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Ħbieb, il-festi jig u kull 
sena u nħejju għalihom 
bil-kbir. Din is-sena 
differenti mill-passat. Il-
pandemija gerfxet lil kull 

settur u strata tas-soċ jeta . Imma l-Għaqda 
baqgħet attiva, u flimkien f’diskussjoni mal-
Awtorita  tal-Knisja, instabet triq onorabbli kif 
niċ ċ elebraw il-festa tal-qaddisa tagħna b'mod 
ridott. Nappella biex nimxu mad-direttivi tal-
Kurja u tal-Għaqda biex bla eċ ċ essi u bi spirtu 
Nisrani nagħtu g ieħ u qima lill-qaddisa waqt il-
pellegrinag g i li (sal-ħin li qed nikteb dan il-
messag g ) għandhom isiru. 
L-Għaqda, apparti li ħadmet mill-qrib mal-

Knisja, ħadmet ukoll mal-Gvern biex il-każ ini 
tagħna ngħataw għajnuna biex tagħmel tajjeb 
għall-flus li tilfu jew spejjeż  li daħlu għalihom. 
Dan billi g iet maħluqa l-Iskema COVID-19 
Każ ini tal-Banda. F’din l-iskema, il-Gvern ta 
€200,000 li g ew mqassma lis-soċ jetajiet 
muż ikali b’mod ugwali. Nixtieq nirringrażżja  
lill-kumitati kollha li sabu l-ħin sabiex niltaqgħu 
magħhom b’mod virtwali u flimkien 

iddiskutejna l-isfidi li s-soċ jetajiet tagħna sabu 
fi ż mien il-pandemija.  
Bil-ħidma tal-Għaqda ħarg u diversi fondi 

oħra li jkopru oqsma diversi. Nittama li dawk 
eleg ibbli japplikaw u jimxu strettament mal-
linji gwida. 
Il-każ ini għad baqgħalhom għeruq sodi f’kull 

belt u raħal, u xorta għad baqa’ lok għal xiex 
jagħtu kontribut kulturali u muż ikali fis-snin li 
g ejjin. Nittama li għalkemm ser nirtira, nibqa’ 
nsegwi dak li jkun qed iseħħ fl-Għaqda. Ma 
nixtieqx nara jinħatt dak li b’tant impenn 
ħdimna għalih matul is-snin. 
Nagħlaq billi nsellem lid-dirig enti tal-każ ini 

kollha, li għal bosta snin ħdimt magħhom fil-
qrib. Grażżi tal-appog g  li tajtuni u l-
koperażżjoni li sibt. Tafu li għaddejt minn 
esperjenża xejn pjaċ evoli u għadni ma g ejtx 
f’sikkti. Kontra qalbi se jkolli nsellmilkom u 
nirtira; pero  nittama li nkun nista’ nagħti 
sehem modest jekk Alla jrid nirkupra xi ftit. 
Ħudu ħsieb iċ ċ elebraw b’mod dinjituż , biex fil-
futur mal-Kurja nibqgħu ntejbu r-relażżjonijiet 
għall-g id tal-qasam tal-festi. 
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Messaġġ mill- 
Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda 
Joseph C. Azzopardi 
Segretarju Ġenerali - Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda 

Nota editorjali 
L-Għaqda Muż ikali Imperial tixtieq tieħu din l-

opportunita  sabiex tirringrażżja lis-Sur Joseph  C. 
Ażżopardi tas-snin twal ta’ ħidma li għamel b’risq il-
każ ini tal-banda, fejn serva għal għoxrin sena sħaħ 
bħala Segretarju G enerali tal-Għaqda Nażżjonali 
Każ ini tal-Banda. F’dan il-perjodu, l-Għaqda li aħna 
membri tagħha għamlet passi ta’ g gant ’il quddiem 
u flimkien mad-diversi Kumitati Eż ekuttivi li ħadem 
fi ħdanhom rajna l-isem tas-soċ jetajiet muż ikali 
Maltin u l-qasam bandistiku Malti jkomplu jiksbu r-
rispett li jixirqilhom. Minn qalbna nawgurawlu s-
saħħa u l-fejqan f’dan iż -ż mien tant diffiċ li.  

Grazzi JC!  
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