Editorjal

‘Ħidma
ta’ diversi partitarji
għal għan wieħed’
Bord Editorjali

Iż-żmien għaddej ġmielu bħal leħħa ta’ berqa u bis-saħħa t’Ommna Marija ninsabu ftit
xhur ’il bogħod milli niċċelebraw il-festa tal-patruna tagħna Santa Marija u għalhekk
qed inwasslulkom pubblikazzjoni oħra mill-ħarġa ‘It-Titular’. Pubblikazzjoni li din issena tagħlaq l-għaxar sena mindu bdiet titqassam l-ewwel darba fi djarkom il-partitarji;
pubblikazzjoni li l-iskop tagħha huwa li nsemmgħu leħen iż-żgħażagħ u naqsmu
magħkom il-ħidma li tinsab għaddejja kontinwament għall-festa tal-Patruna tagħna
Santa Marija.
Wara l-festa tas-sena l-oħra, il-kumitat taż-żgħażagħ reġa’ ġġedded b’numru kbir ta’
żgħażagħ ġodda b’ħeġġa kbira li jagħtu s-sehem kollu tagħhom għall-festa, għax wara
kollox, dawn huma l-futur ta’ din is-Soċjetà. B’hekk, xammarna l-kmiem u kulħadd
intefa’ jaħdem b’ruħu u b’ġismu mill-ewwel. Għaliex kull partitarju u partitarja jaf ilħidma kbira li hi meħtieġa li ssir matul is-sena għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa talfesta.
Din il-ħidma tkun qiegħda ssir minn kull kumitat, sezzjoni, għaqda u kummissjoni.
Kull għaqda sserraħ fuq l-kummissjoni oħra u viċe versa, u hekk tissaħħaħ l-għaqda u
tikber l-għajnuna minn membru għall-ieħor. Ħidma li mhix faċli għall-fatt li tirrikjedi
ħafna impenn u sagrifiċċju. Din il-ħidma ttina ċertu responsabiltà pero u tgħinna nieħdu
deċiżjonijiet li kultant xejn m’huma faċli. B’hekk xħin tara l-frott tal-ħidma, timtela’
b’sodisfazzjon kbir li int kellek sehem minn dan kollu. Għandna għalfejn inkunu kburin
li fis-soċjetà tagħna għandna diversi nies kapaċi li minħabba l-imħabba u d-dedikazzjoni
kbira li għandhom lejn din is-soċjetà u Ommna Marija, jaħdmu bla waqfien, b’mod
volontarju sabiex sena wara oħra nkunu nistgħu ntellgħu festa grandjuża.
F’isem sħabi, nixtieq ngħid proset u grazzi lil dawk kollha li huma għaddejin bil-ħidma
tagħhom, sabiex inqas minn tliet xhur oħra nkunu qed ingawdu kollha flimkien. Nixtieq
nirringrazzja lil kull min għażel li jirriklama f’din il-ħarġa, lil kull persuna li qasmet
biċċa mix-xogħol tagħha magħna u fl-aħħar u mhux l-inqas, lilkom il-partitarji talgħajnuna u l-kuraġġ li ttuna sabiex aħna nibqgħu naħdmu b’qawwa kbira għall-Patruna
tagħna Santa Marija.
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Messaġġ mill-President taż-Żgħażagħ

Nwarrbu fil-ġenb id-differenzi u
flimkien naħdmu sabiex norganizzaw
festa ta’ ġieħ għall-Patruna
Antonella Mifsud

Għeżież Żgħażagħ, Soċi u Partitarji,
Ta’ kull sena, il-kumitat taż-żgħażagħ iżomm kuntatt magħkom
permezz tal-ħarġa, ‘It-Titular’ li propju din is-sena jagħlaq
l-għaxar sena mill-ewwel ħarġa. Permezz tagħha din il-ħarga
mhux biss nisimgħu leħen iż-żgħażagħ, iżda messaġġ minn kull
fergħa, sotto kumitat, għaqda jew kummissjoni li għandna fi ħdan din is-Soċjetà u naraw
ix-xogħol impenjattiv li kull sezzjoni tkun qed tagħmel b’risq il-festa tagħna.
Nixtieq nibda dan il-messaġġ tiegħi, billi f’isem sħabi tal-kumitat, ngħid proset lisSezzjoni Żgħażagħ preċidenti tal-ħidma sħiħa tagħhom tul is-sena l-oħra, b’mod speċjali
fit-tielet tridu fejn għal darb’oħra kellna xow spettakolari u uniku tassew. Nirringrazzja
ukoll lid-diversi membri ġodda li ingħaqdu fis-Sezzjoni Żgħażagħ din is-sena, fejn
nistgħu ngħidu li dan il-kumitat magħmul minn maġġoranza ta’ żgħażagħ ġodda li joffru
ideat friski, differenti u interessanti immens u issa li qegħdin ftit xhur ’il bogħod milli
niċċelebraw il-festa tal-Assunta, m’għandhiex dubju li ser ikunu qed jagħmlu kulma
jistgħu sabiex ikollna festa kbira oħra bħas-snin preċedenti.
Filwaqt li għandna maġġoranza ta’ membri ġodda, għalija din hija l-ħames sena li qed
nagħmel parti minn dan il-kumitat. Esperjenza li lili personali għenitni nikber kemm filħajja personali tiegħi, kif ukoll fir-responssabilitajiet li għandi f’isem is-Soċjetà Santa
Marija u Banda Re Ġorġ V. Kull sena li kont fil-kumitat, dejjem tgħallimt ħafna, mhux
biss
b
mill-membri sħabi talkumitat
k
iżda anke minn soċi u
p
partitarji
bħali, u għal daqstant
jien
j
qed nipprova ngħaddi dak
kollu
k
li tgħallimt lil dawn ilmembri
m
ġodda li jagħmlu parti
m
mill-kumitat ta’ din is-sena.
G
Għalhekk wara li ntlaħaq ilkkumitat, din is sena ma kinitx
ddifferenti minn snin oħra; bdejna
nnaħdmu biex intellgħu attività
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wara l-oħra, wara li bħal kull
sena ħadna sehem f’quddiesa
biex nibdew sena ħidma kif
jixraq u ftit wara kellna l-ewwel
attivita tagħna ġewwa l-każin dik tal-’Pasta Night’ u wara ‘Fun
Day’ li kienet tikkonsisti minn
ġurnata play station tournament
u car wash.
Sewwa sew kif għaddew dawn
l-attivitajiet, mill-ewwel bdejna
naħsbu għall-attivita tal-’Milied
Imdawwal’. Din kienet it-tielet edizzjoni li ġiet imtellgħa, u għalkemm sfortunatment
minħabba l-maltemp ma lħaqniex gawdejniha daqs is-soltu, aħna l-membri tal-kumitat,
sodisfatti ferm bix-xogħol li rnexxielna ntellgħu, fejn pruvajna nvarjaw f’ċertu tiżjin u
kif ukoll attrazzjonijiet.
Wara din l-attivita mill-ewwel beda l-ħsieb fuq is-‘Serata Karnivaleska’ kif ukoll is‘Semana Santa’ li għalkemm tiġi diversi ġimgħat wara ‘Serata Karnivaleska’, tirrikjedi
ħafna iktar xogħol u preparamenti. B’mod speċjali din is-sena li kienet propju l-għaxar
edizzjoni minn mindu bdiet titella’ din il-wirja fis-swali tal-każin tagħna, wirja li rat ilbidu tagħha fl-2007 ġewwa s-sala Maria Assunta, u issa 9 snin wara, tinfirex fi tlett iswali
b’iktar minn 150 statwa. Nixtieq nirringrazzja lil kull min ta sehmu sabiex fil-ftuħ ta’ din
l-aħħar edizzjoni stajna ntellgħu kunċert ta’ livell għoli bħal kull sena. B’mod speċjali
nixtieq nirringrazzja lil Mro. David Aguis u lil bandisti kollha, lil Kumitat Ċentrali,
lil Kumissjoni WEB, kif ukoll lil partitarji li ħadu sehem fir-rappreżentazzjoni li ġiet
imtella’ propju f’dan il-kunċert. Ma nistax ukoll ma nirringrazzjax lil Michael Chetcuti
li ta’ kull sena jaħdem qatigħ sabiex ikompli jkabbar din il-wirja tant sabiħa u unika
għall-pajjiżna.
Fix-xhur li ġejjin, nistednukom tingħaqdu magħna għall-aħħar ftit attivtajiet li ser
inkunu qed norganizzaw qabel iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa tagħna. Fl-aħħar ġimgħa ta’
Mejju qed norganizzaw ‘Ġimgħa Marjana’ – ġimgħa ta’ talb u tifħir lil Ommna Marija
Santissima. F’Ġunju ser inkunu qed norganizzaw ‘BBQ fuq il-bejt tal-każin’, kif ukoll
‘Pool Party’ li ta’ kull sena intom il-partitarji tattendu bi ħġarkom għalih.
Issa li qegħdin ftit inqas minn tliet xhur il bogħod mill-festa, qed naħdmu u niffukaw
l-enerġija tagħna fuq it-tielet tridu tagħna ż-żgħażagħ titulari, marċ uniku għall-raħalna.
Fit-13 t’Awwissu nilħqu l-qofol tal-ħidma żagħżugħa tagħna u minn hawn hekk nixtieq
nirringrazzja lil kull persuna li qed tgħinna naslu u nsarrfu l-ħidma tagħna.
Dan kollu nagħmluh f’ġieħ l-Assunta, l-Patruna tagħna l-Imqabbin sabiex norgannizaw
festa kif tassew jixraq, bil-ferħ u b’kull tifħir.
Viva Santa Marija!
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Messaġġ mis-Segretarja tas-Sezzjoni Żgħażagħ

“Fejn hemm l-għaqda
hemm is-saħħa”
Silvana Tabone

Għeżież żgħażagħ, soċi u partitarji,
Inħossni onorata li qed nokkupa din il-kariga ta’ importanza
f’dan il-kumitat u li ser inwassal l-ewwel messaġġ tiegħi proprju
f’din l-edizzjoni speċjali fl-għeluq tal-għaxar anniversarju millpubblikazzjoni tant għal qalbkom ‘It-Titular’. Kif wgħedt lillsħabi tal-kumitat kif ukoll lill-membri tagħna meta sirt segretarja,
dħalt għal din il-kariga b’impenn u b’motivazzjoni biex naħdmu flimkien għall-festa oħra
ta’ suċċess għall-2016. Kwotazzjoni li nħobb nuża u nemmen ħafna fiha hija: “Fejn hemm
l-għaqda, hemm is-saħħa” Kull sena dejjem kellna festa ta’ suċċess grazzi għal għaqda
bejn il-membri ta’ kull sezzjoni fi ħdan din is-soċjetà.
Din is-sena għandna bosta membri mis-sezzjoni Żgħażagħ li huma ġodda, għalhekk minn
hawn nawguralhom u ngħidilhom jagħmlu kuraġġ għal dan l-impenn ta’ sena ħidma,
fejn fiha se jsibu sfidi ġodda. Huwa impenn li jinvolvi sagrifiċċju iżda s-sodisfazzjon
tax-xogħol miksub ser ikun dak li jkabbar fina d-determinazzjoni biex flimkien naħdmu
iktar sabiex dejjem inkomplu nkabbru l-festa tagħna.
Is-sezzjoni żgħażagħ Santa Marija Mqabba ilha mwaqqfa għal dawn l-aħħar 23 sena.
L-għan prinċipali tas-Sezzjoni Żgħażagħ huwa li tkun attiva tul is-sena kollha kif ukoll
taħdem bla waqfien għall-Festa Titulari tant għal qalbna. Matul dawn is-snin, diversi
żgħażagħ taw sehemhom fil-ħidma u qatt ma naqset il-lealtà tagħhom lejn il-patruna tagħna
Santa Marija u lejn is-Soċjetà. Minkejja li ż-żgħażagħ tal-lum ikunu dejjem impenjati
b’affarijiet oħra fil-ħajja ta’ kuljum, il-ħidma mis-Sezzjoni Żgħażagħ ma waqfet qatt u
baqgħet għaddejja matul is-snin kollha. Is-sezzjoni żgħażagħ Santa Marija Mqabba ta’
kull
k sena jorganizzaw spettaklu
mill-aqwa
m
waqt il-marċ tattielet
t
tridu, liema spettaklu
kien
k
wieħed minn tal-ewwel li
bdew
b
jiġu organizzati f’Malta.
Għalhekk
nixtieq nieħu din
G
l-okkażjoni
l
sabiex inwassal dan
il-messaġġ
i
liż-żgħażagħ tagħna
biex
jagħmlu mezz u jattendu
b
bi
b ħġarhom għal attivitajiet li
jiġu
organizzati, dan sabiex
j
inkomplu
nkabbru l-isem tasi
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soċjetà tagħna kif ukoll isem
raħalna, l-Imqabba.
Din hija t-tieni sena tiegħi
involuta f’din is-sezzjoni, fissnin ta’ qabel qatt ma kont
involuta f’xejn pero dejjem
kont nattendi għall-ġimgħa
tal-festa. Ta’ kull sena kont
ninnota lis-Sezzjoni Żgħażagħ
qiegħda tevolvi b’ideat ġodda u
innovattivi. Kull sena s-Sezzjoni
Żgħażagħ dejjem kellha viżjoni waħda, dik li torganizza festa kbira u biex bil-mod ilmod iż-żgħażagħ ikunu l-pilastri tas-soċjetà. Dan kollu lili ressaqni lejn is-soċjetà u kien
hemm fejn jiena iddeċidejt li nibda nagħti sehmi permezz tas-Sezzjoni Żgħażagħ.
Valur uniku li jiena dejjem osservajt minn meta bdejt nagħti sehmi f’dan il-kumitat, huwa
l-element tas-sagrifiċċju li huwa essenzjali sabiex din is-sezzjoni tkun dejjem ta’ suċċess.
Din is-sena mill-ewwel qbadna r-ritmu u bdejna naħsbu fl-attivitajiet ta’ matul is-sena.
Ftaħna s-sena permezz ta’ quddiesa ta’ ringrazzjament, eżatt wara organizzajna l-ewwel
ikla, pasta night ġewwa s-sede tas-soċjetà. Ftit tal-ġimgħat wara ġiet organizzata ‘Fun
day’ li kienet tikkonsisti minn car wash u playstation tournament. Konna biss xahrejn
’il bogħod mix-xahar ta’ Diċembru u hemm bdew il-preparamenti għall-attività tant
popolari ‘Milied imdawwal’ fejn bħal kull sena ntramat il-grotta bħala attrazzjoni żgħira
mill-presepju ħaj. Waqt din l-attività ma naqasx id-divertiment fuq il-palk, logħob għattfal, ritratti ma’ Santa Klaws u bazaar.
Hekk kif għadda ż-żmien tal-Milied, beda l-ħsieb għall-attività tal-karnival fejn għal
sena oħra tellajna’ l-attività ‘Serata Karnivaleska’ mimlija kuluri u kostumi mill-isbaħ.
Kien wasal iż-żmien li jibdew il-preparamenti għall-wirja unika ġewwa l-Imqabba ‘La
Semana Santa’. Is-sezzjoni żgħażagħ flimkien mal-moħħ wara din il-wirja Michael
Chetcuti, kif ukoll bl-għajnuna ta’ soċi oħra tajna bidu għall-preparamenti. Din is-sena
kienu daqsxejn speċjali fl-okkażjoni tal-għaxar edizzjoni ta’ din il-wirja, fejn ukoll
tellajna rapreżentazzjoni tal-passjoni. Għal darboħra nirringrazzja lil Michael Chetcuti
kif ukoll lil Maestro David Aguis għall-kunċert Mużiko-Letterarju li l-banda tellgħet
nhar is-Sibt 12 ta’ Marzu fil-ftuħ ta’ din il-wirja. Ma jonqosx ukoll milli nirringrazzja
lill-Kumitat Eżekuttiv tal-għajnuna siewja tiegħu.
Nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja lil dawk is-soċi u partitarji li dejjem taw l-għajnuna
tagħhom; kemm manwali, dik finanzjarja kif ukoll permezz tal-preżenza tagħhom waqt
l-attivitajiet, kif ukoll lill-kummisjoni WEB u l-kumitat eżekuttiv tal-għajnuna kontinwa
tagħhom biex b’hekk inkomplu nkabbru l-ħidma tagħna. Baqa’ biss 4 xhur għal festa tant
għal qalbna Santa Marija, għalhekk issa huwa żmien li niffukaw u nissoktaw il-ħidma
tagħna għal ġimgħa tal-festa tant għażiża għalina l-Imqabbin.
Viva l-kbira Santa Marija!
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Triq Karmenu Ciantar l-Imqabba
Opening hours: Monday to Friday 06:00 - 19:00
Saturday 06:00 - 14:00 • Sunday 07:00 - 11:00
Pasti, Pastizzi, Pizza, Pies...

Tel: 2703 6191

Messaġġ mill-Kaxxier tas-Sezzjoni Żgħażagħ

Sezzjoni ta’ ħila u determinazzjoni
b’passat grandjuż
Kyle Farrugia

Għeżież Żgħażagħ, Soċi, Partitarji u Benefatturi,
Iż-żmien jgħaddi u ma jistenna lil ħadd, hekk kif naraw li diġà
għaddiet sena oħra mill-ħarġa tal-pubblikazzjoni ‘It-Titular’ u
iktar u iktar meta niftakru li din hija l-għaxar sena mill-ewwel
darba li qsamna dawn il-kotba magħkom.
Wara li l-festa tas-sena l-oħra kienet memorabbli bis-saħħa
t’Ommna Marija, għal fatt li bħal snin oħra l-marċ tat-tielet tridu kien suċċess kbir
fejn kien hemm diversi innovazzjonijiet ġodda. Nixtieq ngħid proset lil kull sezzjoni
u għaqda għax għal sena oħra kellna festa mill-aqwa, fejn kulħadd ħadem u iċċelebra
f’daqqa – ilkoll magħquda.
Din hija t-tieni sena tiegħi li qed nagħmel parti minn din is-Sezzjoni Żgħażagħ, u
nħossni kburi ferm li nagħti l-kontribut tiegħi. Din is-sena, partikolarment ħdejn snin
oħra, għandna ħames membri ġodda u qed jagħmlu dak kollu li hu possibbli biex jagħtu
sehemhom. Għalkemm nofs il-kumitat huma membri ġodda, il-ħidma qed titwettaq
b’mod tajjeb ħafna fejn iż-żgħażagħ il-ġodda qegħdin jitrawmu biex ikunu kapaċi jmexxu
s-soċjetà t’għada. Personalment, lili dawn is-sentejn t’esperjenza ta’ ċertu responsabbiltà,
għenitni nikber u nimmatura ħafna fejn jidħlu deċiżjonijiet kif ukoll fil-ħajja personali
tiegħi. Nieħu din l-oppportunità biex inħeġġeġ żgħażagħ oħra biex jingħaqdu ma’ din
is-sezzjoni b’passat grandjuż, fejn bil-ħila u determinazzjoni, irnexxilna niksbu diversi
unuri.
Fost dawn l-unuri, wieħed ma jistax ma jsemmix il-Presepju Ħaj li kien ta’ suċċess assolut
u n-nies ta’ kull sena, jiġu jsaqsu għalih. Wieħed pero għandu jifhem li proġett bħal dak
huwa
diffiċli ħafna li jsir ta’ kull
h
sena
s
u għalhekk waqt l-attività li
qed
q norganizzaw dan l-aħħar fi
żmien
ż
il-Milied bit-titlu ‘Milied
Imdawwal’
I
aħna nanimaw
parti
mill-grotta sabiex xorta
p
waħda
w
ndaħħlu xena żgħira,
iżda
i
l-iktar importanti, minn
dan
d il-presepju. F’din l-attività
l-pjazza
l
tajniha dehra differenti
mis-soltu
permezz ta’ armar
m
u dwal mdawwar mal-pjazza
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kollha. Nixtieq li nirringrazzja lil kull
persuna li għenitna b’xi mod jew ieħor, kif
ukoll lil kull min attenda.
Wara l-attività tal-Milied, kien imiss
l-attività annwali; is-‘Serata Karnivaleska’.
Serata mimlija kuluri u ilwien, li flimkien
ħadna pjaċir bil-varjetà ta’ ikel li kellna
preparat. Hekk kif għaddiet din l-attività
bdejna l-preparamenti għas-‘Semana Santa’
li din is-sena ukoll kienet l-għaxar edizzjoni
tagħha. Din il-wirja unika f’pajjiżna minn
dejjem kienet ta’ livell għoli, u hija wirja
mistennija ħafna minn nies Maltin hekk kif
ikkonfermaw in-numri kbar ta’ nies li ġew
jaraw il-wirja din is-sena. Nixtieq minn
hawn nirringrazzja lil Michael Chetcuti u
lil kull persuna li tgħinu sabiex tittella’ din
il-wirja.
Apparti minn l-attivitajiet annwali li
jsiru kull sena, organizzajna ukoll play
station tournaments sabiex inħajjru iktar
żgħażagħ jersqu lejn il-każin, u ż-żgħażagħ
ikkonkorrew bi ħġarhom. Fl-istess ħin,
barra l-każin ġiet organizzata car wash.
Nirringrazzja lill-membri tal-kumitati preċedenti li dejjem ħadmu u stinkaw biex jgħollu
isem din is-Sezzjoni Żgħażagħ. Huwa wkoll id-dover tiegħi li nħeġġiġkom kif ukoll
nirringrazzjakom għal għotjiet ġenerużi tagħkom, għaliex li kieku ma tkunux intom ilbenefatturi u l-partitarji, ma tkunx tista’ tittella’ festa ta’ livell għoli bħalma nagħmlu
ta’ kull sena. Nirringrazzja ukoll lill-kumitat ċentrali li dejjem ikun lest biex jgħina flattivitajiet tagħna.
Issa b’wiċċi mill-quddiem qed inħares lejn il-ġimgħa tal-festa, hekk kif qegħdin ftit
xhur biss ’il bogħod. Il-preparamenti bdew u għaddejjin ġmielhom. Nistiedinkom biex
tingħaqdu magħna sabiex niċċelebraw din il-festa bi kbir. Festa li aħna norganizzaw
bi kbir f’isem il-Patruna tagħna Santa Marija. Nixtieq inħeġġeġ iktar żgħażagħ sabiex
jingħaqdu magħna u jkomplu jaħdmu b’determinazzjoni lejn il-festa titular, lis-soċi u
partitarji li jikkoperaw billi jattendu l-attivitajiet organizzati mis-soċjetà .
Grazzi lil Ommna Marija Santissima li dejjem iżżommna taħt il-ħarsien tagħha.
Viva Santa Marija!
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Misraħ il-Fidwa, Mqabba (ħdejn il-bandli)

Tel: 2164 7381

All you need in one stop shop

Free delivery
Great choices on delicatessen, beverages,
wines, detergents, etc.

Messaġġ mill-President tas-Soċjetà

Inrawmu ġenerazzjoni ta’ żgħażagħ
li jkomplu jaħdmu sabiex ikollna
suċċessi bħall-imgħoddi
Carmelo Zahra

Huwa ta’ pjaċir għalija li għal darba oħra ġejt avviċinat sabiex nagħti l-kontribut tiegħi
billi nikteb ftit ħsibijiet fuq dan il-fuljett, b’hekk inwassal il-messaġġ tiegħi. Is-sezzjoni
żgħażagħ għalija u għal sħabi l-kumitat hija xi ħaġa importanti, għaliex hija l-pilastru
tas-soċjetà u dan għaliex hija l-ħsieb ewlieni tagħna kien u għadu li nrawmu ġenerazzjoni
żgħażagħ għall-kumitat ċentrali.
Għoxrin sena ilu ġie mwaqqaf is-sit uffiċjali ‘www.santamarija.com’ minn Antoine
Sciberras u Mario Mifsud u wara kienet immexxija minn Louisianne Sciberras għal
dawn l-aħħar snin. Kienet waħda minn tal-bidu u minn tal-ewwel fi ħdan il-każini talbanda f’Malta u Għawdex. Kienu dawn il-pijunieri li megħdew għonqhom għax-xogħol
fejn bdew iferxu tagħrif u informazzjoni fuq is-soċjetà Santa Marija Re Ġorġ V.
Fl-istess perjodu nħass il-bżonn li jkollna arkivju kbir fejn fih inkunu nistgħu nżommu
b’għożża l-mużika numeruża li għandna. Dak iż-żmien is-soċjetà kienet għaddejja minn
entużjażmu qawwi, u għalhekk ħassejna l-bżonn li titkompla l-istruttura fil-faċċata talkażin billi tkomplew iż-żewġ armi fil-ġnub meħuda mill-litanija tal-Madonna, wara
li ġew avviċinati l-aħwa ta’ Katrinu fejn sponsorjaw din l-arti, maħduma mill-bravu
Lawrenz Attard.
B
Bħalma
qegħdin naraw
f
fejn
ikun hemm ir-rieda
u l-kuraġġ tasal fejn trid,
g
għalhekk
nappella liżż
tagħna sabiex fuq
żgħażagħ
ll-eżempju tal-ġenerazzjoni
ttal-passat, jinspiraw li
jjkomplu jaħdmu sabiex
iikollna suċċessi bħalliimogħddi.
G
Grazzi.
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Messaġġ mis-Segretarju tas-Soċjetà

Soċjetà waħda – Għan wieħed
Carlo Sciberras

Aċċettajt l-istedina tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija sabiex inwassal il-messaġġ
tiegħi f’din il-ħarġa tat-Titular; ħarġa li ser tkun qed timmarka l-għaxar anniversarju ta’
din il-pubblikazzjoni. Pubblikazzjoni li ġiet imwielda proprju mis-Sezzjoni Żgħażagħ fi
Frar 2006 bl-għan ewlieni li tibni u ssostni djalogu regolari bejn is-Soċjetà u ż-żgħażagħ
tagħha, flimkien mal-kumplament tal-isfera komunitarja Mqabbija. Illum, għaxar snin
wara nistgħu ntennu li dan l-għan ġie milħuq b’pubblikazzjoni daqstant popolari li
eċċellat tul is-snin.
Qisu l-bieraħ, meta flimkien ma’ sħabi membri tal-kumitat taż-żgħażagħ tajna bidu
għall-mod differenti ta’ kif nikkomunikaw u nwasslu l-messaġġ tagħna ż-żgħażagħ. Ma
nistax ma nagħtix kreditu ukoll lil Nicholas Baldacchino u Chris Schembri Baldacchino
li ħadmu spalla ma’ spalla miegħi fl-ewwel bord editorjali sabiex waħda mill-ħolmiet
li kellna dak iż-żmien bħala Kumitat taż-Żgħażagħ, wettaqniha bl-aħjar mod possibbli.
Minn l-istess lenti, nixtieq nesprimi ukoll l-apprezzament u l-ġratitudni tiegħi lejn il-bord
editorjali attwali li qiegħed iwasslilna ġo djarna pubblikazzjoni daqstant professjonali.
Il-messaġġ ewlieni tiegħi għal din l-edizzjoni ser ikun ibbażat fuq tliet sisien li bla dubju
huma fundamentali f’Soċjetà bħal tagħna.
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Valuri
Sabiex Soċjetà bħal din tkompli miexja ’l quddiem, wieħed irid jifhem verament min
aħna, jifhem verament fiex nemmnu u fuq kollox jifhem x’valuri nħaddnu. Mingħajr
dubju l-benniena tal-valuri tagħna hija d-devozzjoni lejn Ommna Marija Santissima
mtella’ s-sema bir-Ruħ u bil-Ġisem li tagħti sens u sinjifikat qawwi lill-ħidma ta’ kull
wieħed u waħda minna - sens u sinjifikat daqstant qawwi, li fis-sabiħ tad-diversità filmod ta’ kif jiġi espress permezz tal-ħidma mill-fergħat kollha fi ħdan is-Soċjetà għamel
u qiegħed ikompli jagħmel kollox possibbli biex Soċjetà bħal din jirnexxielha twarrad
tul il-kors tal-eżistenza tagħha u fiż-żminijiet li ġejjin. Żgur li kieku ma kienx għallvaluri li nħaddnu ma kienx ikun possibbli li nixprunaw kisbiet kbar filwaqt li negħlbu
kull diffikulta’ u sfida biex komplejna nimxu ’l quddiem.

Ħidma ġenwina u mill-qalb
Il-pożizzjoni tiegħi tirrikjedi li nkun viċin ħafna tal-fergħat, u minn hawn qiegħed nara
b’għajnejja u mmiss b’idejja ħidma sfieqa għaddejja kontinwament f’kull qasam talFesta u tas-Soċjetà. Impressjonanti x’saħħa kbira għandhom l-erba ittri ‘TEAM’ li huma
abbrevjazzjoni tal-frażi Together Everyone Achieves More! Għalhekk, bħala Soċjetà
rridu nibqgħu magħqudin f’Team wieħed li m’għandu l-ebda ħsieb ulterjuri għajr li
s-Soċjetà u l-Festa jibqgħu mexjin ’l quddiem. Għalhekk minn dawn il-ftit versi huwa
l-għan tiegħi li nħeġġeġ, ninċità kif ukoll niddefendi din il-ħidma ġenwina u mill-qalb li
ġejja mill-fergħat, soċi u partitarji f’Soċjetà waħda – b’Għan wieħed.

Apprezzament sinċier
Il-Kelma ‘Grazzi’ xi kultant hija l-aktar kelma diffiċli li jista’ jlissen il-bniedem li
fin-natural tiegħu għadu mhux konxju biżżejjed kemm hija mportanti li jiġu espressi
apprezzamenti sinċiera b’mod partikulari f’Soċjetà bħal tagħna li hi mibnijja fuq ilvolontarjat. Minn hawn, l-għan tiegħi huwa li nwassal messaġġ kbir ta’ apprezzament
sinċier lejn kull wieħed u waħda minnkom li qegħdin tissakrifikaw il-ħin minn malfamilja u mitt elf ħaġa oħra sabiex tkomplu tagħmlu dak li verament temmnu fih
b’daqstant imħabba, dedikazzjoni u umiltà.
Nagħlaq dan il-messaġġ qasir billi nestendi l-impenn tiegħi u ta’ sħabi membri talKumitat Eżekuttiv f’dak kollu li għandu x’jaqsam biex dawn it-tliet punti li għamilt
referenza għalihom ikomplu jkunu s-sinsla ta’ din is-Soċjetà .
Nieħu l-okkażjoni sabiex nirringrazzja u nsellem lill-membri li kienu jiffurmaw parti
mill-Kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija fis-sena amministrattiva 2014/2015
taħt it-tmexxija ta’ Maria Galea kif ukoll nawgura kull suċċess liż-żgħażagħ il-ġodda li
qed jiffurmaw parti mill-Kumitat preżenti taħt it-tmexxija ta’ Antonella Mifsud.
Insellem ukoll lis-soċi, partitarji u benefatturi flimkien mal-Imqabbin kollha u nħeġġeġ
ukoll sabiex tagħmlu użu mis-servizzi u prodotti ta’ dawk in-negozji li għoġobhom
jirriklamaw f’din il-ħarġa kif ukoll nagħti merħba lir-residenti li riċentament ġew
joqogħdu fir-raħal tal-Imqabba, taħt il-ħarsien tal-Patruna tagħna Santa Marija.
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L-Għaxar sena mill-ewwel pubblikazzjoni
tal-ħarġa “It-Titular”

Messaġġ mill-Kappillan

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej
Dun John P. Curmi

Hekk qalet Marija: “Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla,
is-Salvatur tiegħi... is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Qaddis hu l-isem
tiegħu.”
Kemm għandna bżonn nitgħallmu bħal Marija nfaħħru lill-Mulej. Ħasra li ħafna minna
l-insara lanqas biss jiġina f’moħħna nfaħħru lill-Mulej. U ħasra tassew akbar li diversi
minna l-insara flok infaħħruh, noffenduh bid-dnub u nidgħu bih!
Marija faħħret lill-Mulej għall-kobor tiegħu... għax hu Alla kbir u setgħan, għax hu
Alla kbir li ħalaq is-sema, l-art u l-baħar u kulma fihom. Quddiem il-kobor tal-univers,
quddiem il-meravilji li tiskopri x-xjenza, quddiem il-ġmiel tan-natura, imqar quddiem
pjanta, fjura, frotta jew ħaxixa rridu nitgħallmu nfaħħru lill-Mulej.
Marija faħħret lil Alla bħala Salvatur. U aħna lkoll nafu Ġesù Kristu l-Iben ta’ Alla
x’għamel għalina biex jifdina u jsalvana. Minn Alla sar bniedem u ġie jgħammar fostna
u xerred demmu u miet għalina fuq is-salib u wara rxoxta biex hekk jagħtina l-ħajja li
ma tispiċċa qatt. Aħna wkoll irridu nitgħallmu nirrikonoxxu din l-aħbar it-tajba ta’ Ġesù
li salvana b’demmu, ta’ Ġesù li ħelisna mill-jasar tad-dnub u l-mewt u għalina ħallas ilprezz ta’ dnubietna biex jiġġustifikana quddiem il-Missier u jagħmilna ulied għeżież ta’
Alla l-Missier.
Marija faħħret lil Alla għax għamel magħha ħwejjeġ kbar u aħna wkoll irridu nitgħallmu
x’jagħmel magħna kuljum il-Mulej u nitgħallmu nirringrazzjawh. Kuljum jagħtina jum
ġdid, kuljum jagħtina saħħitna, kuljum ikun magħna u, jekk inħalluh, jurina t-triq. IlMulej li tana tant doni, tant grazzji u tant barkiet! Jien ukoll irrid bħal Marija nagħrafhom
u nirringrazzjah.
M
Marija
faħħret lil Alla għax hu Qaddis u tassew
h
hekk
hu. Anzi hu biss qaddis. U jien ukoll irrid
n
nitgħallem
bħal Marija nfaħħar lill-Mulej għax
hu
h twajjeb u ħanin, għax dejjem pront li jaħfer u
jagħder,
j
għax jaf iħobb u jipprovdi bl-abbundanza,
għax
g
hu kbir, setgħan u qaddis.
B
Bħal
Marija ejjew infaħħru u naduraw lill-Mulej.
E
Ejjew
niftħulu qalbna, ejjew nisimgħu l-Kelma
t
tiegħu
u nimxu warajh. Ejjew nobduh u nservuh.
H
Hekk
għamlet Marija.
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Messaġġ mid-Direttur Spiritwali

Żgħażagħ u devozzjoni
Fr Joseph Zahra O.P.

Il-kelma devozzjoni, tfisser, sentiment ta’ qima lejn Alla u l-qaddisin tiegħu. Dan issentiment jiġi mfisser u pprattikkat fit-talb personali jew komunitarju. Id-devozzjoni ssib
postha fil-kult li jingħata lill-Alla waħdu. Dan il-kult jissejjaħ Adorazzjoni. L-akbar att
ta’ Adorazzjoni vera u propja, li tinkludi talb, qima u devozzjoni, huwa s-sagrifiċċju talQuddiesa.
Fil-quddiesa aħna naduraw lill-Alla fl-ispirtu u l-verità (Ġwanni 4:24), għax il-liturġija
tal-quddiesa tgħaqqadna f’komunità waħda, fidi waħda fil-Kelma setgħana u qawwija
ta’ Alla u fit-Tqarbin imqaddes bil-Ġisem u d-demm ta’ Kristu. Huwa għalhekk li bħala
poplu, meta niċċelebraw xi festa, inħossuna li għandna niċċelebraw bil-quddiesa. BilQuddiesa aħna naduraw lill-Alla għax inkunu qed noffrulu b’radd il-ħajr (ewkaristija),
l-istess offerta ta’ Ġesù ibnu l-waħdieni. Ma’ din l-offerta, aħna noffru lilna nfusna b’dak
kollu li aħna u hekk Kristu l-Mulej joffrina quddiem il-Missier imsoffija u msaħħa
(iġġustifikati) bl-għotja tiegħu fuq is-salib.
F’kull festa li niċċelebraw aħna mela nroddu ħajr lill Alla għax lilna għamilna denji tassaltna eterna tiegħu u ngħarfu li għandna nkunu qaddisin għax qaddis huwa hu l-Mulej
Alla tagħna. Din hija sejħa dejjem ġdida daqs kemm hi qadima. Fiha ma hemmx passat,
preżent, jew futur. Fiha m’hemmx dak li hu antik jew ġdid. Fiha hemm biss eternità għax
Alla huwa ħaj dejjem u għal dejjem. F’Alla ma hemmx żmien. Alla hu dak li jeżisti,
ilbieraħ, illum u dejjem.
Iż-żgħażagħ illum ukoll iħossu li għandhom jiċċelebraw b’dan il-mod. Koppji żgħażagħ
jagħżlu li jiċċelebraw bil-quddiesa ż-żwieġ tagħhom, xi anniversarji, gradwazzjoni u
ħafna aktar.
Żgħażagħ li huma organizzaturi tal-festi parrokkjali tal-ibliet u l-irħula tagħna, ifittxu li
jorganizzaw minn kollox, imma fuq kollox il-quddiesa tal-festa jew quddies ieħor biex
jippruvaw jilħqu kategoriji differenti ta’ nies.
Jekk nieħdu l-kas tagħna, u nitkellmu mid-devozzjoni u l-festi lejn l-Assunta, aħna
nistgħu nindunaw kemm dan li għadni kif spjegajt huwa minnu. Permezz tad-devozzjoni
vera li missirijietna kellhom lejn Sidtna Marija Assunta, bnew kultura rikka ta’ fidi,
folklor u tradizzjonijiet li waslu għandna u għal grazzja ta’ Alla għadhom jissaħħu u
għandhom jibqgħu jiżviluppaw.
Il-fatt li għandna suċċessi milħuqa bl-unuri kollha, u li għandna aspirazzjonijiet għal
suċċessi oħrajn, jagħmilna bnedmin li kapaċi nagħrfu min aħna tabilħaqq. Aħna
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b
bnedmin
sħaħ u mhux biċċa.
Aħna bnedmin b’dinjita mgħotija
A
llilna minn Alla. Aħna bnedmin li
m
m’aħniex ta’ din id-dinja biss, imma
aaħna ninsabu indirizzati lejn is-sema
ppajjiżna, u din għandha tkun l-akbar
aaspirazzjoni tagħna. Aħna ġisem u
sspirtu maħluqin fuq l-istess xbieha
tta’ Alla.
F
Filwaqt li aħna kapaċi niċċelebraw
llil Sidtna Marija Assunta, aħna
għalhekk inħossuna kapaċi fid-devozzjoni lejha. Nitolbuha ukoll minn qalbna biex
bħalma hi kienet dejjem devota u lejali lejn il-pjan ta’ Alla għaliha, hekk ukoll aħna
bħalha għandna nkunu devoti u lejali lejn Alla. Kulma norganizzaw u nagħmlu biex
inqimuha u nagħmlulha festa mill-isbaħ kompluta b’kollox, għandu jfakkarna li qalbna
trid tersaq aktar lejn qalbha. Li tabilħaqq id-devozzjoni tagħna lejha, trid toħroġ biss
mill-imħabba lejn Alla li permezz ta’ Ġesù Ibnu, tahielna biex tkun ommna u permezz
tal-Knisja tahielna biex tkun il-Patruna tagħna.
Bħala żgħażagħ għalhekk ma nistgħux intennu tassew li nħobbu lill Santa Marija jekk
nitkaxkru mal-kurrent falz li d-devozzjoni, it-talb u l-quddiesa huma xi ħaġa tal-antik u li
skadew. Il-festa tagħna trid titlaq mill-vera devozzjoni lejn Marija, li tħeġġiġna nitolbuha,
ħalli dak kollu li nagħmlu jkun qed iħeġġiġna biex niskopru l-imħabba materna tagħha li
twassalna biex magħha bħala ommna, naduraw lill Alla tagħna u nattiraw aktar żgħażagħ
biex jaċċettaw kemm hu tassew veru l-kliem tal-Iskrittura: “Duqu u taraw kemm hu
tajjeb il-Mulej.” (Salm 33)
Nikbru għalhekk fid-devozzjoni tagħna lejn Marija billi ma nħallux jum wieħed jgħaddi
mingħajr ma nerfgħu ħsibijietna u talbna lejha. Hekk dan is-sentiment, jgħaqqadna aktar
magħha u ma’ Alla li magħha u magħna għamel ħwejjeġ kbar. (Luqa 1:49)
Din id-devozzjoni lejha, twassalna biex magħha, nitgħallmu ninżlu għarkubbtejna
quddiem il-Ħallieq tagħna u nħaffu riġlejna lejn il-Knisja biex nisimgħu b’attenzjoni
l-Kelma salvifika tiegħu u nilqgħuha f’qalbna, u nitmantnu bit-Tqarbin imqaddes ħalli
jkollna l-ħajja ta’ Kristu fina. Ħajja li tibqa’ għal dejjem għax il-ħajja ta’ Kristu Rxoxt,
ma tintemmx.
Fil-ferħ u l-provi tal-ħajja li lkoll ngħaddu minnhom, nesperjenzaw dak li tenniet Marija
fil-Manifikat: “il-ħniena tiegħu tinfirx f’kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu” (Luqa
1: 50), u dak li tenna l-ewwel Papa, San Pietru: “Mulej għand min immorru? Inti biss
għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem.” (Ġwanni 6:68)
Jekk ma naħdmux minn qalbna biex bi grazzja ta’Alla, insalvaw, ikun tabilħaqq għalxejn
li aħna ngħajtu Viva Santa Marija.
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Messaġġ mill-President tas-Sezzjoni Nisa

Il-ħidma tan-nisa fis-Soċjetà għażiża
tagħna s-Soċjetà Santa Marija u
Banda Re George V
Franġiska Ghigo

Illum in-nisa għandhom rwol important f’kull soċjetà, għandhom l-istess importanza daqs
l-irġiel. Daqs tletin sena ilu aħna n-nisa ma tantx konna nersqu biex naħdmu f’soċjetà
mużikali għax l-irġiel ma tantx kienu jarawha b’għajn tajba. Għalkemm l-affarijiet kienu
kif kienu jiena personali kont dejjem attiva, kont dħalt biex niġbor f’arbural li kien
jinġabar kull nhar ta’ Ħadd, dan kien jinġabar għal żmien lura fi żmien il-kappillan Rev.
Karm Bianco. Dan il-ġbir ma stajtx inkompli nagħmlu minħabba l-mewt ħabta u sabta
t’ommi, fejn spiċċajt naħdem u nieħu ħsieb lil missieri fl-istess ħin.
Kont ma’ Maria Psaila noħorġu biex niġbru nies għax-xalata l-għada tal-festa. Kont
nagħti sehmi fil-ħjata tal-pavaljuni, fejn konna ninġabru ġewwa San Bażilju, nieħdu
l-magni tal-ħjata u konna nqattgħu l-Ħadd wara nofsinhar naħdmu taħt it-tmexxija ta’
Paul Gauci.
Sadanittant konna ngħaqadna grupp ta’ nisa u bdejna norganizzaw xi attivitajiet bħal
coffee mornings, afternoon tea, lotteriji u affarijiet oħra. Bħala President kien hemm
Mary Zahra, il-mara tal-President attwali tas-Soċjetà.
Bdejna nagħmlu l-fondi u bdejna nagħmlu xi opri ġewwa l-każin bħall-arkivju tal-banda,
pittura għas-sala, xi għamara oħra bħal siġġijiet, imwejjed u ħafna affarijiet oħra.
Minn ftit snin ’l hawn ħdimna ħafna biex stajna nagħtu għajnuna finanzjarja għall-bini
tal-estenzjoni tal-każin fejn illum il-ġurnata żdiedet ġawhra oħra ma’ li kellna. Hawnhekk
tidħol ukoll Doris Camilleri li taħdem fuq li taħdem biex dejjem inkabbru l-fondi u
kkull sena jkollna dejjem iżjed
xx’nagħtu lill-kumitat eżekuttiv.
IIllum il-ġurnata għalkemm iżżżmien għadda minn fuqna lkoll,
u l-bniedem ma jibqax li jkun,
x
xorta
nibqgħu nagħmlu li nistgħu
bbiex dejjem nimxu ’l quddiem u
nnkabbru s-Soċjetà tagħna.
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Nixtieq nagħmel suġġeriment lilkom iż-żgħażagħ tfajliet biex tieħdu interess fis-sotto
kumitat tan-nisa, ħalli ’l quddiem ikollna min jista’ jieħu postna fit-tmexxija tas-sotto
kumitat.
Nixtieq minn qalbi nsellmilkom u nawguralkom kull ġid.
Viva l-Patruna tagħna Santa Marija!

Jerry’Silencer Repairs
CO2 Welding

Jerry’s Garage
Si©©iewi Road, Mqabba
Tel: 21640750 Fax: 21642535 Mob: 9944 9237
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Messaġġ mill-Għaqda tal-Armar Santa Marija

Qatt ma naqtgħu qalbna,
il-ħidma kompliet tikber
Ian Camilleri

Għeżież soċji u partitarji,
Hu ta’ sodisfazzjon għalija li qed nerġa’ nikteb fil-pubblikazzjoni “It-Titular”. Naf fiċċert li din il-pubblikazzjoni tinqara minn ħafna żgħażagħ, soċji u dilettanti oħrajn minn
barra raħalna.
F’dan il-messaġġ qasir se naraw kif l-Għaqda Armar Santa Marija qiegħda tipprepara
għall-festa ta’ din is-sena li bħal kull sena oħra għandha tkun ta’ suċċess.
Il-ġimgħa tal-festa ta’ Santa Marija tal-2015, għalina d-dilettanti tal-armar kienet ta’
uġigħ ta’ ras kbira minħabba l-maltemp kbir li għamel fi żmien mhux mistenni. Hekk kif
intemmet il-festa daħħalna l-armar lura fl-imħażen.
Il-maltemp ħalla ħsarat konsiderevoli fuq l-armar tagħna u għalhekk kellna nħejju pjan
ta’ kif se titranġa l-ħsara li saret. Wieħed jifhem li mhux daqstant faċli li f’sena waħda
titranġa l-ħsara kollha, kemm minħabba ż-żmien limitat kif ukoll peress li dan jinvolvi
spejjeż kbar.
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Iżda dan ma qatgħalniex qalbna! Grazzi għall-ħabrieki Mario Camilleri li ntefa’ b’ruħu u
b’ġismu fuq ir-restawr ta’ numru ta’ pedestalli. Huwa beda l-ewwel billi irrestawra dawk
il-pedestalli li l-aktar li kellhom bżonn.
Ma stajniex inħallu din il-ħsara twaqqafna milli nkomplu fuq xogħol u proġetti li konna
bdejna fis-snin passati, għalhekk jiena flimkien mal-mara tiegħi Daniela u ma’ Antoine
Abdilla komplejna naħdmu fuq aktar drapp li fost oħrajn qed ikompli jsebbaħ il-pjazza
ta’ raħalna.
Apparti li komplejna naħdmu fuq il-proġett tal-bandalori tat-trofej tal-pjazza tkompla
wkoll xogħol ieħor ta’ pavaljuni għal Triq Valletta fejn fi żmien erba’ snin biddilna din
it-triq f’waħda lussuża li titpaxxa tgħaddi minnha fi żmien il-festa. Dan kollu ma setax
ikun possibbli li kieku ma kinitx għall-għajnuna finanzjarja li tawna r-residenti tal-istess
triq, li minn hawn nirringrazzjahom. Apparti x-xogħol tagħna ta’ ħjata, Patrick Ghigo
kompla bl-isfumar ta’ dawn il-pavaljuni.
Minbarra dan ix-xogħol kollu, inbeda proġett ġdid li f’dan l-artiklu ftit li xejn se nagħti
dettalji dwaru. Hawnhekk ngħid proset lil Michael Ghigo tax-xogħol li qiegħed jagħmel.
Dettalji dwar dan il-proġett tkunu infurmati bihom aktar ’il quddiem.
Intemm dan l-artiklu b’appell lil dawk iż-żgħażagħ li jixtiequ jagħtu daqqa t’id fixxogħol li jsir fl-imħażen matul is-sena, biex ma jiddejqu xejn jiġu fl-imħażen biex joffru
l-għajnuna tagħhom, kollox b’għan wiehed għall-ġieħ il-Patruna tagħna, Santa Marija.
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Messaġġ mill-Banda Re Ġorġ V

Soċjetà attiva, Soċjetà ħabrieka
Remenda Borg Grech

Din l-aħħar sena kienet impenjattiva ferm fi ħdan is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re
Ġorġ V fejn permezz ta’ diversi inizjattivi li saru, isem is-soċjetà reġa’ naqqax ismu flistorja ta’ raħalna. Nhar is-26 ta’ Novembru 2015, uffiċjali mill-Kumitat Eżekuttiv kienu
mistednin fil-Palazz Presidenzjali f’San Anton għall-riċeviment mgħoti mill-Istat Malti
ad unur il-Maestà tagħha r-Reġina Eliżabetta II. L-uffiċjali kellhom l-unur li jiltaqgħu
mal-Maesta tagħha, mad-Duka ta’ Edinburgh u l-Prinċep ta’ Wales, kif ukoll mal-għola
awtoritajiet Maltin. L-altezzi Rjali kienu interessati ferm dwar il-ħidma sfieqa tas-Soċjetà
tagħna kif ukoll awguraw kull suċċess fil-ħidma tagħna.
Dan sabiex ikompli jsaħħaħ ir-rabta li s-soċjetà tagħna għandha mal-familja Rjali u
b’tislima lejn l-antenati tagħna li fl-1910 laħqu ftehim li isem il-Każin Soċjali Santa
Marija jinbidel għal Circolo Giorgio V, propju fl-okkażjoni tal-inkurunazzjoni tar-Re
Ġorġ V.
Avveniment ieħor storiku seħħ fl-4 ta’ Diċembru 2015 bit-tnedija uffiċjali tal-ewwel Youth
Band rikonoxxuta fl-Imqabba, King George V Youth Band. Wara li l-Banda Re Ġorġ V
irċeviet għajnuna ta’ fondi mill-Aġenzija Żgħażagħ, diversi żgħażagħ li gawdew minn
dan il-proġett urew ix-xewqa li jiffurmaw youth band. B’hekk, bis-support kontinwu
tal-Kumitat Eżekuttiv flimkien mas-surmast Mro David Agius u mal-bandisti żgħażagħ
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L-ewwel impenn mużikali ta’ din il-youth band seħħ fil-Youth Village organizzat millAġenzija Żgħażagħ, nhar it-13 ta’ Diċembru 2015 ġewwa Santa Venera. Wara, il-King
George V Youth Band kienet impenjata flimkien mal-Banda Re Ġorġ V għal kunċert talgħola livell li ttellgħa fl-okkażjoni tal-għaxar edizzjoni ta’ La Semana Santa fl-Imqabba.
Hawnhekk ma nistax ma nirringrazzjax minn qalbi lis-surmast bravu Mro David Agius
u kif wkoll lill-assistent surmast Mro Gordan Mayer għall-ħidma kontinwa u li jwassal
sabiex il-livell tal-mużika jinsab fl-livell għoli ħafna u permezz ta’ dan, il-Banda tagħna
hija waħda mill-Baned stabbiliti u rinomati f’pajjiżna.
Minn hawn inħeġġeġ lil dawk kollha li huma interessati fit-tagħlim tal-mużika sabiex
jingħaqdu man-numru dejjem jikber ta’ allievi li taħt id-direzzjoni u l-attenzjoni tassurmast u l-assistent surmast, qed tingħatalhom opportunità mhux biss li jitgħallmu
livell bażiku ta’ mużika iżda li l-livell milħuq ikun wieħed superjuri.
Matul is-sena, Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V imbarkat fuq diversi inizjattivi u
proġetti kulturali bil-ħidma kontinwa tad-diversi kummisjonijiet. B’hekk nistgħu ngħidu
li s-Soċjetà tagħna hija tassew waħda ħajja, b’attività kontinwa matul is-sena kollha li
tgħin sabiex mhux biss tkabbar isem is-soċjetà imma tgħin fit-tkabbir tal-ħiliet ta’ dawk
kollha li jkunu involuti.
Dan kollu jsir taħt il-ħarsien ta’ Ommna Marija li tkun Hi li tgħina fil-ħidma sinċiera
tagħna, fejn naħdmu flimkien bħala tim wieħed magħqud, sabiex inkabbru dejjem iktar
dak li hu tant għażiż għalina; isem is-soċjetà f’ġieħ il-Patruna Unika tal-Imqabbin, Santa
Marija.
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Messaġġ mill-Għaqda tan-Nar tal-Ajru

Għaqda li tagħmel ġieħ lis-Soċjetà,
lil raħalna u lill-Patruna
Robert Ghigo

Għeżież Żgħażagħ, Soċi u Partitarji,
Nibda billi nifraħ lis-Sezzjoni Żgħazagħ għal din il-pubblikazzjoni ‘It-Titular’, li għal
darb’oħra ippublikaw ktieb ieħor ferm interessanti u li żgur kull partitarju ħa jkollu għal
qalbu. Minn qalbi nawguralkom kull suċċess u nħeġġeġ aktar żgħażagħ jingħaqdu ma’
din is-Sezzjoni, li hija l-ħajja tas-soċjetà u tal-festa li tant għandna għal qalbna. Żgur li
min-naħa tiegħi ser tibqgħu ssibu l-għajnuna kollha meħtieġa biex flimkien inkomplu
nkabbru l-Festa Titulari ġewwa r-raħal tagħna.
F’dawn l-aħħar snin ġejt inkarigat bħala Kaxxier
tal-Għaqda tan-Nar, kariga ta’ responsabbiltà li
b’wiċċi minn quddiem aċċettajt biex inkompli
nagħti kontribut lil din l-għaqda li tant għandi għal
qalbi. Ma nistax ngħid li hija pożizzjoni faċli, pero
għall-grazzja t’Alla dejjem sibt koperazzjoni minn
kulħadd u l-għajnuna mixtieqa biex inkomplu
dejjem nimxu ’l quddiem. Minn hawnekk nixtieq
nirringrazzja lilsħabi kollha tal-appoġġ sħiħ li
nsib biex norganizzaw l-Ikliet u l-Fund raising
kollu, għaliex żgur li dawn huma kruċjali għal din
l-Għaqda tagħna. Minn qalbi nixtieq ngħid grazzi wkoll
lil Kevin
Camilleri
Louis
Zammit,
lllilK
i C
ill i u L
i Z
i
li apparti li jagħtu servizz kbir lill-festa, dawn wkoll ikunu dejjem minn ta’ quddiem biex
isajjru l-ikel kollu għall-ikliet tagħna. Żgur li ma nistax ninsa wkoll lilkom il-partitarji,
li
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s
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mingħajr l-iċken dubju
wieħed jiftakar fl-unuri
kollha li din l-għaqda
rebħet matul is-snin
li għaddew. Nistgħu
ngħidu li kull meta
ikkompetejna
jew
ipparteċipajna, dejjem
irbaħna u tajna spettakli
kbar. Huwa ta’ unur u
privileġġ kbir li nagħtu
l-appoġġ sħiħ tagħna
għax
dawn
in-nies
jixraqilhom kull tifħir. Din is-sena ser infakkru l-10 sena anniversarju mir-rebħ tal-ewwel
Festival tan-Nar f’Malta fil-Port il-Kbir fis-sena 2006. Għadni niftakar qisu lbieraħ, ixshow spettakolari li tellajna, iċ-ċapċip tan-nies u l-emozzjoni li għaddejna minnha wara li
ġejna ddikjarati ‘Champions’ mill-ġurija. Dan kien għadu biss il-bidu! L-Għaqda tan-Nar
tagħna dejjem immirat biex tkun l-aqwa, u għalhekk is-sena 2007 wasslitna biex insiru
Champions Mondjali tan-Nar f’Caput Lucis ġewwa Ruma. Dan kien l-għola tragward li
stajna nilħqu, tikkompeti ma’ tmien kmamar tan-nar Internazzjonali u rinomati u tirbaħ
l-Overall winners bi spettaklu li ħalla lil kulħadd bla kliem. Żgur li anka dawk il-mumenti
ser jibqgħu mnaqqxin f’moħħna u miktubin fl-istorja ta’ din l-Għaqda tan-Nar, li kull
fejn marret dejjem ħarġet bl-unuri. Dakinhar, ħutna kollha li jaħdmu n-nar irnexxilhom
jilħqu l-quċċata fejn jidħol il-logħob tan-nar, u żgur li huma wkoll iħossuhom kburin u
onorati li għollew l-isem tas-Soċjetà u l-Għaqda tan-Nar tagħna fost l-aħjar. Ma nistgħux
ma nsemmux wkoll lill-Għaqda tan-Nar tal-Art, li fis-sena 2010 rebħu l-Kompetizzjoni
bħala Overall Winners fuq il-fosos tal-Floriana. Dan kien unur ieħor li ġie wara spettaklu
li għadu jissemma sal-lum il-ġurnata.
Din is-sena, bl-għajnuna ta’ Ommna Marija qegħdin nippreparaw għal spettakli kbar,
fejn żgur li għal darb’oħra ser inħallu l-innovazzjoni tkun parti prinċipali mill-ħarqiet
li ser intellgħu fil-ġimgħa tal-festa. L-enerġija u l-għaqda huma importanti u dejjem
wassluna biex niksbu dak li ksibna flimkien bħala team wieħed. Bħalissa għaddejjin
preparamenti kbar minn kulħadd biex fil-ġimgħa tal-festa jitpaxxew l-eluf ta’ Maltin u
Għawdxin li jiġu jżuruna. Żgur li Santa Marija ser tibqa’ żżomm idejHa fuq ħutna kollha
li jaħdmu n-nar. Dawn in-nies jagħmlu sagrifiċċji kbar għall-festa u ħaqqhom kull ġieħ,
minn qalbi nirringrazzjahom tal-kontribut qawwi li dejjem jagħtu lis-Soċjetà u lill-festa
li tant inħobbu.
L-appell tiegħi huwa lilkom il-partitarji biex tkomplu tagħtu l-għajnuna tagħkom lil
kull fergħa tas-soċjetà, għax b’hekk tkunu qegħdin tikkontribwixxu għal festa akbar u
li verament jixraq lill-Patruna tal-Imqabbin. Konvint li hekk ser jibqa’ jsir, flimkien ħa
nkomplu ngħollu isem is-Soċjetà glorjuża tagħna kif dejjem għamilna.
Viva Santa Marija, patruna tal-Imqabbin.
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Messaġġ mill-Għaqda tan-Nar tal-Art

Xogħol ta’ sagrifiċċju, paċenzja u
konċentrazzjoni għal spettaklu kbir
Osvaldo Vella

Eluf ta’ nies iżuru raħalna fl-14 t’Awwissu, sewwasew lejlet il-festa tal-Assunta. Dan
għaliex ir-raħal tagħna huwa raħal magħruf għall-wirjiet kbar li joffri kemm permezz
tan-nar tal-arju kif ukoll tan-nar tal-art. Aħna għalhekk, bħal kull għaqda oħra, nagħmlu
sena ta’ sagrifiċċju sabiex in-nies li jiġu f’raħalna, ikunu verament paxxuti bil-ħarqiet
tagħna.
Sabiex in-nies jaraw spettaklu mill-isbaħ ta’ nar tal-art, hemm ħafna xogħol li jrid isir,
preparamenti u ħidma kontinwa ġewwa l-imħażen u l-post tan-nar. Dan ix-xogħol jeħtieġ
ħafna sagrifiċċju l-għaliex jirrikjedi ħafna paċenzja, konċentrazzjoni u xogħol bl-idejn.
L-ewwel pass dejjem ikun li jinġabar u jinħaraq il-ħatab sabiex minnu jsiru l-porvli.
Il-proċess ikompli billi l-porvli jiġu mkesksa biex minnhom tkun tista’ tiġi maħduma
l-miċċa u jsir ikkargar ta’ fintuna. Tajjeb ukoll ngħidu li l-brim tal-fintuna u diversi brim
ieħor
i
bħal dak tal-gassijiet u
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Din is-sena fil-fatt qed naħdmu fuq xi rdieden ġodda,
kif ukoll qed jittranġaw ċertu rdieden li saritilhom ilħsara. Wieħed jistenna li dan it-tip ta’ xogħol jista’
jwassal għal diversi tipi ta’ ħsara u għalhekk ta’ kull
sena dawn l-irdieden jiġu ċċekkjati u rranġati sew.
F’isem l-Għaqda tan-Nar tal-art nixtieq nirringrazzja lis-soċi u partitarji li jagħtu
sehemhom sabiex dan ix-xogħol isir, minkejja l-periklu li dan iġib miegħu. Nirringrazzja
ukoll il-familjari li dejjem urew sapport kontinwu u fehmu l-passjoni lejn dan id-delizzju.
Dan id-delizzju dejjem sar sabiex inkomplu nsebbħu u nkabbru l-festa tal-patruna tant
maħbuba tagħna Santa Marija. Viva l-kbira Santa Marija.

Farell Ironmongery
Blue Grotto Avenue, Iż-Żurrieq • Tel: 21 647 960
Opening hours
Monday to Friday • 7.30am till 7.00pm
Saturday 7.30am till 1.00pm

FOR ALL YOUR ELECTRICAL AND PLUMBING NEEDS!
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Messaġġ mill-Klabb Tfal tat-Titular

Il-fjur u l-futur tas-Soċjetà
Charmaine Azzopardi

Għaddiet sena oħra u għal darb’oħra qed nikteb kelmtejn biex inwassal il-messaġġ tiegħi
fuq il-klabb ‘Tfal tat-Titular’. Huwa ta’ sodisfazzjon kbir għalina meta naraw tbissima
fuq dawn iċ-ċkejknin, il-fjur u l-futur fi ħdan din is-Soċjetà. Wara ġimgħa skola, żgur li
taqblu miegħi li dawn it-tfal ikollhom bżonn ftit ħin ta’ rilassament.
Jien u sħabi l-amministraturi niltaqgħu fuq medja ta’ darba fix-xahar biex flimkien, wara
diskussjoni, noħolqu programm mimli daqs bajda li jinkludu żfin, logħob, kraft u tisjir
fost oħrajn.
Minbarra li l-laqgħat ikunu divertenti, jkunu wkoll edukattivi, billi kellna sezzjoni ta’
quiz fejn jitgħallmu dwar l-istorja ta’ raħalna.
L-enerġija li t-tfal juru lejn il-festa hija fenominali. Nixtieq immur lura fi żmien il-festa
fejn fis-6 t’Awwissu tellajna Jum it-tfal. Inġbarna l-knisja fejn saru l-preżentazzjonijiet
tat-tfal lil Patruna tagħna, Santa Marija u wara li attendejna flimkien għall-quddies
inġbarna fis-sala tal-każin fejn tellajna festin għal dawn iċ-ċkejknin.
Għat-tielet sena konsekuttiva erġajna organizzajna l-attività ta’ ‘Trick or Treat’. Nista’
ngħid li din is-sena ingħaqdu magħna ħafna tfal minn irħula oħra. Nixtieq nirringrazzja
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pubblikament lil dawk il-familji li kienu lesti b’ħafna ħelu u laqawna ġewwa d-djar
tagħhom. Dan żgur li jimliena b’kuraġġ kbir biex norganizzaw attivitajiet simili għat-tfal
tagħna.
B’kollaborazzjoni mal-Kumitat Ċentrali, ta’ kull sena norganizza l-festin tal-Milied,
fejn din is-sena kellna magħna l-karattri ta’ Mickey u Minnie li nista’ ngħid li ntlaqaw
tajjeb ħafna. Ma nistax ma nsemmix l-attività, Breakfast with Santa li tellgħu s-Sezzjoni
Żgħażagħ b’kolloborazzjoni mal-klabb Go Reds fejn filwaqt li dawn it-tfal kielu u lagħbu
flimkien f’atmosfera tal-Milied, il-qliegħ mar għall-Istrina 2015.
Nixtieq minn qalbi nirringrazzja lil kumitat Ċentrali tal-koperazzjoni li dejjem sibna u
l-fiduċja li wrew fina. Ma nistax ma nirringrazzjax lill-ġenituri li dejjem kienu ta’ sapport
kbir għalina u li b’dedikazzjoni jibgħatu lit-tfal tagħhom filwaqt li nħeġġeġ ġenituri
oħrajn biex iħeġġu lit-tfal tagħhom biex jingħaqdu magħna u jieħdu gost flimkien.
Viva Santa Marija!

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.
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La Semana Santa – L-għaxar edizzjoni
Michael Chetcuti

F’Awwissu tal-2006 kont
avviċinajt lill-president
tas-sezzjoni
żgħażagħ
tas-Soċjetà
Santa
Marija Mqabba, is-Sur
Carlo Sciberras u kont
għidtlu bil-ħsieb tiegħi
li ntellgħu wirja għal
żmien il-Ġimgħa l-kbira;
bl-isem ta’ ‘La Semana
Santa Espana’, fis-sala
prinċipali tal-każin; fejn
hu aċċetta mill-ewwel u
minn hemm ’il quddiem
bdejt naħseb, nipprepara u nwettaq din
il-ħolma ambizjuża li kelli, li kienet
tikkonsisti f’repliki tal-vari kbar u rikki li
jieħdu sehem fil-purċissjonijiet tas-Semana
Santa fi Spanja.
Għalhekk bdejt nipprepara numru sabiħ ta’
statwi, li llum jammontaw għal 150 waħda,
imlibbsa bi lbies fin tal-bellus u rrakmati
bid-deheb (xogħol lokali magħmula blidejn) u mżejna b’ħafna ornamenti rikki;
dan kollu bl-għajnuna ta’ Leonard u
Nathalie Azzopardi, Pawlu Muscat, Neville
Attard u ta’ Marisa u Michael Grech u
oħrajn; flimkien mal-organizzazzjoni tasSezzjoni Żgħażagħ tas-Soċjetà rnexxielna
narmaw il-każin ta’ Santa Marija b’dak
kollu li jiġri fil-penisola Spanjola kollha
(speċjalment fir-reġjun t’Andalucia) fiżżmien qaddis tal-Ġimgħa Mqaddsa.
Din is-sena 2016, l-10 edizzjoni tal-wirja
kienet ta’ suċċess kbir; bil-ftuħ speċjali fit12 ta’ Marzu fl-iskola Primarja Mqabbija;
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fejn barra mill-banda Re George V; kant ta’ innijiet; daqq fuq il-kitarra u l-mandolina,
assistejna wkoll għal diversi siltiet mill-passjoni ta’ Ġesù Kristu, imtella’ live millmembri tas-Soċjetà, sat-tislib fil-gallarija tal-każin. Il-ftuħ sar mill-W. Rev. P. Sandro
Vella, provinċjal tal-Karmelitani, fejn tqegħdet warda dehbija f’idejn l-istatwa ħelwa
tal-Esperanza Macarena (life size).
Ġiet ukoll inawgurata vara ġdida tal-Verġni Marija tal-‘Amargura’, flimkien ma’ San
Ġwann u Marija Madalena (taħt il-baldakkin); xogħol l-istatwarju Micheal Cutajar
Zahra. Ġie inawgurat ukoll il-pedestall (Trono) tal-Verġni Marija tal-‘Auroura’ maħdum
minn Leonard Azzopardi. Il-filmati tal-purċissjonijiet spanjoli din is-sena dehru fuq big
screen. L-istatwa devota ta’ Ġesù ‘El Cautivo’ intramat b’mod oriġinali fil-kamra kif
tidħol il-każin. Kwantità kbira ta’ Maltin u barranin ġew jaraw din il-wirja unika. Il-wirja
kellha wkoll diversi promozzjoni fuq it-televiżjoni u fuq ir-radju.
Nixtieq minn qalbi nirringrazzja lil kulħadd speċjalment dawk li kellhom x’jaqsmu
mal-wirja. Grazzi tmur għal Ġulja Ghigo tal-ħin li tqatta’ miegħi fl-armar u ż-żarmar
tal-wirja. Nixtieq nirringrazzja wkoll lid-Direttur tal-Każin Warren Bondin, li dejjem
kien hemm għalija. Lill-Kumitat Ċentrali u b’mod speċjali lill-kumitat taż-Żgħażagħ talkoperazzjoni kbira li dejjem insib fihom.
Grazzi.
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Messaġġ mill-Klabb tal-Go Reds

Adoloxxenti mimlijin enerġija
biex jiċċelebraw kif jixraq
il-festa ta’ Santa Marija
Maria Galea

Għaddiet sena oħra, fejn għat-tieni sena konsekuttiva qed nikteb kelmtejn fuq il-grupp
tal-adoloxxenti – Go Reds. Nixtieq nibda billi nagħti merħba lill-adoloxxenti ġodda li
ngħaqdu magħna f’dan il-klabb matul din is-sena. Diġà qed naraw il-frott mixtieq, fejn
minn qalbi nixtieq nawgura lil Matthew Ghigo u lil Donovan Mifsud, fejn din is-sena
qegħdin jagħmlu parti mis-sezzjoni Żgħażagħ. Nawguralkom aktar ħidma fi ħdan isSoċjetà.
Ta’ min wieħed isemmi li bħala klabb niltaqgħu darba fil-ġimgħa, fejn niddiskutu temi
differenti addattati għal din l-età. Dawn id-diskussjonijiet ikunu relatati mal-problemi li
jiltaqgħu magħhom fil-ħajja ta’ kuljum. Aħna ngħinuhom joħorġu mill-qoxra tagħhom u
jipparteċipaw waqt il-laqgħat filwaqt li ngħinuhom ikunu aktar kunfidenti biex jitkellmu.
Dan żgur li ser jgħinhom fil-futur qarib.
Nista’ ngħid li dawn iż-żgħażagħ żgħar urew interess kbir fi żmien il-festa fejn morna
nżuru l-imħażen tal-armar biex jaraw il-preparamenti li jkunu għaddejjin f’dak iżżmien. Aħna nħeġġuhom japrezzaw dan ix-xogħol volontarju li żgur li taqblu miegħi
li l-volontarjat huwa importanti ħafna fil-ħajja li qegħdin ngħixu. Flimkien imbagħad
morna ngħatu daqqa t’id fl-armar tat-toroq.
Wara li għaddiet il-festa, kellna bżonn ftit jiem ta’ mistrieħ, fejn morna erbat’ijiem ġo
farmhouse Għawdex. Hawnhekk sirna qisna familja waħda fejn kulħadd medd idejh
fil-preparamenti tal-ikel u anke fl-iżbarazzar. Organizzajna wkoll treasure hunt ġewwa
r-raħal sabiħ tan-Nadur. Żgur li vaganza bħal din qatt mhu ser jinsewha. Aħna nħossuna
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sodisfatti meta naraw l-għaqda
bejn dawn l-adoloxxenti.
Matul din is-sena ġew organizzati
diversi attivitajiet, fosthom pikniks,
morna wkoll ġurnata Bay Street,
fil-Halloween morna night hike
fejn wara waqafna nilgħabu Ħal
Millieri. Ma nistax ma nsemmiex
l-attività li saret fi żmien il-Milied
– Breakfast with Santa fejn il-flus li
nġabru ngħataw għall-Istrina 2015.
illi minn
i
i ħ qalbi
lbi nirringrazzja
i i
j lil S
h
Nixtieq nagħlaq dan il-messaġġ billi
qiegħ
Samantha
Baldacchino li tkun ta’ għajnuna biex jitmexxa dan il-klabb u lil bosta oħrajn li dejjem
kienu hemm għalina u li żgur li mingħajr l-għajnuna tagħhom ma konniex ser naslu
s’hawn. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-ġenituri li jtuna sapport kbir u b’hekk jimlewna
b’enerġija kbira biex inkomplu naħdmu ma’ dawn l-adoloxxenti. Nixtieq inħeġġeġ lil
dawk il-partitarji li għandhom it-tfal ta’ età bejn it-12 u 16-il sena biex jinkoraġġuhom
ħalli jingħaqdu magħna f’dan il-klabb, biex insaħħu s-Soċjetà tant għażiża għalina,
filwaqt li nbeduhom mill-vizzji ħżiena. Grazzi kbira mill-qalb.
Viva Santa Marija, l-Patruna tagħna l-Imqabbin.
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Messaġġ mill-Membri tas-Sezzjoni Żgħażagħ 2016

Ħidma għan-nom tal-Patruna tagħna

Osvaldo Vella
Jiena Osvaldo Vella. Din hija l-ħames sena tiegħi tal-kumitat. Il-kumitat ifisser ħafna
għalija. Nipprova li nagħti kulma nista’ bl-esperjenzi li ħadt tul dawn il-ħames snin,
speċjalment fejn jidħlu attivitajiet u kif ukoll il-marċ tant famuż ma’ kulhadd, dak tattielet tridu. Nixtieq ngħid grazzi lil kulħadd tal-fiduċja li turu fina.
Viva l-kbira Santa Marija, il-Patruna tagħna l-Imqabbin.

Redeemer Vella
Jien Redeemer Vella. Din hija t-tieni sena tiegħi f’dan il-kumitat, li huwa parti
importanti ferm f’ħajti. Permezz tal-kumitat, nista’ nagħti s-sehem kollu tiegħi għallfesta tal-Patruna tagħna Santa Marija, li tant hi għażiża għalija. Nirringrazzja lillpartitarji u soċi kollha li għalkemm mhumhiex parti mis-Sezzjoni Żgħażagħ, dejjem
sibnihom t’għajnuna meta tlabnihom, biex hekk inkunu nistgħu ntellgħu festa kif jixraq
lil Ommna Marija Santissma.
Viva Santa Marija!

Luke Micallef
Il-kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ ta’ din is sena huwa magħmul minn 10 żagħżugħ/a,
li jiena nagħmel parti minnu. Il-festa minn dejjem kont inħobbha ħafna, u għalhekk
ħtaft l-opportunità mill-ewwel sabiex nidħol fis-Sezzjoni Żgħażagħ. L-esperjenza
tiegħi f’dan il-kumitat hija waħda posittiva, għalkemm trid tkun lest għall-impenn. Fost
l-attivitajiet li norganizzaw, hemm Milied Imdawwal, Semana Santa, ikliet u oħrajn.
F’dawn l-attivitajiet, ningħaqdu kollha sabiex ngħinu lil xulxin biex niksbu suċċess
bħalma dejjem ġara. Issa baqa’ biss l-aħħar sforz sabiex intellgħu spettaklu oriġinali
bħas-soltu, fit-tielet tridu.

Matthew Ghigo
Din is-sena hija l-ewwel sena għalija fil-kumitat, u mill-ftit esperjenza li għandi nista’
ngħid li hija esperjenza sabiħa. Is-Sezzjoni Żgħażagħ, huwa l-kumitat fejn matul issena niġbru fondi mill-attivitajiet li norganizzaw, sabiex inkunu nistgħu ntellgħu l-marċ
tat-tielet tridu. In-nies tal-kumitat huma magħqudin ħafna, u għalkemm jinqala’ xi ftit
diżgwit waqt il-laqgħa ta’ matul il-ġimgħa, għaliex ma naqblux flimkien, mill-ewwel
nerġgħu ningħaqdu bħala kumitat wieħed, wara kollox kif jiġri f’kull settur tal-ħajja.
Aħna lesti li nagħmlu dak kollu li nistgħu, sabiex niksbu s-suċċess tagħna fit-tielet tridu,
kif ukoll inkunu oriġinali, kif dejjem kienu kumitati passati.
#ahnatitulari
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Donovan Mifsud
Huwa ta’ unur u privileġġ għalija li qiegħed nikteb dawn il-kelmtej f’din il-ħarġa, flewwel esperjenza tiegħi li nifforma parti mis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija Mqabba.
Trabbejt f’dan ir-raħal u tlajt akkanit bil-mod il-mod għal dan il-każin. Jien il-każin
immur biex niddeverti u naħdem ma’ sħabi bi sfiq biex f’Awwissu jkollna festa xierqa
lil ommna Marija Santissma.
Bil-koperazzjoni, teamwork, sagrifiċċju u l-ħiliet kollha ta’ kull individwu jgħinu sabiex
kull attività li għamilna tkun tista’ titqis bħala suċċess.
Meta kellna argument dejjem solvejnieh b’mod pożittiv u wasalna għall-kompromess
permezz ta’ djalogu. B’din l-esperjenza bnejt il-karattru u ddixxiplinajt ruħi u m’għadnix
biss spettatur tal-festa u minn hawn nistieden lil dawk kollha li jixtiequ jingħaqdu
magħna biex jagħmlu dan minn qalbhom għall-festa għażiża tagħna.
Jekk kulħadd jiġbed ħabel wieħed ir-riżultat se jkun suċċess. Minn din l-esperjenza
tgħallimt ħafna, għaliex ’il quddiem jaf nkun jien li nifforma parti mill-Kumitat Ċentrali
tal-każin li huwa rwol ta’ responsabiltà kbira.
Viva Santa Marija Patruna tal-Imqabbin!

Ian Grech
Din hija l-ewwel sena tiegħi fil-kumitat. Minn dejjem kont nammira x-xogħol tażżgħażagħ fil-kumitat u fis-snin ta’ qabel ġieli kont ngħinhom fl-armar. Minn hemm
bdew iħajruni biex nidħol fil-kumitat. Għall-ewwel kont indeċiż jekk nidħolx jew le
imma fl-aħħar ikkonvinċewni biex nidħol. S’issa l-esperjenza tiegħi hija pożittiva ferm
għaliex qegħdin grupp ta’ żgħażagħ tajbin u naħdmu id f’id flimkien. Inħossni eċċitat
ħafna għall-festa u dak kollu li ġġib magħha. Illum il-ġurnata ma jiddispjaċini xejn li
dħalt fil-kumitat u nixtieq li fi snin li ġejjin ikolli ċ-ċans li nerġa’ nagħmel parti millkumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ.

Isaac Ellul
Il-Festa ta’ Santa Marija tal-Imqabba minn dejjem kienet għall-qalbi, f’kull parti taċċelebrazzjonijiet li jsiru, kemm dawk ta’ matul is-sena kif ukoll dawk ta’ matul ilġimgħa tal-festa. Din is-sena, ġietni l-ħajra li nifforma parti mis-Sezzjoni Żgħażagħ
Santa Marija tal-Imqabba. Għall-bidu kien hemm xi affarijiet ġodda għalija peress
li kienet l-ewwel darba tiegħi li ifformajt parti minn din l-għaqda ta’ żgħażagħ hekk
magħquda, nagħmlu kollox għall-istess għan biex niċċebraw il-festa ta’ Santa Marija
kif jistħoqilha wara dak kollu li tagħmel magħna. Kienet sena mimlija sfidi u attivitajiet
li lili personalment għiniti u għalmitni ħafna fejn dak li jirrigwardja dixxiplina u
tqassim tal-ħin. Bħal kull għaqda oħra, ikun hemm drabi fejn mhux dejjem jirnexxielek
taqbel ma’ kulħadd, minkejja dan, nista’ ngħid li dejjem ħdimna flimkien bħala tim
wieħed biex fejn ma qbilniex bejnietna, naraw naslux għal soluzzjoni kollha flimkien
sabiex dan it-tim jibqa’ dejjem magħqud. Jien ħadt gost ħafna li għamilt parti minn dan
il-grupp ħabrieki għaliex kienet esperjenza sabiħa ħafna fejn għamilt ħbieb ġodda u
tgħallimt ħafna affarijiet ġodda. Tgħallimt illi m’għandix naqta qalbi malajr u għandi
nipprova nagħmel mill-aħjar biex tinħoloq l-għaqda bejnietna ż-żgħażagħ.
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E-mail: danielfarrugia08@gmail.com

Prop. Daniel Farrugia

FREE DELIVERY
Opening Hours:
Monday to Friday:
7.00 a.m. - 7.00 p.m.
Saturday:
7.00 a.m. - 1.00 p.m.

• Electrical Fittings

• Plumbing Fittings

• Drain Pipes and Fittings

• Cement

• Tile Adhesive and Grouting

• Membrane

• Plastering materials

• Geysers

• Plastic and Fibre Tanks

• LED Bulbs

• Range of Power and Hand Tools
• Crystallite and Stainless Steel Sinks and Mixers
• Various types of Ladders
• Energy Saver Lamps (SPECIAL OFFER)
• Key Cutting including Security Keys
• Safety Wear and Safety Shoes
• Outdoor and indoor Paint

8,
Church Square,
Mqabba
Tel: 79050724

Grills
Snacks
Pizza
House Specialities

Opening Hours:
Monday to Thursday
6.00pm till 11.00pm
Weekends from
6.00pm till late
& Sunday from
5.00pm till late

Messaġġ mid-Direttur u Delegat taż-żgħażagħ

Sena wara sena nsebbħu dak li
ħallewlna l-antenati tagħna
Warren Bondin

Għeżież Soċi, Partitarji u Benefatturi,
Għal darb’oħra reġa’ mess lili sabiex permezz ta’ din il-pubblikazzjoni tat-Titular qed
nerġa’ niltaqa’ magħkom il-partitarji u l-ammiraturi tas-Soċjetà Santa Marija u Banda
Re Ġorġ V. Ta’ min isemmi li minn sena għall-oħra; ix-xogħol manwali ġewwa l-każin
ma jiqafx; huwa hawnhekk fejn tidħol is-sezzjoni tal-manutenzjoni. Din is-sezzjoni
tikkonsisti minn grupp ta’ nies volontarji li jaħdmu id f’id biex b’attenzjoni kbira jkompli
t-tisbiħ ġewwa l-Palazz tagħna, kif ukoll biex kull post ieħor li għandu x’jaqsam masSoċjetà jinżamm f’kundizzjoni tajba. Permezz ta’ din il-ħidma, il-fergħat l-oħra jkunu
jistgħu jwettqu l-ħidma tagħhom b’aktar effiċjenza u kumdità.
Matul is-snin, ix-xogħol ġewwa l-każin ma waqaf qatt, dawk ta’ qabilna dejjem ħadmu
u stinkaw biex il-palazz Santa Marija jkompli jikber u jisbiħ matul iż-żmien. U hekk
q isir minn naħa tagħna, qed
qed
i
inkomplu
fejn ħallew missirijietna
u nieħdu ħsieb din il-ġawhra li
tant
t
kellhom, u għad għandna
għal
g qalbna.
D is-sena kellna fil-programm
Din
t
tagħna,
sena oħra mimlija
m
mpenji,
pjanijiet u ħidma għal
x
xogħlijiet
ġodda ġewwa s-Sede
t
tas-Soċjetà.
Fosthom tikħil u
t
tibjid
fuq il-bjut kollha, kif ukoll
d
dawk
tal-apramorti. Ma naqsitx
i
il-manutenzjoni
ġenerali ġewwa
l
l-każin;
tiswijiet li jinqalaw ta’
k
kuljum
u grazzi għall-membri ta’
d is-sezzjoni dawn jiġu rranġati
din
m
mill-aktar
fis possibbli.
P
Proġett
ieħor li kien fis-seħħ din
i
is-sena
hu, t-tindif tal-faċċata talk
każin,
li kien jikkonsisti f’żarmar
t pajpijiet u fittings li kienu
ta’
j
jintużaw
qabel ma nbidlet għal
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dik moderna. B’hekk naqqasna mill-ħsara li
kienet qiegħda ssir peress li kienu antiki u talħadid.
Ma nistax nonqos milli nirringrazzja lil dawk
il-ħafna benefatturi, soċi u partitarji li mingħajr
l-għajnuna tagħhom ma nkunux nistgħu
nkomplu bil-ħidma tagħna, għalhekk f’isem
sħabi nirringrazzja lil kull min b’xi mod jew
ieħor ta sehmu; kemm f’għajnuna manwali,
pariri u kif ukoll għall-għoti ta’ inġenji li ġejna
bżonn tagħhom waqt il-ħidma.
Nixtieq nagħlaq dan il-messaġġ bħala Direttur billi nirringrazzja lil sħabi tal-appoġġ
kontinwu u tal-fiduċja li dejjem wrew fija. Nappella biex nibżgħu għall-propjetà talkażin, filwaqt li nħeġġeġ lil dawk in-nies li huma interessati li jingħaqdu magħna f’dan
il-grupp biex jikkuntatjawna; biex b’hekk inkunu nistgħu nkabbru l-ħidma tagħna u
nkomplu ngħollu l-isem tas-Soċjetà ’l fuq biex dejjem tkun waħda minn ta’ quddiem
nett fil-kwalità.
Naħseb li taqblu miegħi li għal ħafna minna din hija t-tieni dar tagħna u bħalma nibżgħu
għal darna hekk għandna nibżgħu għas-Sede tagħna. Nixtieq nirringrazzja wkoll lin-nisa
għat-tindif u s-sehem li dejjem taw fi ħdan is-Soċjetà. Grazzi kbira tal-appoġġ li dejjem
tajtuna u li dejjem sibna warajna.
Fl-aħħar u mhux l-anqas nixtieq nawgura lis-Sezzjoni Żgħażagħ preżenti għal aktar
għaqda u ħidma biex inkomplu nkabbru din il-festa li kull wieħed u waħda minnha tant
għandna għal qalbna.
Viva Santa Marija!
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Messaġġ mill-Kummissjoni WEB

20 sena viċin il-partitarji
minn madwar id-dinja kollha
Jonathan Mifsud

Is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba, qiegħda tiċċelebra l-għeluq talgħoxrin anniversarju minn meta bdiet il-preżenza tagħha fuq il-mezz tal-internet. Dan
kien fl-1996 meta bl-inizjattiva u bil-ħidma tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija fi ħdan
din l-istess soċjetà, ġie mniedi s-sit uffiċjali tas-Soċjetà www.santamarija.com.
Is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V f’dawk iż-żminijiet kienet ħasset il-ħtieġa
li ma tibqax biss magħrufa mal-irħula tal-madwar f’Malta u Għawdex, iżda riedet
tesponi t-talenti u r-rikkezzi li jinsabu fi ħdana madwar id-dinja kollha. Permezz tassit uffiċjali www.santamarija.com ersaqna iktar qrib lejn soċjetajiet, għaqdiet kif ukoll
individwi kemm Maltin kif ukoll barranin li għandhom interessi simili tas-Soċjetà tagħna
speċjalment fejn jidħol il-qasam tal-kultura, mużika u piroteknika. Permezz ta’ din ilpreżenza fuq l-internet is-Soċjetà tagħna kabbret ir-relazzjonijiet internazzjonali tagħha
ma’ diversi kompożituri, surmastrijiet, għaqdiet u baned barranin.
Matul iż-żminijiet kienu diversi l-bidliet li saru fis-sit www.santamarija.com sabiex
dejjem jibqa’ modern u aġġornat maż-żminijiet. Minn hawn nirringrazzja lil kull min
f’dawn is-snin b’xi mod jew ieħor ta s-sehem tiegħu sabiex is-Soċjetà tagħna jibqa’
jkollha din il-preżenza tagħha fuq dan il-mezz tassew importanti.
Il-Kummissjoni WEB bħal kull għaqda fi ħdan is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ
V tal-Imqabba hi attiva matul is-sena kollha billi toffri diversi servizzi lil dawn l-istess
għaqdiet. Fost is-servizzi li jiġu offruti regolarment insibu iddisinjar tal-kartelluni talattivitajiet li ser ikunu ħa jsiru, il-ftuħ ta’ attivitajiet u avvenimenti fuq il-paġna uffiċjali
tal-Facebook (www.facebook.com/santamarija), kif ukoll ġbid ta’ filmati u ritratti sabiex
il-partitarji jkollhom tifkira ta’ xi avvinement partikolari li jkun seħħ fis-soċjetà. Din
is-sena l-Kummissjoni WEB kienet diġà impenjata f’diversi avvenimenti fi ħdan din
l-istess soċjetà, fosthom insibu t-tħejijja tal-filmati li ntwerew waqt il-Kunċert MużikoLetterarju mill-Banda Re Ġorġ V fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-għaxar edizzjoni tal-Wirja La
Semana Santa de Espana fl-Imqabba. Għall-ewwel darba l-Kummissjoni Web ħadet ħsieb
ukoll li toħroġ għall-bejgħ żewġ flokkijiet ħomor bil-kmiem twal bil-kliem “Titulari
Mqabbin” u “Partitarji 365” li jistgħu jinxtraw mill-partitarji sabiex jintlibsu waqt ilħidma tagħhom waqt l-attivitajiet li jinvolvu s-soċjetà.
B’rabta mal-festa tal-patruna tagħna Santa Marija, il-Kummissjoni WEB ser tkun qiegħda
tagħmel l-almu tagħha sabiex is-soċi jkollhom tifkira sabiħa tal-mumenti partikolari waqt
iċ-ċelebrazzjonijiet li huma jkunu jagħmlu parti minnhom. Dan tagħmlu kemm permezz
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tal-fotografi
lf
fijja kif ukoll
k ll permezz tat-tħejjijiet
ħ jjiji u ġbid
bid ta’’ fil
filmatii li ji
jintwerew kkemm waqt
il-Programm Vokali u Strumentali li jittella’ mill-Banda Re Ġorġ V fl-10 t’Awwissu, kif
ukoll waqt iċ-ċelebrazzjonijiet li jsiru matul il-Marċ tat-Tielet Tridu fit-13 t’Awwissu.
Il-Kummissjoni WEB qed tieħu ħsieb ukoll li twassal ġewwa djarkom “Il-Ġawhra”
sabiex intom il-partitarji tkunu infurmati bid-diversi attivitajiet li ser ikunu mħejjija
fi ħdan is-soċjetà tagħna. Permezz tal-YouTube channel tas-Soċjetà (www.youtube.
com/santamarija815), is-segwaċi jkunu jistgħu jaraw filmati minn attivitajiet li nġibdu
f’attivitajiet riċenti, kif ukoll filmati tal-festi tal-imgħoddi.
Ta’ min isemmi ukoll li fi ftit ġimgħat oħra ser ikunu qed jitħabbru dettalji dwar ilproġett nazzjonali “Arts & Culture Through the Lens” li hu proġett iffinanzjat millSmall Initiatives Support Scheme 2015, li permezz tiegħu l-Kummissjoni WEB
b’kollaborazzjoni mal-Kumitat Eżekuttiv sejrin jorganizzaw taħdidiet informattivi kif
ukoll wirja dwar il-fotografija relatata mal-Arti u l-Kultura Maltija, sabiex il-persuni
involuti f’dan il-qasam ikunu jistgħu jkabbru aktar l-għarfien tagħhom.

www.santamarija.com
www.youtube.com/santamarija815
Il-Kummissjoni WEB tavża li qiegħda tiġbor kopji ta’ ritratti antiki li jikkonċernaw
lis-Soċjetà jew ir-raħal tal-Imqabba. Kull min għandu xi ritratti u jixtieq jaqsamhom
magħna jista’ jagħmel dan billi javviċina lill-membri tal-Kummissjoni WEB.
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Messaġġ minn Saint Mary’s Pool Team

Teams li jagħtu sfida lil kull avversarju
fil-kategorija tiegħu
Alex Falzon

“Where there is a will, there is a way”; dan kien u għadu l-motto tat-timijiet tagħna. Issuċċessi baqgħu ġejjin u llum is-Soċjetà Santa Marija, għandha tliet timijiet jikkompetu
fil-Malta Pool Association League.
Team A li jilgħab fl-għola diviżjoni tal-kampjonat Malti Premier Division, Team B li
jilgħab fit-tieni diviżjoni u Team Ċ li jilgħab fit-tielet diviżjoni. Bħalissa għandna team
li qiegħed jiġġieled biex jiġi r-raba post u jkun jista’ jilgħab fil-play offs li jiddeċiedu
ċ-champions nazzjonali. Team B qiegħed iżomm l-ewwel pożizzjoni ġewwa t-tieni
diviżjoni u l-promozzjoni qiegħda ftit punti ’l bogħod. Team Ċ jinsab fit-tieni pożizzjoni
fit-tielet diviżjoni u qiegħed jiġġieled għall-promozzjoni. Nistgħu ngħidu li t-tliet timijiet
jagħtu sfida lil kull avversarju fil-kategorija tiegħu.
S
Saru
wkoll żewġ tournaments
o
organizzati
mill-għaqda tagħna fejn
l
l-ewwel
wieħed ġie mirbuħ minn
C
Chris
Galea u t-tieni minn Troy
Z
Zammit.
Kellna wkoll suċċessi fillleague nazzjonali tas-singles fejn
D
Duncan Edwards kwalifika mal-aqwa
448 player nazzjonali u Josef Vassallo
lli spiċċa quarter final fil-5 ranking
M
Men National Tournament.
D
Dawn l-affarijiet naturalment ma
jjiġux waħedhom, imma b’sagrifiċċji
kkbar minn naħa tal-players li
jjittrenjaw regolarment kuljum. Din
iis-sena saru sett flokkijiet ġodda
ggħall-players u minn hawn aħna
nnixtiequ nirringrazjaw lill-isponsors
kkollha. Illum il-pool saret parti misS
Soċjetà tagħna fejn kuljum tara nies
ġġodda jieħdu interess u tfal jippruvaw
jjitgħallmu, kif ukoll tara nies jieħdu
ggost iqattgħu siegħa jħarsu lejn ilpplayers jittrenjaw.
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Is-sezzjoni Żgħażagħ
tas-Soċjetà Santa Marija
u Banda Re Ġorġ V
tixtieq tirringrazzja
lil kull persuna
għall-għajnuna li tagħti
kemm manwali
kif ukoll finanzjarja.
Grazzi għal din l-għajnuna li biha nistgħu
nkomplu nkabbru l-festa tagħna.
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Poeżija
minn
Ulied l-Imqabba
Omm Glorjuża int fis-sema
Minnek aħna mħarsin,
Fl-imħabba tiegħek tant għażiża
Aħna t-tfal magħqudin
B’għożża kbira nħarsu ismek
Li hu ikbar minn kull isem,
Omm qaddisa li tlajt fis-sema
Rebbieħa bir-ruħ u bil-ġisem
180 sena fostna
Bil-ġmiel tieghek issaħħarna,
Aħna t-tfal ċkejkna ċkejkna
Li miegħek ilkoll imħaddna
Aħna t-tfal inħobbuk u
f’riġlejk ninsabu mixħutin
għax int it-tama tagħna
O Patruna tal-Imqabbin!
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Filwaqt li nirringrazzjaw lil kull min għoġbu jirreklama
f’din il-pubblikazzjoni, nappellaw lill-qarrejja sabiex
jagħmlu użu mill-prodotti u s-servizzi reklamati.

GRAZZI
56
Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija L-Imqabba Est 1993

