
Ftit wara li tgħaddi l-festa ta’ Marija Assunta – 
magħrufa mal-Maltin u l-Għawdxin bħala l-festa ta’ 
Santa Marija – aħna l-Melliħin nibdew nitkellmu 
u nippreparaw għall-festa titulari tagħna. Din il-
festa kienet magħżula mill-antenati tagħna meta 
dawn iddeċidew li jiddedikaw il-parroċċa tagħna lil 
Ommna Marija Santissima f’jum it-twelid imqaddes 
tagħha. Għalina bħala komunità, din il-festa tfisser 
żmien opportun sabiex fih ħafna nies jaħdmu 
flimkien fil-preparazzjonijiet li jsiru, ħafna familji 
jattendu għall-funzjonijiet reliġjużi u anke ħafna nies 
jiffesteġġjaw u jifirħu flimkien.

Ħafna nies jaraw il-festa titulari bħala żmien 
qawwi għaliex f’dan iż-żmien jaraw lill-parroċċa 
tqum spiritwalment. Matul dawn l-aħħar 39 sena 
li ilni nipprepara għal din il-festa liturġika, dejjem 
innotajt kemm il-poplu Mellieħi jattendi bi ħġaru 
għall-funzjonijiet kollha li jsiru fil-knisja. Ħafna nies 
matul il-ġranet tal-festa jersqu lejn is-Sagramenti tal-
Qrar u t-Tqarbin. Dan huwa importanti ħafna għaliex, 
mhux biżżejjed li nippreparaw u norganizzaw, jekk 
imbagħad il-poplu ma jagħmilx il-parti tiegħu u 
jattendi għal dak kollu li jkun organizzat għalih.

F’dawn iż-żminijiet, wieħed jista’ jara u josserva 
valuri oħra li jagħmlu l-festa waħda nisranija, kif 
għandha tkun. Hekk, pereżempju, matul il-ġranet tal-
festa, ħafna nies, li ħafna minnhom ikunu membri 
ta’ għaqdiet, bħalma huma l-Grupp tan-Nar, il-Grupp 
tal-Armar, il-kumitati u l-membri tal-każini tal-baned 
li nsibu fil-parroċċa, imorru jagħtu d-demm – ġest 
mill-iktar nobbli, għaliex li tagħti d-demm lil min 
jista’ jiġi bżonnu huwa att ta’ ġenerożità mill-isbaħ 
li jista’ jsalva ħafna ħajjiet. Daħlet ukoll drawwa 
sabiħa li dawn l-istess membri tal-għaqdiet imorru 
jżuru u jferrħu l-anzjani u l-morda tagħna. Matul il-
ġranet tal-festa jkun hemm minn jagħti karità fi flus 
lil min jinsab fil-bżonn ukoll. Ġesti bħal dawn żgur 
li jkunu ammirati minn ħafna nies li jaraw fina valuri 
verament sbieħ u li juru kemm aħna komunità li 
niffesteġġjaw il-festa tagħna b’mod nisrani.

Bħal kull festa oħra fl-ibliet u l-irħula f’Malta 

u Għawdex, il-festa tagħna hija maqsuma f’żewġ 
partijiet. Għandek il-parti reliġjuża jew il-funzjonijiet 
liturġiċi u l-parti soċjali jew il-festi ta’ barra. Huma 
żewġ partijiet li jikkumplimentaw lil xulxin. Meta 
kont għadni tifel kont immur ma’ missieri Lippu għal 
ħafna mill-attivitajiet li kienu jsiru fit-toroq u l-pjazza 
tagħna. Niftakar fil-marċi li kienu jorganizzaw iż-
żewġ baned tagħna. Kien ukoll jeħodni fuq is-sur 
li hemm biswit il-knisja sabiex nara n-nar tal-ajru. 
Però l-isbaħ parti mill-festa għalija hija l-ħin meta 
jindaqqu ż-żewġ innijiet sbieħ u għeżież għalina 
l-Melliħin – l-innijiet ad unur Marija Bambina. 
Nistqarr li għadni sal-ġurnata tal-lum nipprova nsib 
ftit ħin biex nisma’ dawn l-innijiet. Kienet deċiżjoni 
tajba li ż-żewġ baned tagħna kienu akkwistaw dawn 
l-innijiet – patrimonju li ser jibqa’ apprezzat minna 
kif ukoll mill-ġenerazzjonijiet li ġejjin.

Ma nistax ma nsemmix l-armar li jintrama fil-
pjazez u t-toroq tagħna. Meta nara l-armar tal-festa, 
ħsibijieti jaqgħu fuq dak iż-żmien meta kont għadni 
żgħir u missieri kien jeħodni fil-pjazza f’xemx tiżreġ 
fl-aqwa tas-Sajf. Il-pjazza kienet tkun vojta ħlief 
għall-armar tal-festa. Kien joqgħod jurini u jgħidli 
x’kienu jgħidulhom kull biċċa mill-armar li kien 
ikun hemm - it-trofej, il-pelandri, il-pedestalli, il-
linef u l-antarjoli. Kien jispjegali wkoll l-istorja li 
tirrappreżenta kull statwa li jitpoġġew fil-pjazza 
għall-okkażjoni tal-festa. Niftakar quddiem tnejn 
minnhom konna ndumu iżjed għaliex kien jispjegali 
għaliex semma tnejn minn ħuti għalihom.

Il-festa titlob ħafna impenn u dedikazzjoni. 
Għal ħafna nies involuti, il-festa hija kollox. Bħal 
kull festa u attività oħra, il-festa titlob ħafna ħsieb, 
organizzazzjoni u xogħol. Għall-għaqdiet, gruppi u 
ħafna individwi, il-festa ġġib magħha ħafna xogħol 
u preparazzjonijiet. Dawn in-nies kollha jkollhom 
skop wieħed f’moħħhom – is-suċċess ta’ dak li jkunu 
qegħdin jorganizzaw. Bħala sagristan, jien għandi 
esperjenza kemm tinvolvi impenn festa titulari. 
Għandna ħafna nies li jaħdmu b’mod volontarju u 
aħna, bħala komunità, għandna napprezzaw il-ħidma 
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ta’ kulħadd għaliex ix-xogħol ta’ kulħadd huwa 
importanti u jekk xi ħaġa tmur ħażin, il-festa kollha 
tbati.

Jalla jkollna festa sabiħa li tirrifletti l-valuri nsara 
tagħna u li tkompli tagħmilna komunità magħquda. 
Jalla l-ġranet tal-festa jħallu impatt, kemm fuq il-
familji tal-parroċċa tagħna kif ukoll fuq kull min 
jingħaqad magħna sabiex jifraħ magħna. Fl-aħħar 
nett, nixtieq nirringrazzja lill-President tal-Banda 
“Imperial”, is-sur Josef Borg kif ukoll lill-kumitat 
talli, għal sena oħra, reġa’ stedinni sabiex nikteb dan 
l-artiklu. Nixtieq ngħid prosit ukoll tal-wirja sabiħa li 
ttellgħet matul il-Milied. F’din il-wirja, stajna naraw 

xogħlijiet sbieħ ta’ presepji mħejjija u maħdumin 
minn diversi materjali u bi stili differenti. Żgur li 
l-komunità Melliħija u kull min żar din il-wirja 
apprezza x-xogħol ta’ kull min ħa sehem u din il-wirja 
kompliet tgħin biex iddaħħal fl-ispirtu ta’ Milied 
nisrani lil dawk li żaruha. Fl-aħħar ngħid grazzi lill-
istess kumitat tar-rispett, stima u għajnuna li dejjem 
tani mill-ewwel ġurnata tiegħi bħala sagristan.

Jalla l-festa tkun suċċess sabiex l-għada tal-festa 
jkollna l-unur ngħidu kemm kellna festa sabiħa 
kompluta minn kollox u mingħajr ebda nkwiet u 
kemm kulħadd gawda fil-kwiet u l-paċi.

Il-festa t-tajba lil kulħadd.

MIddLEHILL 
sToRE

prop: a. cutajar

8,
Ì. Bor© Olivier Str.

Mellie˙a
Tel: 21 520603

DIngLI ButchER
67, P. P. Magri Street,

Mellie˙a

Tel: 2152 3588

Specialising in
Maltese & european Fresh Meat,

Marinated Meats and poultry,
Fresh made Kebabs, 

Home Made Sausages & burgers,
local Fresh rabbits

Opening Hours:
Mon / Tues 07.00am till 12.30pm
Wed / Thurs / Fri 07.00am till 12.30pm

03.30pm till 06.30pm
Saturday 07.00am till 01.00pm

Free Delivery

Tower Ladder
services

Elton Cauchi (Baliena)
Mobile: 9984 4678
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