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Min jaf kemm hawn nies li ta’ kull sena jkunu 
qegħdin jistennew il-festa tagħna b’ħeġġa kbira. Kif 
jaf kulħadd, kull belt u raħal f’Malta u Għawdex, il-
biċċa l-kbira minnhom fl-istaġun tas-sajf, jagħmlu 
l-festa f’ġieħ il-patrun jew il-patruna tagħhom. 
Ħafna minn dawn il-festi jiġu dejjem fl-istess tmiem 
il-ġimgħa ta’ kull sena; oħrajn ikunu ffesteġġjati fil-
ġurnata liturġika tagħhom. Il-komunitajiet fl-irħula 
ta’ Malta u Għawdex tarahom jgħixu dan iż-żmien 
tal-festa bl-iktar mod ferrieħi.

Il-festi tagħna huma wirt li writtna mingħand 
missirijietna. Minkejja opinjonijiet differenti fuq 
il-festi tagħna, dawn għadhom ikunu mistennija u 
mfittxija minn kull komunità parrokkjali fi gżiritna.

Nistgħu ngħidu li matul is-sena jkunu organizzati 
mijiet ta’ festi u okkażjonijiet differenti, nibdew minn 
twelid ta’ tarbija u nistgħu nsemmu kull okkażjoni 
oħra li tnissel fina xi forma ta’ ferħ u sodisfazzjon. 
Kull festa fiha sinifikat, valur u messaġġ għal kull 
min ikun qiegħed jorganizzaha u l-iżjed lil kull min 
ikun qiegħed jgħixha u jieħu sehem fiha.

Bla dubju ta’ xejn, kull festa tirrikjedi ħafna 
ħsieb u xogħol għal ħafna nies – l-iktar għal dawk 
li jkunu verament dilettanti tal-festa li ssibhom 
f’kull raħal. Għalihom il-festa hi kollox. Dawn in-
nies jagħtu l-kontribut tagħhom b’mod volontarju u 
mingħajr ebda ħsieb ta’ ħlas. Ħafna drabi, jagħmlu 
ħafna sagrifiċċji u anke jiċċaħdu minn ħafna 
affarijiet. Moħħhom ikun kif il-festa tkun suċċess. 
Hawnhekk nixtieq insellem lil dawn in-nies kollha 
li jaħdmu u jagħtu s-sehem tagħhom matul is-sena 
kollha b’mod partikulari matul il-ġranet tal-festa. 
Għall-grazzja t’Alla, fil-parroċċa tagħna għandna 
ħafna għaqdiet u kumitati għal kull tip ta’ attività li 
tagħmel parti mill-festa. Għal dawn l-għaqdiet jien 
għandi kull rispett. 

Bħala sagristan, mill-bidu tal-ħidma tiegħi fl-
1976, lil kull għaqda li hawn fil-Mellieħa, minn 
qalbi offrejtilhom kull għajnuna li jista’ jkollhom 
bżonn. Fuq dawn l-għaqdiet jiena ma nistax nikteb 

dwarhom għaliex żgur m’iniex daqshekk aġġornat 
u nfurmat fuq kull ħaġa li jorganizzaw. Jiena nieħu 
ħsieb żewġ gruppi li jaħdmu mill-qrib miegħi 
u mas-sagristana tas-Santwarju, Suor Manwela 
Grixti. Qiegħed nirreferi l-ewwel nett għall-Grupp 
Santa Marta li fih insibu grupp ta’ nisa li darba 
fil-ġimgħa, flimkien miegħi u mas-sagristana tas-
Santwarju, nieħdu ħsieb it-tindif ġenerali taż-żewġ 
knejjes tagħna. 

Jidher ċar li dan il-grupp huwa għall-qalb 
il-komunità Melliħija għaliex nirċievi ħafna 
kummenti pożittivi ta’ ringrazzjament sabiex 
inwassalhom lil dawn in-nisa dedikati. Għan-nom 
ta’ ħafna nies, nixtieq nirringrazzja lil dawk in-nisa 
li għadhom attivi fi ħdan dan il-grupp kif ukoll lil 
dawk li m’għadhomx jagħtu s-servizz tagħhom 
minħabba diversi raġunijiet. Nixtieq insellem 
ukoll lill-membri ta’ dan il-grupp li tant ħadmu u 
li llum m’għadhomx magħna. It-tieni grupp huwa 
dak tad-daqq tal-qniepen. Il-membri rġiel ta’ dan il-
grupp fil-festi tagħna jiddedikaw ħafna ħin sabiex 
isemmgħulna dawk il-moti ferrieħa li tant huma 
għall-qalb il-Melliħin.

Ma nistax ma nsemmix il-kontribut li tant 
jagħtu minn qalbhom iż-żewġ baned li għandna fir-
raħal tagħna. Kif dejjem ktibt u għedt, minn tfuliti 
dejjem kelli imħabba speċjali għaż-żewġ baned 
tagħna. Dejjem apprezzajt is-sehem tagħhom fl-
attivitajiet li jieħdu sehem fihom kemm fir-raħal 
tagħna u anke barra mir-raħal. Minn meta ġejt 
maħtur sagristan, nistqarr li r-rispett lejn dawn iż-
żewġ għaqdiet mużikali żdied għaliex dejjem sibt 
ir-rispett reċiproku u l-għajnuna fil-ħidma tiegħi. 
Barra minn hekk, jien dejjem offrejtilhom kull 
għajnuna li jkollhom bżonn, mhux biss fi żmien il-
festa titulari, iżda wkoll meta jkollhom xi okkażjoni 
jew xi anniversarju speċjali.

L-aspett reliġjuż f’kull festa titulari għandu jkun 
il-qofol u l-iskop ewlieni, l-ewwel u qabel kollox, il-
funzjonijiet fil-knisja għandhom jieħdu preċedenza 
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fuq l-attivitajiet esterni. Tieħu gost tara ħafna nies 
jieħdu sehem attiv fil-funzjonijiet li jibdew bin-
noveni. Dawn huma disat ijiem ta’ preparazzjoni 
għall-festa fejn fihom, kull jum ikun iddedikat lil 
xi sezzjoni mill-komunità fosthom il-kleru, it-tfal, 
iż-żgħażagħ, l-anzjani, il-miżżewġin, l-għaqdiet 
reliġjużi u l-għaqdiet ċivili. B’hekk, il-komunità 
kollha tkun qiegħda tiġi mistiedna biex tieħu sehem 
f’dawn il-funzjonijiet tant sbieħ.

Il-qofol tal-festa jintlaħaq lejlet u nhar il-festa. 
Lejlet il-festa tibda bit-translazzjoni – funzjoni 
qasira però sabiħa u sinifikanti. Imbagħad il-
funzjoni titkompla bil-kant tal-għasar fejn fih 
jitkantaw is-Salmi, l-Antifoni u l-Magnificat. 
Nhar il-festa filgħodu tiġi ċċelebrata l-Quddiesa 
Solenni fejn fiha jiġi minsuġ il-paniġierku f’ġieħ 
il-patrun jew il-patruna. Fil-każ tagħna l-Mellieħa, 
il-paniġierku jkun imfassal u ppreparat sabiex 
jingħata ħafna tagħlim fuq it-twelid, il-virtujiet 
u l-ħajja tal-Madonna. Imbagħad filgħaxija, 
kulħadd ikun qiegħed jistenna bil-ħerqa l-ħruġ tal-
purċissjoni li, tista’ tgħid, iġġib fi tmiemha l-festa li 
l-għan prinċipali tagħha huwa li tressaqna iżjed lejn 
il-Madonna u binha Ġesù li huwa s-sors prinċipali 
tal-ferħ u l-paċi f’ħajjitna.

Dawn l-attivitajiet reliġjużi kollha li jiġu 
organizzati matul il-jiem tal-festa jirrikjedu ħafna 
ħsieb, preparazzjonijet u ħidma li, ħafna drabi, 
ma jidhirx. Hawnhekk nixtieq li nsellmu u nuru 
l-apprezzament tagħna lill-kappillani, lis-saċerdoti, 
lill-Kunsill Pastorali Parrokkjali, lis-sagristani u 
dawk li jgħinuhom biex jintramaw il-knejjes u ħafna 
nies oħra li jaħdmu bla waqfien sabiex il-knejjes 
tagħna jinżammu nodfa. Hemm nies oħra li jagħtu 
s-sehem tagħhom għas-suċċess tal-festa fosthom 
dawk li jdoqqu l-qniepen, il-fratelli, l-abbatini, il-
korijiet u dawk li janimaw il-funzjonijiet. Hemm 
oħrajn li jagħtu s-sehem tagħhom li ma jkunux iridu 
li jissemmew u wisq inqas jidhru.

It-tieni parti tal-festa li hija konnessa sew mal-
festa reliġjuża. Qiegħed nirreferi għall-attivitajiet 
esterni li jiġu organizzati fil-pjazez u t-toroq tagħna. 
Hawnhekk jiġini f’moħħi l-Grupp tal-Armar – grupp 
ta’ rġiel u nisa li matul is-sena kollha jieħdu ħsieb 
l-armar kollu li jintrama matul il-ġranet tal-festa. 
Dawn jieħdu ħsieb mhux biss jarmaw il-pjazez u 
t-toroq tagħna matul il-ġranet tal-festa, iżda jieħdu 
ħsieb il-manutenzjoni tiegħu u anke jagħmlu armar 
ġdid.

Nerġa’ għal darb’oħra nsemmi s-sehem tal-
baned u l-orkestri mużikali li tant iferrħuna b’dawk 
il-marċi u programmi sbieħ li jesegwixxu fit-toroq 
u l-pjazez prinċipali tagħna. L-għaqdiet pirotekniċi 
wkoll jagħtu sehem importanti ħafna matul il-festa. 
Dawn jaħdmu matul is-sena kollha sabiex matul 
il-ġranet tal-festa jkollna nar tal-art u tal-ajru li 
jkompli jżid mal-atmosfera ferriħija li tkun qiegħda 
tirrenja matul il-festa.

Jiena dejjem emmint li l-ftit minn ta’ kulħadd 
dejjem iħalli riżultati tajbin. Meta jkollok nies li 
lesti jaħdmu u jgħinu f’kull ħaġa konnessa mal-
festa tagħna, kull sena jkollna festa sabiħa, u fuq 
kollox, festa nisranija u dinjituża kif għandha tkun 
u kif dejjem tkun mistennija minn nies tal-affari 
tagħhom. Jalla nibqgħu nsibu nies li lesti jgħinu 
sabiex jibqa’ jkollna festi nsara kif dejjem kienu fi 
żminijiet missirijietna.

Fl-aħħar nett, irrid inrodd ħajr lill-President u 
l-kumitat tal-Banda Imperial tas-sehem li tagħti 
matul il-ġranet tal-festa. Irrid għal darb’oħra 
nirringrazzjahom tal-għajnuna u r-rispett li wrewni 
matul dawn is-37 sena li ilni sagristan. Jalla nibqgħu 
naħdmu flimkien ħalli kull meta tasal il-festa nifirħu 
flimkien kif tixtieq li jsir il-patruna tagħna Marija 
Bambina u lkoll flimkien b’vuċi u b’qalb waħda 
ngħidu: It-twelid tiegħek, Verġni Marija, ferraħ 
mhux biss lilna iżda lid-dinja kollha.

Viva Marija Bambina!
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