
Il-festi ddedikati lill-qaddisin patruni huma 
sinonimi mal-ħajja tal-ibliet u l-irħula tagħna. 
Huma espressjoni reliġjuża, kulturali u tradizzjonali 
li naraw bħala parti integrali tal-ħajja tagħna bħala 
poplu. Is-sehem tal-Każini tal-Banda f’dawn iċ-
ċelebrazzjonijiet huwa wieħed fundamentali li 
aħna bħala Għaqda Każini tal-Banda flimkien mal-
każini u mal-komunità inġenerali rridu naħdmu 
biex naraw li dan is-sehem jissaħħaħ u jinfirex 
aktar ħalli aktar żgħażagħ jieħdu sehem aktar attiv 
mhux biss fl-organizzazzjoni tal-festi imma anke fl-
amministrazzjoni tal-każini tagħna.

Huwa fatt li ma jistax jiġi miċħud li l-każini 
tagħna huma fihom infushom skola tat-tagħlim. 
Tagħlim mhux biss mużikali imma anke tagħlim 
ta’ amministrazzjoni u tal-valuri sbieħ tal-ħajja. 
Il-każini jistgħu u għandhom ikunu post fejn 
fiha tissawwar aktar is-sens ta’ lealtà u sens ta’ 
appartenenza li tant huwa tajjeb biex fiż-żgħażagħ 
tagħna jkompli jissawru l-valuri sbieħ li għallmuna 
missirijietna u anke l-Knisja Kattolika. Dan jista’ 
jsir billi anke fl-organizzazzjoni tal-festi tagħna, 
ikomplu jingħataw spazju sabiex juru t-talenti 
sbieħ li ż-żgħażagħ tagħna huma mogħnijin bihom. 
Madanakollu ż-żgħażagħ iridu wkoll juru maturità 
u serjetà li waqt il-festi jikkomportaw ruħhom kif 
jixraq u dan biex ikunu ta’ eżempju tajjeb kemm 
għal żgħażagħ bħalhom imma anke għal dawk li 
huma iżgħar minnhom.

Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festi tagħna jista’ 
jkunu sbieħ daqskemm jistgħu jkunu koroh. 
Kollox jiddependi b’liema mod jiġu organizzati u 
ċċelebrati u kif iż-żgħażagħ tagħna huma kapaċi 

jgħollu l-livell tagħhom biex 
dawn iċ-ċelebrazzjonijiet 
verament ikattru dak is-sens 
ta’ appartenenza lejn dak 
il-każin partikolari imma 
aktar importanti lejn dik il-
komunità fejn jgħixu. Barra 
minnhekk il-komportament taż-żgħażagħ għandu 
jirrifletti s-sens ta’ qima sabiħa u nadifa lejn il-
qaddis patrun biex anke s-sens ta’ fidi naħdmu fuqu 
ħalli nkattruh. Mingħajr fidi persuna tħossha mitlufa 
u titlef sens ta’ identità personali.

Irridu bħala Għaqda Każini tal-Banda 
naħdmu u nkunu aħna bħala punt fundamentali 
ta’ referenza li naraw li l-festa tibqa’ verament 
waħda li fiha l-komunità tkun magħquda fit-tiġdid 
tal-valuri sbieħ tagħha mhux biss dawk kulturali 
u tradizzjonali imma importanti daqshom dawk 
reliġjużi u soċjali. Irridu nkomplu naħdmu ħalli 
dak is-sens ta’ appartenenza jissaħħaħ u jinxtered 
b’mod partikolari maż-żgħażagħ tagħna ħalli lkoll 
naraw li l-festi tagħna jintużaw b’mod tajjeb, san u 
li verament iservu ta’gid għal kull min jieħu sehem 
fihom.

F’isem l-Għaqda Każini tal-Banda nawgura 
l-festa t-tajba, u ngħid grazzi lis-Soċjetà Mużikali 
Imperial u l-membri għall-impenn volontarju 
tagħhom, u nħeġġeġ li dik il-ħidma tissarraf 
f’ċelebrazzjonijiet sbieħ ta’ festa li tgħaqqad, li 
tkattar sens ta’ appartenenza u li l-poplu jagħraf 
b’liema responsabilità, b’serjetà u maturità l-każini 
tal-banda jafu jiċċelebraw il-festa ħalli nħarsu 
s-sens reliġjuż u sabiħ tagħhom.
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