festi ċentinarji jkunu fdati f' idejn din il
kummissjoni. Il-kummissjoni hija komposta 
minn 7 persuni: Dr Charles Sciberras, is
Sur John Zammit, is-Sur Frans Vella, is-Sur Antoine Sciberras, is-Sur Antoine 
Abdilla, s-sur Antoine Farrugia u s-Sur Carlo Sciberras. L-ewwel biċċa xogħol 
li l-kummissjoni kellha quddiemha kienet l -għażla tal -logo uffiċjali u l-ftuħ tas
sena ċentinarja. Id-disinn li ntagħażel għal din is-sena jikkonsisti fin-numru 100 
u li fiċ-ċrieki tiegħu hemm l-arma tas-Soċjeta' u wiċċ l-istatwa devota ta' Santa 
Marija . Imdawwra man-numru l 00, hemm vleġġa li turi l-bidu tas-Soċjeta', fejn 
ninsabu llum u fejn irridu naslu bl-emfasi tkun li s-Soċjeta ' hija ħajja u trid tibqa 
għaddejja bil-ħidma tagħa. Bħala motto, il-kummissjoni għażlet kliem meqjus 
li ħu 'Mitt sena għall-Imqabbin ... Mużika , Kultura, Suċċess'. Dan il-mono juri 
li s-Soċjeta tagħna mhux magħluqa biss għas-soċji u partitarji anżi din is-sena u 
fi snin li ġejjin qiegħda tinkludi lill-poplu Mqabbi kollu. (1ew magħżula l-kliem 
Mużika u Kultura, għax l-għan las-Soċjeta' Sama Marija u Banda Re Ġorġ V sa 
mill-bidu nett kien, għadu u j ibqa' it-tixrid tal-kultura mużikali fir-raħal tagħna. 
Għażilna wkoll il-kelma Suċċess għall-fatt li s-Soċjeta' Santa Marija u Banda Rc 
Ġorġ V matul is-snin kisbet diversi suċċessi uniċi għal l-gżejjer tagħna fosthom 
L'Etoilc d 'or du J umelage mogħti mill-UE wara l-ġemellaġġ storiku li s-Soċjeta' 
tagħna għamlet permezz tal-Banda Re Ġorġ V mal-Banda minn Santa Vittoria ta' 
Ascoli, l-Italja; l-Għaqda tan-Nar rebħet l-Ewwel Festival Intemazzjali tan-Nar 
t.a' Malta kif ukoll ir-rebħ tal-Kampjonat Mondjali tan-Nar Caput Lucis 2007 
fejn l-Għaqda tan-Nar ikkompetiet ma' 6 pajjiżi oħra; ii-L:għażagħ rebħu l-unur 
mogħti għaU-preżentazzjoni oriġinali tal-Prcsepju Ħaj matul il-festi tal-Milied. 
Ma nistgħux ma nsemmux ukoll il-rebħ għal tlett darbiet tal-isbaħ faċċata mżejna 
għaż-L:mienijiet tal-Milied kif ukoll is-suċċessi miksubna mill-Banda Re Ġorġ V 
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meta daqqet ġewwa t-Teatru Manoel kif ukoll ġewwa s-sala Nervi waqt udjenza 
mal-Papa Benedittu XVI. 

Il-Logo uffiċjali ġie ppreżentat lis-soċji u partitarji waqt l-ikla ta' lejliet 
l-ewwel tas-sena organiżżata fis-sede tas-Soċjeta'. Nhar l-ewwel tas-sena, il
logo ġie ppreżentat lill-għaqdiet soċjali u reliġjużi kollha tal-parroċċa waqt 
bibita fis-sala prinċipali tat-Każin. L-atmosfera t'għaqda li rajna dak inbar 
kienet xi ħaġa sabiħa u li nawguraw li tibqa' fil-ġejjieni. Fit-12 ta' Jannar 2010, 
delegazzjoni mill-Kumitat Ċentrali u l-Kummissjoni tal-Festi ċentinarji għamlu 
żjara ta' kortesija lill-President ta' Malta Dr George Abela fejn ġie ppre~,s:.ntat 
bil-logo uffiċjali , pittura tal-Konvoj ta' Santa Marija li nsibu fis-sala tal.:Ważin 
kif ukoll donazzjoni lill-Community Chest Fund. · 

Wara din l-attivita' , il-Kummissjoni bdiet taħseb għall-attivita ' ta' Frar u ·li 
ġiet organizzata nhar il-21 ta' Frar 2010. Din id-darba, il-Kummissjoni ħasbet 
li torganiżża quddiesa fil-knisja parrokjali ta' l-Imqabba bis-sehem tal-friegħi 
kollha tas-Soċjeta' bħala l-ftuħ tal-attivitajiet reliġjuzi fi-okkażjoni tas-Sena taċ
ċentinarju. Għal din l-okkażjoni ġew mistiedna wkoll il-qassisin kollha Mqabbin 
biex jieħdu sehem magħna waqt iċ-ċelebrazzjonijiet taċ-ċentinarju. Minn hawn 
ukoll nixtieq nirringrazzja lil WR Kappillan Dun Nażżaren Carnana tal-gtmjnuna 
li sibna mingħandu. Wara l-quddiesa, il-kongregazzjoni kienet mistiedna għall
kafe kif ukoll xi ħaġa tal-ikel tradizzjonali li jikk:umplimenta l-kafe quddiem is
sede tas-Soċjeta'. Wara, sar riċeviment għas-soċji u partitarji fis-swali tal-Każin . . 

Għal matul din is-sena, il-Kummissjoni qiegħda taħdem fuq diversi 
attivitajiet ta ' interess għall-Poplu Mqabbi. Bejn it-13 u 1-14 ta' Marzu 2010 
ser issir Open Weekend fis-sede tas-Soċjeta' u fil-bini l-ġdid ikkumplimemat 
b'features interessanti ferm ta' kif evolviet is-Soċjeta' tagħna matul dawn il
mitt sena. Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda taħdem fuq żewġ attivitajiet kbar 
li dettalji tagħhom jitħabbru iżjed tard matul ix-xahar ta' Marzu. Barra din 
l-attivita', għandna attivita' oħra kbira li ser tkun attivita' fejn tfakkar il-mixja 
tas-Soċjeta' f'dawn il-mitt sena li qiegt1din niċċelebraw. Id-dettalji jitħabbru 
aktar il-quddiem. L-għan ewlieni huwa li kull xahar ikollna attivita' differenti 
immirati lejn is-setturi kollha tas-Soċjeta'. Attivitajiet varji u oriġinali denji għal 
ċelebrazzjonijiet ta' Soċjeta' li qed tfakkar il-mitt sena mit-twaqqif tagħha. 

Għeżież soċji u partitarji, kif qiegħdin taraw il-ħidma fi ħdan is-Soċjeta' 
ma taqta' qatt u grazzi għalikom dan jimliena bil-kuraġġ. Għaldaqstant aħna 
nappellaw biex il-kontribut tagħkom kemm fl-attendenza għall-attivitajiet kollha 
li hemm ippjanati, kif ukoll għall-kontribut finanzjarju, sabiex din is-sena wkoll 
jerġa' jkollna festi kbar u ta' suċċess . 
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Is-suċċess li għam let il-Wirja 
'La Semana Santa Espana'f'Malta 

Wara s-suċċess li din il-wirja unika kienet kisbet is
sena l-oħra fil-ġranet tat-Ġimgħa Mqaddsa, bl-ogħla 
awtoritajiet tal-pajji iżuruha, din is-sena bi pjaċir qed 
nipprezentawlkhom għar-raba ' darba: 'La Semana 
Santa Espana'. wirja li la darba wieħed jaraha ikun irid 
jibqa' jaraha ta' kull sena u jħajjar ot1rajn biex iżuruha. 
Il-wirja mhux fil-każin tagħna biss kisbet suċċess 
iżda a!1ke fin-'Notte Bianca' ta' sentejn ilu fejn ġiet 

armata fi l-Knisja ta ' Kastilja ta' 'San Gakbu' fil-Belt Valletta, fejn f'inqas minn għaxar 
siegħat żaruha eluf ta' Maltin u turisti. F' atti v ità imsejħa ' Epoka' li saret f' Ħal-Tarxien 
f'Settembru li għadda, il-wirja reħgħet sabet postha fil-kastell Wine Bar, f'sala rustika, 
u li din kienet suċċess kbir, b'rnijiet ta' nies marru jarawha. Din is-sena bħas-soltu, 
kienet armata wkoll fl -esebizzjoni tal-Għaqda Dilettanti mudelli ta!- knejjes, li ssir ta' 
kuJI sena. għal ħmistax -il ġurnata, fis-sala ta' San Franġisk, il-Belt Valletta, fi żmien 
tar-Randan imqaddes, fejn ġibdet l-ammirazzjoni prinċipali tal-pubbliku numeruż li 
mar iżurha. 
L-ewwel sena li ntramart din il-wirja, fl -2007, ġiet miftuħa u mbierka mill-Arċisqof 
ta' Malta Mons . Pawlu Cremona O.P. bi l -pr~żenza wkoll tal-Ambaxxatriċi ta' Spanja 
għal Malta, bi programm mill-Bam.la Re Gorġ V. F'2008 ġiet miftuħa mill-Isqof 
tal-Kuwajt Adeodato Micallef u s-sena l-oħra reġgħet infetħet mill-istess Isqof, bi 
programm mill-Banda tagħna li daqqet fost l-oħrajn l-innu sabiħ "Lil Santa Marija 
del Esperanza Macarena', ir-Reġina ta' Sevilja; għax propju s-sena l-oħra ġiet 
inawgurata il-vara mill-isbaħ tal-Macarena nkunurata taT1t il-Baldakkin ħamrani 
rrakmat, imdawra bil-fjuretti tal-ganutell maħdumin minn Nathalie Azzopardi, fuq 
pedestall b' 10 niċeċ maħdum minn Leonard Azzopardi u bir-rakkmu maħdum mill
bravu Michael Chetcuti. 
Din il-wirja hija unika f' dawn il-gżejjer, għax dak kollu li jkun esebit huwa kollu 
marbut ma' tema waħda, il-purċissjonij iet grandjużi li jsiru fil-jiem kollha tal-Ġimg1la 
Mqaddsa (Semana Santa), madwar Spanja kollha speċjalment fl-Andalucia . Fil
wirja tagħna wieħed j ista' jara 'l fuq minn IOO statwa mlibbsa lkoll ilbies fin tal
bellus irrakmati u b'ħafna ornamenti rikki oħra. lx-xogħol kollu sar hawn Malta u 
hu kollu xogħol maħdum bl-idejn. Wieħed jista' jara wkol_l pitturi, ritratti, filmati , 
li kollha flimkien joħduna fi Spanja fiż-żmien qaddis tal-Gimgħa Mqaddsa. Barra 
dawk il-persuni li semmejt iktar 'il fuq, f'din il-wirja taw sehmhom ukoll Neville 
Attard, Pawlu Muscat, l-Artist Jos. Cutajar Z~hra u oħrajn, li flimkien mat-tħabrik tas
Sezzjoni Zgħażagħ Santa Mariji:y,.ta' kull sena qed tikseb suċċess kbir. Din is-sena din 
il-wirja ha tinfetaħ u titbierek 1!1inn Mons. Lawrence Gatt (Kanċillier tal-Kuija) li se 
jinawgura l-vai:a artistika tal-inżul mis-salib u statwi oħra ġodda fosthom żewġ Duluri 
(stil Spanjol). Gew ukoll irfinuti ħafna statwi eżistenti; li ħadu xejra ħafna isbaħ u iktar 
rikka. Sar ukoll pedestall ġdid tal-injam għall-vara l-kbira minn Leonard Azzopardi u 
dijaderni u kuruni ġodda tal-ganutell għad-Dulurijiet minn Nathalie Azzopardi. 
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J Riċetta: Figolli tal-Għid 

Ikollok bżonn: 

(għall-għaġina tal-ħelu) 
Kilo dqiq self raising 
300g marġerina 
4 bajdiet 
200gzokkor 
Ftit essenza ral-vanilla 
Qoxra maħkuka ta' lumija 

Kif tagħmel: 

Ħallat id-dqiq u l-marġerina flimkien , 
sakemm it-taħlita tigi qisha frak tal
ħobż. Żid iz-zokkor u l-qoxra tal
lumija. Ħabbat il-bajd u żidhom 
mat-taħlita. Żid l-essenza tal-vanilla 
u ħawwad sakemm iko llok għaġina 
ftit iebsa. Jekk ikun hemm bżonn 
żid ftit ħalib. Ħalliha toqgħod għal 
xi nofs siegħa. U hekk ikollok 
l -għagina lesta! Jekk trid tista' 
tlesti l-għaġina il-ġurnata ta ' qabel 
u tħalliha gol-'fridge'. 

(għall-miliċ) 
500g lewż midħun 
400g zokkor 
2 abjad tal-bajd 
Ftit essenza tal-lewż 
Qoxra maħkuka ta' lumija 
Meraq ta' lumija 

Għall-mili ħallat flimkien il -lewż midħun u z-zokkor. Ħabbat tajjeb l-abjad 
tal-bajd u żidu magħhom. Itfa' l-essenza tal-lewż u jekk ikun hemm bżonn 
żid ftit ilma (ħalli jkollok taħlita fti t ratba). Qabel tiftaħ l-għaġina roxx id
dqiq fuq il-mejda u fuq il-lembuba biex l-għaġina ma taħilx. Lesti l-forom 
tal-figolli, iftaħ l-għaġina u aqta' żewġ figuri ra· l-għaġina bl-istess forma. 
Idlek ġewwa l-pjanċa bil-marġerina. Poġġi waħda mill-figuri u iksieha bit
taħlita tal-mili. Imbagħad poġġi t-tieni figura tal-għaġina fuqha u qis li 
tagħlaq sewwa minn kull naħa biex il-mili ma' joħroġx. Aħmi l-figolli ġo 
forn moderat għal xi nofs siegħa. 



Attivitajiet għal Żmien l-Għid il-Kbir 

15 - 17 ta• Marzu: Fis-7.00prn se 
jingħata bidu għall-cżercizzj i għaż
żgħażagħ imexxijin minn Fr. Glen 
Buhagiar. 
26 ta' Marzu: Il-fe!)ta tad-Duluri. Wara 
l-quddies ta' filgħaxija għall-ħabta tal-
5 .OOpm toħroħ il-purċ issjoni bl-istatwa 
tad-Duluri f'pellegrinaġġ fit-toroq ta' 
l-Imqabba. 
28 ta' Marzu: U-festa ta'Ħadd il-Palm. 
Qabel il-quddies tat-8 .30am isir it-tberik 
tal-friegħ i taż-żebbuħ . Il-quddiesa tal-
10.00am ssir bis-sehem taż-żgħażagb 
Mqabbin. 
l t ' April: Ħamis ix-Xirka. 
Jingħata bidu għa l adorazzjonijiet 
quddiem is-Sagrament fit-8 .00pm, fid-
9.00pm, fl-10.00pm u fil-11.00pm 
2 t ' April. Il-Ġimgħa l-Kbira. Fis· 
6.30am. fis-7 .30am, fid-9.00am u fil. 
ll.OOam ikun hemm adorazzjon ijiet fil
Knisja Parrokjali u fit-3.30pm tingħata bidu għall- funljoni tal-bews tas-Salib 
Mqaddes . 
3 t ' April: Sibt il-Għid . Fit-8.00pm issir il-funzjoni prinċipali ta'l-Għid il-Kbir. 
4 t 'April: L-Għid l-Kbir: Jingħata bidu għall-Kwaranturi Mqaddsa liema 
attivita' tibqa sejra sat-Tlieta 6 t'April fejn wara l-għeluq tal-Kwaranturi ssir 
Quddiesa u wara Purċissjoni bis-Sagrament, li tgħaddi minn Triq il-Kannnu u 
Triq Valletta u tispiċċa ħdejn il-Kappella tad-Duluri. 
Mill- 24 ta • Marzu sat-2 t' April: La Semana Santa 
Il -Ftuħ Uffiċjali ser isir nhar 1-24 t' April, bi Programm Strumentali mill-Banda 
Re Gorġ V fil-Pjazza tal -Imqabba. Il-Ftuħ uffiċjail ser isir laħt il-Palro(;inju ta· 
Mons . Lawrence Gatt. 
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