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Għal darb’oħra, il-President u l-kumitat tal-Banda 
Imperial, reġgħu stednuni sabiex nikteb l-artiklu 
tiegħi fil-ktejjeb tant interessanti li jkun ippubblikat fl-
okkażjoni tal-festa titulari tagħna ta’ Marija Bambina 
li tfakkarna fit-Twelid tal-Verġni Marija.

Fil-bidu tax-xahar ta’ Settembru ta’ kull sena fil-
parroċċa tagħna tibda tinħass sewwa l-atmosfera tal-
festa. Minkejja li l-festa tkun iċċelebrata kull sena, din 
l-atmosfera tinħass xorta waħda meta tibda toqrob u 
xorta tkun mistennija mill-komunità Melliħija kollha 
u anke minn dawk il-ħafna emigranti li jiġu jżuruna ta’ 
kull sena. Ma jonqosx li l-festa tagħna tkun mistennija 
minn ħafna Maltin u Għawdxin li ta’ kull sena jiġu 
biex igawdu l-festa tal-Vitorja magħna. Il-festa tal-
Bambina – il-festa tagħna – minn dejjem kienet 
popolari. 

Missieri Lippu kien jgħidli li hu jiftakar li meta 
kien żgħir, il-pjazza prinċipali ta’ quddiem il-knisja, 
il-pjazza ta’ quddiem is-Santwarju tal-Madonna 
sa ħdejn iċ-ċimiterju kienu jkunu mimlija bin-nies 
isegwu l-baned tagħna waqt il-marċi. Jiftakar it-taraġ 
li mill-Knisja Parrokkjali jagħti għas-Santwarju, kien 
ikun mimli nies jisimgħu lill-għannejja jgħannu lejlet 
il-festa. Jiftakar ukoll lil xi nies jaqlu l-fniek, oħrajn 
ibigħu l-ġelati tal-bezzun u xi bejjiegħa jbiegħu 
l-ġugarelli tal-injam.

Però, illum mhux ser nikteb fuq il-festi tal-
imgħoddi. Din id-darba ser nikteb fuq kemm il-festi 
tagħna jirrikjedu ħsieb, xogħol, organizzazzjoni u 
anke sagrifiċċji. Irridu niftakru li mingħajr ix-xogħol 
ta’ ħafna nies iddedikati u dilettanti, il-festi ma 
jistgħux ikunu suċċess. Jekk fil-Mellieħa ma jkollokx 
nies – żgħażagħ u anke nies ikbar fl-età – li lesti 
jagħtu l-ħin liberu tagħhom sabiex jinvolvu rwieħom 
fl-organizzazzjoni u t-tfassil tal-programmi tal-festa, 
il-parroċċa ma jistax ikollha dik il-festa sabiħa li 
l-komunità tant tkun tixtieq u tistenna.

Qiegħed nikteb fuq dan il-ktejjeb li toħroġ għaqda 
Melliħija għaliex nifhem il-ħsieb, ix-xogħol u 
s-sagrifiċċji li jagħmlu dawk li huma fil-kumitat ta’ din 
l-għaqda mużikali. Il-Banda Imperial kienet u għadha 
impenjata sewwa fil-festa tagħna. Sa mit-twelid tagħha 

fl-1930, dejjem tat il-kontribut siewi tagħha għas-
suċċess tal-festa tagħna. Għall-grazzja t’Alla, il-Banda 
Imperial u l-għaqdiet mużikali l-oħrajn kollha, dejjem 
taw il-kontribut u l-għajnuna tagħhom għas-suċċess 
tal-festa; għalhekk bir-raġun dawn huma apprezzati u 
mistennija sabiex iferrħuna bid-daqq tagħhom fil-jiem 
tant sbieħ għalina l-Melliħin.

Il-kelma “festa” hija kelma qasira għaliex fiha 
ħames ittri biss, però, it-tifsira tagħha hija kbira ħafna. 
Meta tibda taħseb x’tirrikjedi festa, malajr tintebaħ 
kemm tkun tinvolvi xogħol. Festa tfisser responsabbiltà 
fuq ħafna aspetti tagħha. Bħala festa reliġjuża, hemm 
bżonn li l-festa tilħaq l-iskopijiet tagħha fosthom li 
sservi ta’ tiġdid spiritwali fil-komunità u li tħalli l-frott 
spiritwali li huma l-aktar affarijiet importanti għaliex 
nagħmlu festa lill-patruni tagħna.

Fuq livell ta’ parroċċa, tfisser ukoll impenn kollettiv 
kbir minn ħafna nies li kultant lanqas biss tkun 
qiegħed timmaġina. Jitlaqqgħu ħafna ideat li mbagħad 
jitpoġġew fil-prattika sabiex jinħoloq ambjent festiv 
xieraq, fejn kulħadd ikun feraħ u ħa gost b’dak kollu 
li jkun ġie organizzat. Ħafna drabi, dawk involuti 
fl-organizzazzjoni jkunu qegħdin jaħdmu b’ħafna 
sagrifiċċju mhux biss għalihom iżda wkoll għall-
familjari tagħhom.

Dawn il-ftit punti li semmejt huma kollha importanti 
sabiex festa jkollha r-riżultati ta’ suċċess mixtieq fejn 
mhux biss tkun għaddiet b’wiċċ il-ġid iżda tħalli ħafna 
frott, kemm spiritwali kif ukoll materjali. Tajjeb li 
l-għada tal-festa kulħadd iqum jirringrazzja lil Alla 
tal-festa sabiħa li kellna, imma jkun aħjar li kulħadd 
jiftaħar kemm kellna festa reliġjuża b’funzjonijiet 
sbieħ li jkunu ħallew ħafna frott spiritwali, kultant 
mingħajr ma jkun jidher.

Fil-festa tagħna, aħna dejjem naħdmu sabiex kull 
attività li norganizzaw tagħmel il-festa waħda reliġjuża 
u Maltija. Darba kont qiegħed waqt laqgħa, li minn 
żmien għal żmien nattendi għalihom u xi ħadd għadda 
kumment tajjeb fuq il-festi li lili laqatni ħafna. Dan 
qal li dawk li jorganizzaw xi festa, tkun liema tkun, 
iridu jżommu quddiem għajnejhom li l-festa qisha 
jigsaw puzzle. Kompla jgħid li fil-kaxxa jew borża 
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għandek biċċiet żgħar li meta tgħaqqadhom, jiffurmaw 
l-istampa sabiħa li tidher fuq barra tal-kaxxa. Il-
biċċiet separati fil-kaxxa ma fihom l-ebda sinifikat, 
iżda meta tibda tgħaqqadhom bil-mod u bil-paċenzja, 
tibda tara l-istampa tifforma sakemm tkun kompluta. 
Imbagħad tkun tista’ tara s-sbuħija tagħha u dawk 
il-biċċiet x’kienu jfissru. Spiċċa biex spjega li meta 
l-istampa kollha tkun kompluta, b’ħafna ħsieb, xogħol 
u paċenzja, tkun tista’ tgawdiha u tieħu s-sodisfazzjon 
tax-xogħol li tkun għamilt. Dan il-kumment rigward 
il-jigsaw puzzle jgħodd għall-festi tagħna, kemm 
dawk interni kif ukoll dawk esterni, għaliex kull festa 
titlob ħafna ħsibijiet u preparazzjonijiet maħsubin 
minn ħafna individwi li mbagħad jiġu pprogrammati 
f’attivitajiet għal ħafna nies. Hija bħall-biċċiet tal-
jigsaw puzzle li meta tgħaqqadhom kollha flimkien bl-
attenzjoni, tinħoloq festa waħda bi skop wieħed. Jien 
dejjem ngħid li festa ssir u sseħħ bis-sehem ta’ ħafna 
nies u għaqdiet differenti. 

L-ewwel biċċa minn din l-istampa li rridu nfittxu 
sabiex tibda tingħaqad ix-xena vera hija dik tal-
kappillan u l-kleru, jiġifieri s-saċerdoti kollha tal-
parroċċa. Hemm imbagħad il-Kunsill Parrokkjali u 
l-Kummissjoni Liturġija. Dawn huma dawk li jfasslu 
l-funzjonijiet li jsiru matul il-ġranet tal-festa. Hemm 
ukoll tliet gruppi li tant jaħdmu mas-sagristan sabiex 
matul il-ġranet tal-festa jkollna knisja mżejna sabiħa 
u nadifa, kif ukoll min idoqq il-qniepen li huma parti 
importanti mill-festa wkoll.

Partijiet oħrajn minn din l-istampa huma dawk 
tal-grupp tal-abbatini, it-tliet fratellanzi li, flimkien 
mar-reffiegħa u dawk tal-forċina, jieħdu ħsieb jerfgħu 
l-vara sabiħa tagħna. Hemm diversi korijiet li jagħtu 
sehemhom fil-funzjonijiet ta’ matul il-ġranet tal-festa. 
F’biċċa oħra mill-istampa nsibu wkoll lill-Grupp tal-
Armar li jieħu ħsieb jarma l-pjazza u t-toroq tar-raħal 
tagħna. 

Naraw ukoll lill-Għaqda Piroteknika (il-grupp tan-
nar) tirsisti sabiex bil-logħob tan-nar il-festa tkompli 
tissebbaħ. Dawk li jżejnu l-faċċata tal-knisja, il-pjazza 
u t-toroq tagħna wkoll jagħtu s-sehem tagħhom sabiex 
dawn iżidu l-atmosfera ta’ festa.

Sabiex din l-istampa tkun kompluta, insibu l-biċċa 
fejn jagħtu s-sehem tagħhom it-tliet għaqdiet mużikali 
li nsibu fil-parroċċa – il-Banda La Vittoria, il-Banda 
Imperial u l-Kor u Orkestra Marija Bambina li jieħdu 
sehem b’tant entużjażmu sabiex iferrħuna b’dawk il-
marċi, innijiet u siltiet mużikali li jsemmgħulna.

Kif stajna naraw, f’din l-istampa hemm ħafna 
biċċiet li kollha jirrapreżentaw lil xi grupp jew għaqda 
li kollha jkunu kkontribwew b’xi mod jew ieħor matul 
il-ġranet tal-festa. Però, meta jasal l-għada tal-festa, 
din l-istampa li tkun magħmula minn ħafna biċċiet, 
issir storja li tkun ġrat verament. L-importanti jkun li 
l-kummenti ma jkunux biss kemm kellna festa sabiħa 
iżda kemm tkun ħalliet impatt nisrani pożittiv fuq in-
nies.

Apprezzament tiegħi personali 
għall-festa 2012 

Ma nistax f’din l-okkażjoni tal-festa 2012 ma nurix 
l-apprezzament tiegħi lill-kumitat il-ġdid tal-Għaqda 
u Banda Imperial. Din is-sena din l-għaqda, li tant tat 
kontribut fix-xena mużikali fil-Mellieħa, bdiet paġna 
ġdida fl-istorja tagħha peress li għandha President 
u Segretarju ġodda. Għaqda mużikali bħalma hija 
l-Banda Imperial tirrekjedi nies responsabbli, ħabrieka 
u dedikati fit-tmun tagħha. Minkejja li ż-żewġ 
baned tagħna huma l-eqdem għaqdiet li għandna fil-
Mellieħa, xorta waħda għadhom l-iktar popolari. Il-
Banda Imperial u l-Banda La Vittoria għadhom f’qalb 
il-poplu Mellieħi tal-kontribut li dejjem taw matul 
medda twila ta’ snin.

Kemm ilni nservi ta’ sagristan mill-1976, dejjem 
ħabbejt u ammirajt is-soċjetajiet tagħna u kont 
determinat li nagħtihom l-għajnuna tiegħi f’dak 
kollu li jitolbuni. Nistqarr li dejjem apprezzajthom 
u tajthom is-sapport u l-inkuraġġiment tiegħi. Dawn 
il-prinċipji għadni nżommhom sal-lum. Nista’ ngħid 
li lill-għaqdiet tagħna jien tajthom ftit u huma tawni 
ħafna għaliex mhux talli għenuni u apprezzaw il-
ħidma tiegħi, imma fuq kollox kienu u għadhom 
jirrispettawni bħala s-sagristan tagħhom. F’dawn is-36 
sena li ilni sagristan, niftakar erba’ presidenti – is-Sur 
Emanuel Grech, is-Sur Anthony Muscat, is-Sur Ray 
Vella u s-Sur Joseph Bartolo. Niftakarhom imexxu 
lill-Banda Imperial bil-għaqal u jaħdmu għaliha 
kultant anke bis-sagrifiċċji. Huma ħabbew lill-Banda 
li kienu jmexxu u fl-istess ħin kienu jirrispettaw lill-
għaqdiet l-oħra. It-tmexxija għaqlija tagħhom għadna 
ngawduha sal-lum, l-aktar matul il-jiem tal-festa. Jalla 
l-President, is-Segretarju u l-kumitat il-ġdid jaħdmu 
fuq il-passi ta’ dawk ta’ qabilhom ħalli għal ħafna snin 
oħra jkollna mhux biss festa sabiħa u magħquda iżda 
wkoll nies magħżula sabiex ikunu t-tmuniera ta’ din 
l-għaqda li hija tant għall-qalb il-Melliħin.

F’din l-okkażjoni nixtieq nagħlaq billi nagħti 
l-apprezzament tiegħi lis-Sur Joseph Bartolo li temm 
il-ħidma tiegħu bħala president tal-istess għaqda. Jiena 
ilni naf lil Ġużeppi minn ċkuniti, jiġifieri iktar minn 50 
sena. Kont immur fil-każin u narah jaħdem, jiżbogħ 
u jirranġa fejn kien ikun hemm bżonn. Drabi oħra 
kont narah jagħmel il-kpiepel tal-karti għall-party li 
l-għaqda torganizza għat-tfal tal-Mellieħa fil-Milied. 
Ġieli kont narah iqasqas u jiżbogħ kpiepel ikkuluriti 
tal-Karnival. Meta bdejt nikber, kont iżjed nammira 
x-xogħol volontarju li kien jagħmel minn qalbu. 
L-iktar affarijiet li ammirajt f’Ġużeppi bħala President 
tal-Banda Imperial kienu l-irġulija, ir-rispett u d-don 
tat-tolleranza. Dawn il-kwalitajiet sbieħ kollha kienu 
ta’ siwi kbir fir-responsabbilità li kien iġorr. Ta’ dan 
kollu nixtieq nirringrazzjah u anke tar-rispett li dejjem 
wera lejja bħala sagristan. Fl-aħħarnett, ngħidlu grazzi 
tal-ġid kollu li għamel kemm lill-parroċċa kif ukoll 
lill-komunità Melliħija.




