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Kien it-Tnejn 9 ta’ Lulju meta ħafna Melleħin 
tnikktu, meta semgħu l-Qniepen tal-Knisja 
Parrokkjali b’dawk in-noti kiebja jħabbru li Qassis 
kien miet. Kulħadd baqa’ mibluh Dun Nazzaren 
ħalliena, mar id-Dar tal-Missier tas-Sema.  Jien 
bħal ħafna oħrajn tnikkitt, tlift ħabib u Saċerdot, 
li ħdimt ħafna miegħu speċjalment fiċ-Ċentru 
Parrokkjali.  Ħsibt għalhekk li f’dan il-fuljett inġib 
id-diskors li kont għamilt fil-11 ta’ Jannar 1986 fil-
Knisja Parrokkjali fejn kienet saret lejla Mużika 
Letterarja biex ingħata ġieħ u ringrazzjament lil 
Mons. Ġużeppi Schembri u Dun Nazzaren, li kienu  
spiċċaw is-servizz tagħhom fil-Mellieħa.

Minn fostkom Għalikom
Għeżież Rev, Monsinjur, Kappillani, Saċerdoti 

Reliġjużi u Poplu.  Insellmilkom.
Se nibda dan il-messaġġ tiegħi bil-kliem 

sabiħ ta’ Ġesù, is-Saċerdot il-Kbir, mill-vanġelu 
ta’ San Mattew, meta qal “Hekk għandu jiddi 
d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin, biex jaraw 
l-għemejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil 
Missiekom li hu fis-smewwiet.”

U dan eżattament li ġabna hawn il-lejla biex 

flimkien bl-għemejjel tajba li għamiltu f’dawn is-
snin kollha li ħdimtu fostna nagħtu qima u glorja lil 
Missier tagħna u nitolbu għalikom.

Intom ġejtu magħżula minn fost il-Poplu t’Alla 
biex taqduh wieħed bħala Kappillan u l-ieħor bħala 
saċerdot. Għandna x-xorti wkoll li dan is-saċerdot 
li l-lejla ġejna nagħtu din it-tislima ġie magħżul 
minn fostna l-Melleħin.  Ġie magħżul minn fostna 
biex ikun għalina.  Ġie mogħti lilna minn familja li 
bħal ħafna oħra Melleħin kellha l-problemi tagħha, 
familja numeruża, il-missier kien jaqla’ x’jiekol il-
ġurnata tax-xogħol, u ħafna minn fost ħutu kellhom 
iħallu din l-art biex marru jaħdmu u jgħixu f’artijiet 
oħra.

Ġie magħżul minn fostna, mhux għax kien kbir, 
jew ta’ pożizzjoni tajba, imma għax kien umli, jitlob, 
jgħix ħajja sempliċi, imrobbi fl-imħabba t’Alla u 
ħabib ta’ ħafna u hawn ta’ min isemmi l-kliem ta’ 
San Pawl lill-Korintin, “Alla għażel id-dgħajfa tad-
dinja biex iħawwad il-qawwija.”

Wara li ġie magħżul minn fostna, il-Providenza 
t’Alla riedet li għal dawn l-aħħar tnax-il sena jiġi 
mogħti lilna biex jaħdem hawn fostna.  

Hu ġie fostna bħalma l-Evanġelista qal għal 
Ġesù, “Ma ġiex biex ikun moqdi iżda 
biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b’fidwa 
għall-kotra.”  Dan li kellu quddiemu 
Dun Nazzaren meta beda l-ħidma tiegħu 
hawn fostna.  Fostna ħadem bħala Viċi 
Kappillan u dan ix-xogħol għamlu bl-
ikbar dedikazzjoni u f’ħidma kontinwa 
mal-Kappillan.  Il-Konċilju dwar din 
il-għaqda jgħid hekk, “Għalhekk bejn 
il-Kappillan u l-Viċi tiegħu għandu jkun 
hemm relazzjonijiet t’aħwa, karità ma’ 
xulxin u rispett reċiproku.  Kappillan 
u Viċi jwieżnu lil xulxin bil-pariri, bl-
għajnuna u bl-eżempju u flimkien jagħmlu 
x-xogħol fil-Parroċċa għalenija fil-fehma 
u bil-ħeġġa tagħhom.”

Qassis, 
li ħafna ħabbew

 Sammy Borg

Id-Djaknu Dun Joe Caruana, illum Kappillan qed jippreżenta rigal lil Dun Nazzaren hekk kif spiċċa 
l-ħidma tiegħu bħala Viċi Kappillan fil-Mellieħa – Diċembru 1985
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Din il-kwotazzjoni żgur li applikat għall-ħidma 
ta’ Dun Nazzaren mal-Kappillan u bħala Viċi fil-
Parroċċa.

Iż-żminijiet tal-lum jitolbu li s-Saċerdot jgħix 
mal-Poplu, jgħix mal-familja kollha tal-bnedmin li 
hu wkoll ħareġ minnha, f’għaqda sħiħa mal-knisja 
jagħti xhieda tal-verità, jaħdem biex isalva u mhux 
biex jikkundanna, li jħobb aktar milli jistenna li 
jkun maħbub u li jwassal il-Kelma t’Alla u l-grazzja 
tas-Sagramenti lil ħutu l-bnedmin, speċjalment lil 
dawk li jkun jaħdem fosthom.

Is-Saċerdot jista’ jilħaq din il-ħidma mill-Knisja 
fejn il-fidili jiġu biex jisimgħu l-Kelma t’Alla u 
l-ispjegazzjoni tagħha għall-ħajja ta’ kuljum.  Is-
Saċerdot iħabbibhom m’Alla permezz tal-qrar u 
jagħmilhom ħaġa waħda permezz tal-Ewkaristija.  
Din il-ħidma Dun Nazzaren wettaqha f’dan it-
tempju fejn ħafna minna u oħrajn li telqu qabilna 
ġew u semgħuh u ħadu sehem miegħu fis-sagrifiċċju 
tal-Quddiesa.

Barra dawk li setgħu jiġu f’dan it-Tempju kien 
hemm oħrajn li minħabba l-inkapaċità tagħhom 
jew il-mard, ma setgħux jiġu, iżda dan is-Saċerdot 
sibnieh idur mar-Raħal tagħna u ta’ kull l-ewwel 
Ġimgħa tax-xahar kien iżur numru kbir sewwa 
minnhom.  Kien iwasslilhom lil Ġesù Ewkaristija u 
jgħidilhom kelma ta’ faraġ.

Dun Nazzaren ħadem ukoll fil-ħidma pastorali 
ta’ tagħlim u formazzjoni ta’ tfal u żgħażagħ, anzi 
din kellha tkun l-ikbar ħidma tiegħu fostna.  Fil-
bidu tal-ħidma tiegħu kellu jiffaċċja problema li 
kienet qiegħda tkidd ħafna lil dawk li kellhom għal 
qalbhom il-pastorali u t-tagħlim tat-tfal u żgħażagħ.  
Din kienet il-post addattat fejn  tlaqqagħhom u 
torganizzahom.  Il-post li kif jgħallem il-Konċilju, 
li għandu jkun l-estensjoni tal-Knisja.  Dan il-lokal 
tfaċċa quddiemna f’Ġunju tas-sena elf disa’ mija 
u sitta u sebgħin meta nxtrat 
id-dar li llum huwa ċ-Ċentru 
Parrokkjali.  Bil-ħidma u 
għajnuna u tant sagriffiċċji 
flimkien mal-Kappillan Dun 
Ġużepp Schembri, Dun Mosè 
Debono u Dun Nazzaren stajna 
naraw din il-ħolma sseħħ.

Dun Nazzaren fehem u 
ħadem biex il-Parroċċa jkollha 
post li jilqa’ fih il-familja kollha 
u għalhekk flimkien mad-
direzzjoni taċ-Ċentru ħasbu 
biex f’dan il-post isir xogħol 
ta’ kostruzzjoni li kważi nbena 
mill-ġdid.  Ħadem biex ikun 
mgħammar b’kollox, xejn lussu.  
Iżda dak kollu li hu meħtieġ 

għandek issibu.  Biex seta’ sar dan ix-xogħol kollu 
saru ħafna sagrifiċċji, spejjeż u enerġija.  Imma kif 
nistgħu naraw illum dawn l-isforżi ma kenux ta’ 
xejn għax b’dan il-post il-Parroċċa ħadet ħajja oħra.

Dun Nazzaren fiċ-Ċentru kompla jaħdem 
f’ħidma qaddisa bħal dik li saħħaħ sewwa l-ewwel 
tagħlim li jingħata liċ-ċkejknin bħala tħejjija xierqa 
għall-ewwel Tqarbina u għall-Griżma tal-Isqof.  
Bil-għaqal  u bl-eżempju tiegħu sab lil min jgħinu.  
Irnexxilu jiġbor miegħu u jifforma grupp Kateketiku 
li jistħoqqlu kull ammirazzjoni.

Il-ħidma ta’ dan is-Saċerdot estendiet ruħha 
fil-ħidma fost iż-żgħażagħ.  Kif nafu fiż-żminijiet 
tal-lum li taħdem fost iż-żgħażagħ mhux faċli.  
Iżda meta s-Saċerdot bl-għajnuna tal-Id Moħbija 
jirnexxilu jdaħħal lil Kristu fost iż-żgħażagħ, kull 
forza materjalista bħal tgħib u tisparixxi.

Dawn huma fatti għax iż-żgħażagħ fiċ-Ċentru 
joffru ħafna servizz li jestendi u jinfirex mal-
Parroċċa u hawn donnha toħroġ waħedha li ma jistax 
ikollok Parroċċa ħajja jekk ma jkollokx Ċentru ħaj 
u organizzat li minn ġo fih il-membri kollha tal-
Parroċċa jistgħu jikbru fit-tagħlim u l-formazzjoni 
u jiffurmaw karattri nsara u ċittadini serji.  Għax 
x’jiswa li jkollok raħal jew belt sabiha mdawra 
b’dak kollu li tista’ toffri n-natura, djar sbieħ u toroq 
sbieħ, jekk in-nies li jkunu joqogħdu m’għandhomx 
rispett lejn xulxin, nieqsa mill-imħabba u tolleranza.

F’dawn l-aħħar ġimgħat il-Mellieħa messietha 
x-xorti li għat-tielet darba wieħed minn uliedha 
s-Saċerdoti jiġi maħtur Kappillan. Kulħadd inħasad 
u ħass għal din il-firda minn wieħed mir-rgħajja 
Spiritwali li kellu.

F’Dun Nazzaren rajna sseħħ sottomissjoni 
u ubbidjenza lejn il-Missier Spiritwali tiegħu 
l-Arċisqof li għażlu biex ikun Kappillan fil-Parroċċa 
ta’ Ħal Kirkop. Għax kif jgħallem il-Konċilju 

Dun Nazzaren waqt quddiesa quddiem iċ-Ċentru Parrokkjali f’għeluq il-25 sena mill-ftuħ uffiċjali
 – 18 ta’ Ġunju 2002
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s-saċerdot għandu jfittex li jagħti s-sehem tiegħu fil-
ħidma Pastorali tad-djoċesi kollha anzi tal-Knisja 
kollha.

U hawnhekk nixtieq ngħid kelma lil dawk il-
lajċi li għandhom għal qalbhom il-valuri nsara biex 
nitgħallmu nkunu bħal dan is-Saċerdot li għaraf fis-
skiet u mingħajr ħafna storbju, il-valuri tat-tagħlim 
u formazzjoni fost it-tfal u ż-żgħażagħ.

Biex is-sehem tagħna jikber f’din il-ħidma 
speċjalment meta naraw in-nuqqas ta’ vokazzjonijiet 
jikber.  Is-siewi tal-ħidma tagħna jidher fid-digriet 
tal-Konċilju dwar l-Appostolat tal-Lajċi meta qal, 
“li l-lajċi, għaliex għandhom sehem mill-uffiċċju 
ta’ Kristu saċerdot u Re, għandhom sehem attiv 
tagħhom fil-ħajja u l-ħidma tal-Knisja.  Fi ħdan il-
komunitajiet tal-knisja il-ħidma tagħhom hija hekk 
meħtieġa li mingħajrha l-appostolat tar-rgħajja 
nnifsu ħafna drabi ma jistax jilħaq l-effett sħiħ 
tiegħu.”

Nistieden iż-żgħażagħ biex iwieġbu għas-sejħa 
t’Alla u jiddedikaw ħajjithom għat-tagħlim u tixrid 
tal-kelma t’Alla.

Jien ċert li Dun Nazzaren ma setax jagħmel dan 
ix-xogħol kollu mingħajr l-Id il-Leminija t’Alla li 
dejjem kienet miegħu u l-għajnuna t’Ommna Marija.  
Żgur ukoll li Dun Nazzaren sab mill-Kappillan  il-
veru ħabib, sab fih Missier li għenu biex ikabbar dak 
kollu li wettaq fostna.

Jien nawguralkom u nifirħilkom f’isem il-Poplu 
tal-Mellieħa għall-ħatriet ġodda li ġejtu mogħtija, 
nixtiqilkom kull suċċess fil-ħidma pastorali li se 
twettqu fil-Parroċċi li ġew afdati lilkom.  Jien 
nirringrazzjakom tax-xogħol anke moħbi li wettaqtu 
fostna l-Melleħin u llum tistgħu tgħidu mal-
Appostlu Missierna San Pawl “Ħdimna u għexna 
imma mhux aħna iżda Kristu li għex u ħadem fina.”
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