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Għeżież membri u ħbieb, 

Din is-sena ser nerġgħu niċċelebraw il-festa għażiża 
tagħna tal-Immakulata Kunċizzjoni. 

Wara waqfa ta’ sentejn minħabba l-pandemija, il-kumitat 
ħaseb li jipprepara għal din is-sena biex ikollna festa 
denja u xierqa bħalma dejjem organizzajna. 

F’dawn s-sentejn li konna weqfin mill-festa, ma bqajniex 
b’idejna fuq żaqqna u ma nagħmlu xejn, anzi, xammarna 
l-kmiem u bdejna norganizzaw aktar ruħna u dorna 
dawra biex naraw li l-każin ikun mantenut bl-aħjar mod 
possibbli. Matul dawn l-aħħar sena u nofs applikajna 
u ngħatajna diversi għajnuniet mill-Gvern Ċentrali, 
li bihom fost affarijiet oħra installajna l-istairlift kif 
ukoll irrestawrajna l-faċċata b’tikħil u dawl ġdid u anke 
qegħdin fil-proċess li ninstallaw l-pannelli fotovoltajiċi 
fuq il-bejt. 

Fix-xahar ta’ Diċembru tellajna kunċert fil-Knisja 
Parrokkjali bl-għajnuna tal-Fondi Small Initiatives 
Scheme taħt it-tmexxija tal-Kunsill Malti għas-Settur 
tal-Volontarjat u l-Kunsill Lokali tal-Ħamrun u f ’April 
daqqejna fil-Knisja ta’ San Franġisk għal żmien ir-

Randan bl-għajnuna tal-Kunsill Reġjonali. Din is-sena 
wkoll ħadna ħsieb li ntellgħu wirja fil-Ġimgħa Mqaddsa 
b’xogħol magħmul mill-qalb minn persuni b’diżabilita’ li 
ntlaqgħet tajjeb ħafna. 

Il-kumitat ħaseb ukoll biex is-sala tal-każin tibda tituża 
biex jiġu organizzati laqgħat mill-Aġenzija Sedqa, 
Jobsplus u organizzazzjonijiet oħra sabiex inkunu aktar 
inklussivi u innovattivi. 

Nitlob lilkom, il-familjari w ħbieb biex tattendu kemm 
jista’ ikun l-attivitajiet li qed norganizzaw speċjalment fi 
żmien tal-Festa. 

Nagħlaq billi l-ewwel nett nirringrazzja lill-membri tal-
Kumitat, li tul ż-żmien li ilni President ħadmu miegħi 
fil-qrib kif ukoll lill-membri preżenti tax-xogħol kollu li 
qed inwettqu flimkien. M’għandix kliem biżżejjed biex 
nirringrazzjahom tas-sehem kbir biex il-banda tagħna 
timxi ’il quddiem. 

Nirringrazzja wkoll lill-Għaqdiet l-oħra kollha fil-
Parroċċa li flimkien naħdmu qatigħ biex ikollna festa kif 
jixraq. Viva Marija Immakulata 

Messaġġ mill-President
Antoine	Scicluna

Francis Pace
M.Mus (Melit); Dip. Mus St. (Melit); A.Mus L.C.M.

Music Teacher
Piano Tuner

Mob: 99280050
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Għeżież membri,

Dawn l-aħħar sentejn żgur li ma kienux normali u 
wisq inqas faċli. Kienu żmien li ġabu fi kriżi dawk il-
forom ta’ ħajja li konna naqawhom bħala normali u 
kważi nieħduhom ‘for granted’, minħabba l-fatt li hekk 
inkunu għamilna minn sena għall-oħra. Il-pandemija li, 
bil-mod il-mod, id-dinja qed taraha dejjem titbiegħed, 
ġabet bidliet fl-istil ta’ ħajja tagħna li qatt ma konna 
nobsruhom, tip ta’ bidliet li ġabuhom il-gwerer 
mondjali. Dan affettwa l-aktar l-aspetti soċjali li tant 
inħossuhom bżonnjużi fil-ħajja. Min qatt kien joħlom 
li ma jsirux marċi sentejn wara xulxin, li nagħmlu xhur 
mingħajr futbol jew xhur mingħajr quddies. Verament 
huma żmienijiet li nittamaw li ma nerġgħux ngħaddu 
minnhom.

Bl-għajnuna t’Alla din is-sena se nkunu qed noqorbu 
lejn mhux in-normal ta’ tliet snin ilu imma lejn 
forma ta’ normal li, bl-għajnuna t’Alla, noqorbu 
l-ewwel wieħed. F’dan iż-żmien, li nistgħu insejħulu 

żmien ta’ tranżizzjoni, se nkunu qegħdin qisna qed 
nerġgħu nibdew mill-ġdid. Din is-sitwazzjoni nistgħu 
inxebbħuha wkoll mal-ħajja nisranija li tistedinna 
sabiex nibdew dejjem mill-ġdid fir-relazzjoni tagħna 
m’ Alla. Tibda mill-ġdid ma tfissirx tibda ‘from scratch’ 
qisu qatt ma kien hemm xejn imma tfisser terġa’ 
taħdem u tinsisti b’intensità u mpenn dejjem ġdid. 

Il-Immakulata Kunċizzjoni tgħallimna nagħmlu dan 
permezz tal-fidi u tistedinna nixbħu lilha. Marija 
f ’ħajjitha ma kellha xejn faċli, kollox kien jirrikjedi 
l-impenn tal-fidi u id-diversi fażijiet tal-ħajja tagħha 
kienu jirrikjedu dejjem livell ta’ fidi dejjem aktar 
profonda. Dan nistgħu narawh fil-misteri kollha ta’ 
ħajjitha flimkien ma’ Ġesù. Għalhekk aħna nduru 
lejn Marija imnissla mingħajr tebgħa sabiex tkompli 
tgħallimna, tagħmlilna kuraġġ, issostnina fil-prova 
u tagħtina l-paċi tal-ħajja spiritwali u l-paċi fid-dinja. 
Sultana tal-paċi itlob għalina.

Nawguralkom il-festa t-tajba.

Messaġġ mill-Kappillan
Dun	Mario	Mifsud



Għeżież Membri u ammiraturi ta’ din is-soċjetà. 

Il-festa Titulari tagħna, dik iddedikata lill-Ommna tas-
Sema Marija Immakulata, ser tiġi ċelebrata! Iva smajt 
sew ser niċċlebrawha b’mod dinjituż. Wara waqfa ta’ 
snin li ma ssirx il-festa w attivitajiet b’konnessjoni 
magħha llum qegħdin hawn sabiex inħabbru li l-festa 
2022 fl-aħħar tista’ ssir b’mod tradizzjonali. Ma kienux 
sentejn ħfief anzi għaddejna minn perjodu vera ikrah ta’ 
iżolament, astensjonijiet u xxuttar ta’ finanzi. L-introjtu 
tal-każin naqas bil-kbir minħabba r-restrizzjoniijet 
maħruġa mill-Gvern u allura ma stajniex noperaw, 
kemm mill-bar kif ukoll mill-attivitajiet li s-soltu 
nagħmlu. Il-bar issa ilu magħluq għall-perjodu twil 
u dan issarraf biss għal telf ta’ kirjiet lejn is-soċjetà. 
Ma qagħdniex bil-qegħda nistennew il-bajtra taqa’ 
f ’ħalqna, anzi ħdimna ħafna f ’dak li għandu x’jaqsam 
ristrutturar, immodernizzar u titjib tas-sede tas-soċjetà, 
tal-bar, tal-apparat, tal-klima u anke utilizzajna skemi 
maħruġa mill-gvern sabiex irranġajna u tejjibna w 
immodernizzajna l-mod ta’ kif ta’ naħdmu. 

Fost ħafna mill-applikazzjonijiet ta’ skemi ta’ fondi li 
bagħatna kellna riżultati pożittivi għall-aħħar. U hawn 
nirringrazzja pubblikament lil Randolf Scerri tal-
interess, paċenzja u sagrifiċċji li għamel sabiex jfittex 
id-data, jimla’ l-formuli u jara li wara li jsir l-proġett 
jibagħat r-rapport lill-awtorita’ konċernata. Żgur li 
dan ix-xogħol huwa apprezzat ħafna u ta’ valur miżjud 
lejn is-soċjetà. Biżżejjed ngħidu li f ’temp ta’ tliet snin 
ressaqna fuq €85,000 fi proġetti varji. Ovvjament ma 
jkunx jiddependi kollox minna, iżda fejn hemm il-qalb 
u l-imħabba lejn l-oġġett, hemm is-saħħa u jitwettaq il-
ħolm li dejjem kellna. 

Problemi jinqalgħu l-ħin kollu, biżżejjed insemmi 
proġett wieħed li ilna għaddejjin fuqu minn Frar 2021, 

dak tal-pannelli fotovoltajiċi u li sal-festa nisperaw li 
jkunu twaħħlu f ’posthom. Proġetti kbar bħal dan jieħdu 
fit-tul minħabba l-fatt li tkun trid permessi mill-Awtorità 
tal-Ippjanar, gvern ċentrali, stimi ta’ xogħol u materjali 
u nies biex jaħdmu fuq il-proġett nnifsu.  Proġetti kienu 
maqsuma prattikament fi tnejn dawk infrastrutturali u 
dawk soċjali. F’Diċembru ġie inawgurat stairlift ġdid li 
l-fondi tieghu tħallsu minn Ministeru għall-Inkluzzjoni, 
Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur bi spiza 
ta’€6,700. Irranġajna wkoll l-sistema sanitarja tal-bar 
bi spiża ta’ €5,000 li tħallset mill-Ministeru ta’ Aaron 
Farrugia. Irbaħna wkoll proġett ambizzjuż li nagħmlu 
planċier ġdid għas-soċjetà tagħna. Grazzi tmur għall-
Ministeru tal-Kultura li ffinanzja dan il-proġett bi spiża 
ta’ €9,000. Jekk Alla jrid dan ser naraw l-ewwel fażi 
tiegħu (qafas) imwaqqfaf fil-festa li ġejja. 

Proġett ieħor kien ta’ sistema ta’ arja kundizzjonata fis-
sala tal-Każin, iffinanzjat mill-Ministeru ta’ Ian Borg. 
Xtrajna sistema tas-sound kompluta grazzi għall-iskema 
Responsable Gaming. Irbaħna wkoll progett ta’ restawr 
tal-faċċata tal-każin mill-iskema VOPS. Bi spiża ta’ 
€9,000 il-faċċata ser tkun imnaddfa mill-granpuni u dawl 
antik, ser issir sistema ta’ dawl ġdid u aktar moderna. Dan 
il-proġett ser ikun nawgurat fil-Festa 2022. Bi proġett 
ta’ ’l fuq minn €5,000 irnexxielna nixtru strumenti 
mużikali ġodda biex nagħtu opportunità lil nies etniċi 
u/jew barranin biex jitgħallmu l-mużika u l-istrumenti. 
Dħalna wkoll fi proġett fejn nġibu mużiċisti barranin 
jdoqqu magħna fil-jiem tal-festa. Dan il-proġett ma 
kienx wieħed faċli u bi qbil mal-awtoritajiet, ser inġibu 
mużiċisti mill-gżira girien tagħna Għawdex. Proġett 
kbir u ambizzjuż li ħa ħafna xogħol kien fejn tidħol 
komunikazzjoni ma’ entitajiet barranin, governattivi u 
oħrajn ta’ finanzi u loġistika. Nirringrazzja minn hawn 
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żewġ kunċerti s-soċjetà ġabret donazzjonijiet li marru 
għad-Dar tal-Providenza u għall-Patrijiet Franġiskani 
fil-Ħamrun, rispettivament. Fil-Festa li ġejja, għalkemm 
ser taraw xi tibdil li ma kellniex kontroll fuqu, minħabba 
s-sitwazzjoni finanzjarja li kulħadd jinsab fiha, ser taraw 
l-banda tferraħ lill-pubbliku bid-daqq tal-marċijiet 
tagħha. Irrid ngħid grazzi lis-surmastrijiet tagħna li 
f ’sitwazzjoni prekarja ta‘ reklutaġġ ta‘ bandisti xorta 
ħadmu sabiex is-servizzi jkunu mill-aħjar. Nirringrazzja 
lill-għalliema tal-Mużika li ma qatgħu xejn kemm 
online kif ukoll in persona biex jagħtu servizz kontinwu 
u komplut lill-allievi tagħna. Xewqa tagħna li jkollna 
aktar allievi u nfakkar li t-tagħlim jingħata b’xejn. 

Kif qed taraw il-ħidma ma waqfitx mal-pandemija, anzi 
ntensifikat ruħha sabiex issa li ma fadalx restrizzjonijet 
il-pubbliku jkun jista’ jibbenefika u jgawdi frott din il-
ħidma. Għalhekk inħeġġeġ lil kulħadd sabiex jinteressa 
aktar ruħu u jersaq lejn il-każin. Illum nistgħu ngħidu li 
għandna każin mgħammar b’dak kollu li hemm bżonn 
għall-konferenzi u seminars. Il-każin huwa ċentru għall-
konferenzi fil-Ħamrun u anke qed noffruħ lill-għaqdiet 
bħall-Sedqa, Caritas u Jobplus sabiex jagħtu servizz lill-
pubbliku ġenerali mill-qrib fil-lokalità tagħna. 

Indur fuqek li qed taqra: għandna bżonnok! Int 
min int, int fejn int! Il-kumitat irid li nneħħu din il-
miskonċezzjoni li l-każin huwa biss għall-dawk li 
jħobbu l-qatra jew il-birra u logħob tal-karti bejn il-
ħbieb. Il-każin huwa ċentru attiv, soċjali u lest li jilqa fih 
id-diversitajiet kollha biex flimkien nilħqu l-għanijiet 
tagħna, tal-komunità. Nemmen li l-każin jgħallmek, 
jinvolvik, jwasslek sabiex int ukoll tressaq l-vuci tiegħek 
u tikber. Inħeġġeġ lil  dawk kollha li jixtiequ jkunu parti 
mill-familja tagħna sabiex jersqu lejna. Aħna lesti li 
nisimgħu l-proposti tagħkom u ngħinu fejn hemm 
bżonn sabiex nattwawhom. Proġetti hemm ħafna, u 
diġa bdejna naħsbu għas-sentejn li ġejjin meta fl-2024 
niċċelebraw il-45 Anniversarju mit-twaqqif tas-Soċjetà 
tgaħna. Fost l-oħrajn hemm il-ħsieb li jsir musical open 
air fuq il-ħajja tal-Madonna u l-parroċċa tagħna.  Dan 
meta propju fl-2024 niċċlebraw ukoll l-2040 sena mit-
twelid ta‘ Marija Immakulata. 

Dan kollu fl-isfond ta’ Laqgħat bejnietna tal-kumitat, ma 
entitajiet pubbliċi u priavti u persuni oħra. Ovvjament 
ma nistax ma niringrazjax lil dawk il-persuni li jużaw 
is-servizz tat-tqassim tal-ikel fid-djar meta norganizzaw 
xi ħaġa biex niġbru dik ix-xi ħaġa żejda ghas-Soċjetà. 
Nitlobkom li twasslu u tmexxu l-kelma lill-parruċċani 
oħra ħalli isem il-każin jibqa’ fuq quddiem. 

Marija Immakulata Patruna ta’ raħalna żżomm il-
mantar tagħha fuqna. 

 

lis-Sur Charles Debattista għax-xogħol li diġà beda u 
ser ikompli f ’dak li għandu x’jaqsam manutenzjoni tas-
sede. Charles dejjem lest li jirranġa skond l-bżonn. 

Jekk il-Bambin irid il-bar dalwaqt jerġa’ jiftaħ b’mod 
regolari taħt maniġment ġdid u għaqli. Sar taqlib sħiħ 
fil-funzjoni tal-bar, l-apparat u l-loġistika, u wkoll re-
branding tal-bar. Issa ser ikollu l-isem u l-identita’ 
tiegħu hekk kif jixraq bar fil-pjazza prinċipali tal-
parroċċa. L-isem ser ikun “Il-Bokkin” (b’referenza 
għall-mouthpiece tal-istrumenti tal-mużika) u ser 
ikun mżejjen b’mod mużikali. Nistednukom biex tiġu 
taraw d-differenza li saret u kemm hu aktar akkoljenti u 
mmodernizzat filwaqt li tieħdu xi ħaġa tajba f ’atmosfera 
rilassanti. Grazzi tmur għall-George u Anġela li taw 
saħħithom sabiex f ’inqas minn xahar il-bar bidluh 
għall-aħjar. 

Ma rridx ninsa nsemmi l-mod kif il-kumitat qed 
imexxi lis-soċjetà anke mil-lat soċjali. Kellna ħafna 
diskussjonijiet ma‘ entitajiet diversi fosthom Rise 
Foundation, Sedqa, Caritas, Sptar Monte Carmeli 
u oħrajn – dan sabiex intellgħu attivitajiet varji ta’ 
inklużjoni fis-soċjetà tagħna. Għamilna diversi 
sessjonijiet ta’ tagħlim fosthom fuq il-vizzji tax-xorb 
u tad-droga. U issa qed naħdmu biex wara l-festa 
nibdew kors ta’ First Aid ma‘ Jobsplus li ser ikun offrut 
kompletament b’xejn lill-pubbliku li jixtieq jattendi. 
Fil-Ġimgħa Mqaddsa għall-ewwel darba tellajna 
wirja ta’ Oġġetti tal-Passjoni li nħadmu minn persuni 
b’Diżabilita’, fosthom Guardian Angle School, Dar 
Nazzareth, Frame Football Club, Visual and Non-
Visual, Dar tal-Providenza u Inspire. Għamilna wkoll 
serata letterarja fejn atturi diversi tkellmu dwar l-arti, 
l-mużika, il-poeżija u saħansitra drama. Tajna wkoll 
tislima lill-awtur Ħamruniż Mario Azzopardi li ħallina 
din is-sena. 

Ovvjament ma jonqosx is-settur mużikali, dak li 
għaliħ aħna mwaqqfin. U propju f ’Diċembru 2021, 
għamilna Akkademja Muziko-letterarja ġewwa l-Knisja 
Parrokkjali tagħna bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-
100 sena mill-Kult lejn Marija Immakulata fil-Ħamrun. 
Din l-Akkademja kienet taħt il-patroċinju tal-Eċċ 
Tagħha l-President Emeritu Marie Louise Coleiro 
Preca u propju attendiet u kellha kliem ta’ tifħir fuq il-
ħidma li din s-soċjetà qed tagħmel. F’din l-Akkademja 
pparteċipaw ukoll persuni b’diżabilità fejn fost l-oħrajn 
daqqew mal-banda tagħna. Din l-Akkademja kienet 
iffinanzjata mill-Fond Small Initiative Scheme 2020. 
F’April fil-Ġimgħa Mqaddsa mbagħad esegwejna 
Kunċert Funebri fil-knsija tal-Patrijiet Franġiskani, fejn 
kellna ukoll atturi li rrappreżentaw persunaġġi Bibbliċi. 
Hawn rridu nirringrazzjaw lill-Kunsill Reġjonali ta’ 
Nofsinhar li ħallas għall-ispejjeż ta’ dan il-kunċert. Fiż-
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Inħarsu ’l quddiem  b’ kuraġġ u determinazzjoni
Dawn l-aħħar sentejn ħallew impatt kbir fuq is-soċjetajiet 
tal-Banda. Dan mhux inqas fuq is-Soċjeta tagħna – 
L-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni – Ħamrun. 

L-ewwelnett insellem lill-membri u l-qarrejja ta’ dan 
l-artiklu. Mis-sena 2020 isseħibt mal-kumitat tant ħabrieki 
tal-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni sabiex 
noffri l-għajnuna tiegħi lill-Banda tagħna.  Iżda ftit wara 
l-laqgħa ġenerali mill-ewwel ħbatna ma’ maltemp kbir fejn 
saħansitra kellna nagħlqu s-Soċjetà, il-Bar u anke nwaqqfu 
l-attivitajiet kollha li kellna mħejjijin. 

F’Lulju 2020 konna xurtjati li l-Festa tagħna saret b’ mod 
ridott u fuq talba tal-Kappillan tal-Parroċċa, il-Banda tagħna 
daqqet għall-ewwel darba fil-Purċissjoni Pellegrinaġġ 
f ’nhar il-Festa.  Dan kien ta’ sodisfazzjoni kbir iżda fi ftit 
jiem wara reġa’ kellna nagħlqu kollox. 

F’ Lulju 2021 ippruvajna niċċelebraw il-festa kif stajna u 
peress li ma sarux attivitajiet tal-massa xorta kellna diversi 
attivitajiet żgħar fil-każin li dejjem irrispettaw id-direttivi 
mid-Dipartiment tas-Saħħa. B’dieqa kbira l-istatwa tant 
sabiħa tagħna ta’ Marija Immakulata ma ħarġitx fit-toroq 
tagħna u l-attivitajiet liturġiċi saru kollha fil-knisja. 

Biss issa nħarsu ’lquddiem għall-Festa 2022 fejn jekk Alla 
jrid ser nerġgħu noqorbu għan-normalità. 

L-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni ippjanat 
programm tal-Festa flimkien mal-Kummissjoni Festa u 
mal-għaqdiet l-oħra tal-Festa tal-Parroċċa fosthom il-
Grupp tal-Armar u l-Għaqda Dilettanti tan-Nar. Ma kienx 
faċli li tfassal programm meta ċ-ċirkostanzi kienu qed 
jinbidlu b’ mod regolari u meta l-fondi tal-Għaqdiet kollha 
kienu ħafna inqas minn dak tas-soltu. Iżda kif ser taraw f ’ 
dan il-programm xorta ħejjejna programm t’attivitajiet u 
marċi li nittama li jkomplu jferrħu lill-parruċċani u lil dawk 
li jiġu jżuruna fil-Festa. Minn hawn inħeġġeġ lil kulħadd 
sabiex jgħaddi l-kelma u nattendu u nħeġġu lil oħrajn 
jattendu għal kull attività’.

Biss is-Soċjeta tagħna ma ħadmitx biss fuq il-Programm 
tal-Festa. B’ mod partikolari matul il-pandemija, meta 
s-soċjetajiet tal-Banda kienu kollha magħluqin, ħadna 

l-opportunità u nedejna programm ta’ tisbiħ u restawr fis-
Sede tas-Soċjeta’.  Mhux hekk biss, iżda rajna li s-Soċjeta 
tagħna tapplika għal kull fond li jkun hemm sabiex fin-
nuqqas ta’ introjtu nkunu nistgħu nibqgħu għaddejjin 
bil-proġetti permezz ta’ fondi minn organizzazzjonijiet 
Governattivi. 

Fil-fatt is-Soċjetà mis-sena 2020 s’issa akkwistat €85,000 
fi proġetti. Ma’ dawn irridu nżidu wkoll 12-il pannella 
fotovoltajika li ser jiġu installati fuq il-bejt tas-Sede tagħna 
grazzi għall-Ministeru tal-Enerġija. Dawn il-flus ġew 
imsarrfa f ’diversi proġetti wħud huma konklużi u oħrajn 
għadhom għaddejin. Fost il-proġetti kellna r-restawr 
tal-gallarija u l-aperturi, website ġdida, installazzjoni ta’ 
stairlift, xiri ta’ apparat li ntuża għall-Wirja FIDWA li ġiet 
imtella’ fil-Ġimgħa Mqaddsa, fondi għall-Akkademja ta’ 
Diċembru 2021 u l-kunċert t’April 2022, restawr tal-faċċata 
u installazjoni ta’ dawl ġdid, fondi għall-Arkivju l-ġdid, fondi 
għall-planċier il-ġdid, tisbiħ tas-servizzi sanitarji tal-bar, 
fondi għall-istruttura tal-ħadid għall-pannelli, installazjoni 
ta’ arja kundizzjonata fis-sala prinċipali tal-Każin, xiri ta’ 
strumenti ġodda sabiex jindaqqu minn barranin waqt il-
kunċert u proġetti oħrajn.   

Proġetti oħra f ’moħħna hemm ħafna u nwegħdukom 
li l-kumitat ser jibqa’ jagħmel dak kollu li jista’ sabiex 
jakkwista fondi neċessarji biex is-Soċjeta tagħna tibqa 
timxi l’quddiem u filwaqt li nirringrazzjaw lill-kumitati 
preċedenti ser nippruvaw dejjem inħalluha aħjar lil dawk 
li ser jiġu warajna. 

Nixtieq qabel nagħlaq nirringrazzja lill-Wisq Rispettabbli 
Sindku s-Sur Christian Sammut għall-għajnuna kontinwa 
tiegħu u għas-sostenn li jagħtina. Il-preżenza tiegħu f ’ kull 
attività tagħna diġà timliena b’kuraġġ u determinazzjoni 
għall-futur. Insellem lil sħabi tal-Kumitat preċedenti 
għall-ħidma tagħhom u nwiegħed li ser inkompli naħdem 
flimkien mal-Kumitat elett f ’ Jannar 2022 sabiex inkomplu 
nwasslu l-isem tal-Banda tagħna għand kulħadd.  Inħarsu 
’l quddiem b’kuraġġ u determinazzjoni lejn is-Sena 2024 
fejn flimkien ser niċċelebraw il-45 sena mit-Twaqqif tal-
Banda tagħna. Banda Inklussiva – Banda Innovattiva. Viva 
l-Banda tal-Patruna tagħna. 

Messaġġ mill-Assistent Segretarju /Assistent Kaxxier
Randolf	Scerri
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www.bandakuncizzjoni.org

Messaġġ mill-Viċi President/Kaxxier
Francis	Pace

Id-dilettanti kollha tal-festi f’Malta u Għawdex illum 
jinsabu ferħanin li wara nuqqas ta’ sentejn ser jerġgħu 
ikollhom il-ħolma tagħhom issir realtà. Dawn id-
dilettanti għandhom quddiem għajnejhom ħaġa waħda, 
dik li jaraw l-istatwa tal-festa tagħhom ħierġa minn 
dak il-bieb prinċipali tal-knejjes rispettivi tagħhom.    
Nisperaw li l-baned Maltin, tiżjin fit-toroq, in-nar tal-
art u tal-ajru, jerġgħu jidhru fit-toroq u l-pjazez tagħna 
bħalma kien isir sakemm tfaċċat din il-pandemija. 

Illum nifhmu iżjed li l-festi tagħna huma fuq kollox 
festi reliġjużi. Filwaqt li l-festi esterni juru l-karattru 
tagħna l-Maltin li aħna poplu ferħan, attiv u li nħobbu 
dak kollu li jagħmilna Maltin. Il-festi tagħna jsawru 
l-karattru tagħna. Ma ninsewx li l-festi Maltin huma 
uniċi fid-dinja, hekk li kienu ġew dikjarati World 
Ħeritage minn Nazzjonijiet Uniti. 

Il-lenti ta’ kif issa wieħed iħares lejn l-organizzazzjoni 
tal-festi tagħna forsi inbidlet xi ftit ukoll.  Nistgħu 
napprezzaw ħafna iżjed dak li nistgħu nitilfu jekk 
ma naħdmux bil-għaqal. Dak li qabel kien ovvju li 
jsir mill-voluntiera issa sar aktar apprezzat għax il-

voluntiera qed dejjem jonqsu, filwaqt li l-ispejjeż 
tal-aktar affarijiet essenzjali bħalma hija l-materja 
prima qiegħdin dejjem jiżdiedu.  Għalhekk din is-
sena il-problema ewlenija għal kulħadd hija l-finanzi. 
Jekk mhux se jkun hemm aktar impenn u għajnuna 
finanzjarja, ikollhom jitnaqqsu jew anke jitħassru xi 
attivitajiet. Għalhekk bħala kaxxier tas-soċjetà tagħna 
nappella lill kulħadd biex jgħin finanzjarjament. 
Bħal bosta każini oħra, aħna ma ħlejniex dan iż-żmien 
ta’ pandemija fix-xejn. Il-kumitat ħa l-opportunità 
biex ittrasformajna l-każin sabiħ li għandna illum. Sar 
ħafna xogħol ta’ rinnovazzjoni. Illum il-każin tagħna 
ħa dehra ġdida. Il-każin huwa attrezzat b’kollox. 
Huwa aċċessibbli għal kullħadd, anke għal persuni bi 
bżonnijiet speċjali. Prova ta’ dan hija l-wirja li saret 
fis-sala tal-każin fi żmien il-Gimgħa Mqaddsa.
 
Għalhekk, nagħmlu kuraġġ biex bl-għajnuna ta’ 
kulħadd, nerġgħu naraw il-vara sabiħa tagħna iddur fit-
toroq tal-parroċċa u tberikna, u nimpejnaw ruħna biex 
nagħmlu festa kif jixraq lil Maria Immakulata, Patruna 
tagħna. Viva l-Immakulata Kunċizzjoni.  Nawgura 
festa sabiħa lil kulħadd.
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Maġġur John Ivan Borg
35 Sena Surmast Direttur

John Ivan Borg imwieled il-Ħamrun nhar it-23 ta’ 
Mejju 1964, minn familja ta’ mużiċisti. Huwa l-ikbar 
fost tlitt aħwa. Ħa l-edukazzjoni tiegħu ġewwa l- 
kulleġġ ta’ Santu Wistin. Illum huwa miżżewweġ lil 
Rita nee’ Muscat u għandu żewġt itfal. Lisa Marie u 
Adrian.

Beda l- istudju tiegħu f ’dik li hija teorija elementari 
fl-eta’ ta’ tmien snin fil-każin tal- Banda San Gużepp 
tal- Ħamrun taħt Mro. Eddie Suda ex. Trumpet 
Major tar-Royal Malta Artillery Band u s-Surmast 
Orazio Cachia, filwaqt li l-prattika taħt missieru Mro. 
Lawrence Borg FLCM, LCM (Hons).

Ta’għaxar snin kien diġa beda jdoqq mall-baned lokali 
bl-Euphonium. Beda l- istudju tat-teorija għand il- 
Professur Charles Zammit, wara kompla ma’missieru 
sabiex fl-1984 kiseb id-diplomi LRSM (Licentiate 
in practical of the Royal School of Music) u LTCL 
(Licentiate Trinity College of London). Fl-1985 kiseb 
ukoll l- FLCM (Fellowship of the London College of 
Music) f ’dik li hija prattika bl-euhponium. 
 
Fi Frar tal-1987 huwa ġie ngaġġat mal-Forzi Armati 
ta’ Malta bhala mużiċist u fl-istess sena kiseb l-Amus 
LCM (Associate in theory of the London College 
of Music). F’Mejju tal-1989, ġie promoss bhala 
Liutenant Corporate u f ’Jannar tal-1992, bhala 
Corporal. Fl-1994, huwa attenda kors fid-direzzjoni 
tal-banda ġewwa l- Italja ma’ L- Associazzione 
Nazionale Bande Musicali Autonome taht Mro. 
Antonio Saccone Direttur ta’ l- Orkestra ta’ Napli. 
Fl-1995 attenda kors simili, din id- darba taħt Mro. 
Fulvio Creux ex Direttur ta’ l-orkestra tar-RAI u 
kollega tal-famuż Direttur Zubin Mehta. Fl- istess 
sena idderrieġa l-Banda Sant’Elena ta’ Birkirkara fil- 
European Symphonic Band Contest gewwa Valencia 

fi Spanja, fejn ikwalifika lill-istess Banda fit-tielet post. 
Fl-1997 kiseb l-FLCM (Fellowship in composition 
of the London College of Music) fil-kompożizzjoni. 
Fis-Brass Ensemble fin-National Day of Malta gewwa 
Hannover fil-Ġermanja. Fl-2001, laħaq Surġent. 
Fl-2002, ġie mibgħut jistudja fl-iskola Militari tal-
Mużika ta’Norflok, Virginia ġewwa l-Istati Uniti, 
fejn temm b’suċċess kors intensiv. Mar-rapport finali 
li ġie mibgħut mar-riżultati, kien hemm statement li 
jgħid, li John Ivan Borg huwa l-uniku student barrani 
li temm il-kors b’suċċess għal dawn l-aħħar 25 sena. 
Fl- 2004, irrappreżenta lil Malta fil-560 edizzjoni ta li 
Spozalizio del Mare gewwa Cervia fl- Italia flimkien 
mal Versatile Brass Ensemble. Huwa ġie maħtur bħala 
liutenant f ’ Ġunju tal-2006 u fl-istess sena, eżattament 
f ’Lulju ġie rikonoxxut bil-Long Efficiency Service 
Medal. Sa mill-2007, John Ivan Borg huwa d-Direttur 
tal-Mużika tal- Banda tal- Forzi Armati ta’ Malta fil- 
grad ta’ Kaptan. 

Fost ħafna mill-ħidma tiegħu mal-Forzi Armati 
ta’Malta, il-Maġġur Borg dderiega diversi kunċerti, 
tattos, parati u attivitajiet oħra statali u anke ta’ natura 
filantropika. Kien hemm diversi okkażżjonijiet fejn 
il-Maġġur Borg dderiega l-banda tal-armata fosthom 
għall-ewwel darba fil-Military Tattoo fi Bremen 
Ġermanja fl-2000, fl-akkademja militari Taljana 
f ’modena fl-2002 u għat-Tieni darba fl-2003 fil-
Military Tattoo fil-Ġermanja. 

Fil-ħajja privata tiegħu John Ivan Borg huwa direttur 
ta’ żewg Baned Lokali, dik ta San Ġużepp u tas-
Soċjeta` tagħna, l-Għaqda Mużikali Immakulata 
Kunċizzjoni fil-Ħamrun. Propju fl-2011, il-Maġġur 
John Ivan Borg iċċelebra l-25 sena mill-ħatra tiegħu 

ikompli f’paġna 20

Il-Kumitat 
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bhala Assistent Surmast Direttur tas-Soċjeta` tagħna. 
Il-bidu tiegħu mal-Għaqda Mużikali Immakulata 
Kunċizzjoni jmur lura għas-sena 1986 meta s-Surmast 
Direttur ta’ dak iż-żmien Mro.Alfons Maria Vella, 
flimkien mal-Kumitat, avviċinawh sabiex jokkupa 
l-kariga ta’Assistent Surmast Direttur tas-Soċjeta`. 
Huwa aċċetta u sena wara (1987), ġie maħur bhala 
Surmast Direttur tal-Banda u suċċessur denju ta’ 
Mro Alfons Maria Vella. Fil-fatt din is-sena qed 
niċċelebraw il-35 sena tiegħu bħala Surmast Direttur. 
Grazzi għall-ħidma li wettaq, is-soċjeta` tagħna 
kompliet tkabbar u tgħani l-arkivji mużikali tagħha, 
waqt li tkompla t-tagħlim tat-tejorija u l-prattika tal-
mużika fil-każin, li wkoll għadu għaddej b’xejn sal-
lum il-ġurnata. Apparti s-servizzi tagħna għall-żmien 
il-festa, li wkoll żdiedu matul is-snin, huwa dderieċa 
f ’diversi okkażżjonijiet b’suċċess fejn is-soċjeta` 
ħarġet bl’unuri. Fosthom, insemmu l-Akkademja 
Mużiko-Letterarja li kienet saret fl-okkażżjoni tal-
25 sena mit-twaqqif tal-parroċċa fil-Knisja Parrokjali 
tagħna, fejn għall-ewwel darba żżanżan wkoll l-innu 
l-kbir lill-Immakulata xogħol mill-isbaħ ta’ Mro 
Lawrence Borg. Fl-istess sena, jiġifieri fl-1993 huwa 
dderieġa l-banda tagħna fil-kunċert annwali f ’ġieh 
Santa Ċeċilja Patruna tal-Mużiċisti fit-Teatru Manoel 
il-Belt Valletta. Matul dawn l-aħħar snin is-Soċjeta 
tagħna bdiet ittella` Programm Vokali u Strumentali 

fl-okkażjoni tal-Festa Titulari tal-Immakulata fejn 
fost l-oħrajn il-Maġġur John Ivan Borg kiteb l-Innu 
Popolari “Żommna Miegħek lkoll taħt Mantarek”, 
u kien iżżanżan fl-2009 meta ċċcelebrajna it-30 
Anniversarju tas-Soċjeta`. Matul l-aħħar sena, 
għalkemm f ’pandemija xorta kellna diversi attivitajiet 
Mużikali fosthom l-Akkademja f ’ Diċembru 2021 
sabiex infakkru l-100sena mil-Kult lejn Marija 
Immakulata fil-Ħamrun u kif ukoll il-kunċert funebri 
fil-Knisja ta’ San Franġisk.  Dawn iż-żewg kunċerti 
intlaqgħu tajjeb ħafna u kellna ħafna kliem ta’ tifħir. 
Kemm ilu fix-xena mużikali l-Maġġur John Ivan Borg, 
kellu l-ħila li jikteb diversi siltiet fosthom marċijiet u 
innijiet, għamel arranġamenti mużikali varji u dderieġa 
diversi kunċerti f ’Malta u anke` barra minn xtutna. 

B’dan l-artiklu ridna nagħtu ġieħ u fl-istess ħin 
nirrigrazzjaw lill-Maġġur John Ivan Borg li matul id-
direzzjoni mużikali tiegħu, s-soċjeta` tagħna kellna 
qabża il-kwalita` ta’servizzi u livell bandistiku Malti. 
F’isem il-President, il-Kumitat, membri u bandisti tal-
Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni nawguraw 
lill-Maġġur Borg aktar snin ta’ ħidma fejjieda, 
b’suċċessi, għall-benefiċċju tal-komunita` Ħamruniża 
fit-tagħlim u tkattir tal-Mużika f ’Malta. 
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Nifirħu

Il-Kumitat jawgura u jifraħ lill-Albert Spiteri 
Assistent Direttur tas-Soċjeta` tagħna li ġie mogħti rikonoxximent 

mill-Kunsill Lokali Ħamruniż għall-ħidma tiegħu fi ħdan is-Soċjetà tagħna

Nifirħu wkoll lil
 Mikhail Spiteri –

 Bandist Aljev 
li ħareġ idoqq

 mal-Għaqda Mużikali Im-
makulata Kunċizzjoni wara 

snin ta’ tagħlim 
mis-Assistent Surmast 
Anthony Carbonaro. 
Nifirħu lil Mikhail 

u nħeġġu studenti oħra
sabiex jinagħqdu magħna. 
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Din hija l-ewwel darba illi qiegħed nikteb f ’dan il-
ktieb tal-festa għax hija l-ewwel darba illi ħrigt għall-
Kumitat tal-Banda tagħna – il-banda Kunċizzjoni 
Ħamrun. Kienu żewġ persuni Randolf Scerri u Josef 
Spiteri li ħajjruni ningħaqad magħhom f ’dan il-
Kumitat. Ironika l-biċċa li għalkemm minn hawn, ma 
kont qatt qabel ma daqqejt mal-banda u llum ninsab 
fil-Kumitat bħala delegat banda, filwaqt li nagħti 
sehemi ukoll bħala mużiċist mal-banda.

Irrid ngħid li xogħli bħala delegat huwa ferm faċli għax 
hija l-ħidma tas-Surmast John Ivan Borg flimkien 
mas-Surmast Anthony Carbonaro li jaħdmu bla 
waqfien f ’dak kollu illi għandu x’jaqsam mal-banda u 
jien qiegħed hemm biex ngħin fejn nista’.

Mill-bidu ta’ dan il-Kumitat f ’Jannar 2022 sal-llum 
ħdimna biex tellajna serata mużikali u vokali nhar l-1 
t’April fiż-żmien ir-Randan għall-Ġimgha Mqaddsa 

– fejn bħas-soltu ħriġna bl-
unuri. Tajna sehemna bħala 
banda ukoll fil-ftuħ tal-wirja fl-istess żmien u bħal 
dejjem ma waqaf qatt it-tagħlim mużikali fl-iskola 
tagħna minn Anthony Carbonaro u Neville Pace.

Wara bdiet il-ħidma għall-festa, kemm għall-
programm tal-festa kif ukoll għall-marċi tal-festa. 
Dawn tkunu qed tgawduhom fiż-żmien il-festa. Diġà 
bdejna naħdmu għall-okkażjoni tal-45 sena mit-
twaqqif tas-Soċjetà tagħna fl-2024. Din ser tkun 
okkażjoni speċjali għalina u b’hekk il-ħidma diġà bdiet 
biex dik is-sena tigi ttimbrata għall-okkażjoni.

Filwaqt li nawguralkom il-festa t-tajba, inħeġġiġkom 
sabiex tressqu lil uliedkom li jkunu mħjjrin jitgħallmu 
il-mużika.

Il-Ħniena tal-Immakulata Kunċizzjoni tberikna.

Wara xhur twal ta’ nuqqas ta’ ħoss ta’ festi, għal grazzja 
t’Alla ser nerġgħu nibdew inħossu dan il-ferħ. Dan 
jinħass meta nisimgħu dawk iż-żewġ daqqiet tal-ħoss 
tal-katuba meta tagħmel sinjal għal bandisti biex 
jibdew idoqqu il-marċi. Aħna dak il-ħin nindunaw li 
l-banda ġejja u l-festa bdiet. 

Din is-sena bi pjaċir nistgħu ngħidu li fil-każin sar 
ħafna xogħolijiet ta’ manutenzjoni fuq barra u fuq 
ġewwa. Nixtieq insemmi ftit mix-xogħolijiet li saru. 
Nibda mill-bdil tat-toilet li sar aċċessibbli għal 
kulħadd, żbajna s-sular ta’ isfel in-naħa tal-bar u in-
naħa ta’ barra. Bdilna wkoll id-dwal tas-saqaf tal-bar u 

tas-saqaf ta’ fuq għal dawk aktar 
ekonomiċi. Għandna proġetti 
kbar li ser isiru mill-fondi tal-
gvern u ministeri oħra. Dawn 
huma, ir-restawr tal-faċċata 
b’dawl ġdid, tnax-il panella tax-xemx. Ser nagħmlu 
wajer ġdid għal fuq il-bejt għas-sistema tad-dawl li ser 
nagħmlu.

Biex nispiċċa, nixtieq nirringrazzja lil membri tal-
kumitat li ħadmu biex saru dawn il-proġetti kolla li 
saru u li ser issiru fil-futur. Nawgura l-festa t-tajba lil 
kulħadd.  Viva Marija Immakulata

Messaġġ mid-Delegat tal-Banda
Sean	Anthony	Scicluna

Messaġġ mid-Direttur
Charles	Debattista
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Uħud mill-Attivitajiet fl-aħħar 12- il xahar.

Eliza Spiteri, studenta oħra
 fl-iskola tal-Mużika tagħna 

flimkien mal-Eċċelenza 
President Emeritus 

Marie Louise Coleiro Preca 
waqt l-Akkademja
 Mużiko Letterarja 

fl 4 ta’ Diċembru 2021 

Seminar li sar fid 29 ta’ Novembru – Insaħħu dak li ksibna maż-żmien.

Akkademja Mużiko Letterarja 4 ta’ Diċembru 2021.



Il-Ħadd 4 ta’ Lulju filgħodu għall-ħabta ta’ Nofsinhar it-Tazza tant mistennija 
waslet fis-sede tas-Soċjeta’ tagħna. Din kienet okkażjoni memorabbli, 

meta l-Kumitat tal-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni, laqgħu
 lis-Sur Joseph Portelli, President tal-Ħamrun Spartans, flimkien mal-Kumitat

 u staff tekniku, u partitarji fis-sede tal-każin tagħna. 

Varat is-sit Uffiċjali tas-Soċjetà tagħna il-Ħamis 1 ta’ Lulju 2021 
Is-CEO tal-Aġenzija żgħażagħ is-Sa Miriam Theuma varat is-sit Uffiċjali

 tas-soċjeta tagħna. Flimkien magħha kien preżenti wkoll il-President
 tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda Dr. Noel Camilleri. 
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It-Tazza tal-Kampjonat fis-Sede tal-Każin tagħna
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Laqgħat mill-Aġenzija Sedqa fis-sede tal-Każin tagħna

Inawgurazzjoni tas-Tisbiħ tas-Swali tal-Każin mill-Onorevoli Keith Tanti Azzopardi,
Dan ix-xogħol sar permezz tad-donazzjoni tiegħu.



Kunċert Funebru li sar il-Ġimgħa 1 t’ April 2022

L-Għaqda 
Mużikali tati 

merħba lill-Papa 
Franġisku 

fi Triq il-Kbira 
San Gużepp
 il-Ħamrun. 
Poster tal-
okkażjoni
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Il-Ħamis, 23 ta’Ġunju 2022:
7.30p.m. Carcade mat-Toroq tal-Parroċċa organizzata mill-Għaqda 

Mużikali Immakulata Kunċizzjoni, li titlaq minn quddiem il-knisja. Il-
karozzi u-sewwieqa li jieħdu sehem jiġu mbierka u tingħata tifkira.  

Il-Ġimgħa, 24 ta’Ġunju 2022: 
8.00p.m. Repo għall-membri u mistiedna oħra mill-Għaqda Mużikali 
Immakulata Kunċizzjoni.

Tigi inawgurata l-faċċata tal-Każin wara restawr estensiv u installazjoni 
ta’ dawl ġdid  mill-Proġett 3rs – Restoring, Refurbishing, Restructure 
– Restoration of Facade VOPS 16/22 iffinanzjat mill-Voluntary 
Organisations Project Scheme (VOPS) mmexxija mill-Kunsill Malti għas-
Settur tal-Volontarjat.

Is-Sibt, 25 ta’Ġunju 2022:
Mid 9.00a.m. sa nofsinhar membri tal-għaqdiet tal-Parroċċa ser imorru 

jagħtu d-demm fil-Bank Nazzjonali tad-Demm. Inħeġġu lil kulħadd sabiex 
jingħaqad magħna f ’dan il-ġest nobbli. Nitilqu minn quddiem il-knisja. 
9.00p.m. Warm Up Party akkumpanjat minn mużika Live fil-Każin tal-Banda fi 

Pjazza Kappillan Muscat-Ħamrun. 

It-Tlieta, 28 ta’Ġunju 2022:
8.00p.m. Pasta Night fil- Pjazza Kappillan Muscat quddiem il-Każin tal-Għaqda 
Mużikali Immakulata Kunċizzjoni organiżżata mill-Għaqda Mużikali Immakulata 

Kunċizzjoni.

L-Erbgħa, 29 ta’Ġunju 2022:
8.00p.m. Marċ mill-Għaqda Mużikali San Gejtanu tal-Ħamrun li jgħaddi minn 

dawn it-toroq: Triq Kappillan Mifsud, Vincenzo Bugeja, Barth, Guze Pace, Triq 
Manwel Magri, Triq Indri Cilia, Triq id-Duluri, Triq Pawlu Burlo, Triq il-Kuncizzjoni, 

Triq il-Fatati u Pjazza Kappillan Muscat sal-11.00p.m. Hekk kif jispiċċa l-marċ titla 
l-istatwa l-ġdida fuq il-kolonna fi Triq Kappillan Mifsud.

Il-Ħamis, 30 ta Ġunju 2022:
8.30p.m. Brass Band mill-Banda Immakulata Kunċizzjoni fi Pjazza Kappillan Muscat sal 
11.00p.m.

Programm Festi Esterni 
mill-Banda Immakulata 

Kunċizzjoni, Ħamrun
Festa 2022



Il-Ġimgħa, 1 ta’Lulju 2022:
Fit 8.30pm jiġi inawgurat il-qafas tal-planċier il-ġdid iffinanzjat mill-proġett – Insaħħu dak li ksibna maż-żmien-lejn 
il-45 sena Anniversarju mill-iSkema ta’ Finanzjament Artistiku għall-għaqdiet tal-armar tal-festi, għaqdiet kuturali u 
għaqdiet soċjali mmexxi mill-Kunsill Malta għall-Arti.
Wara Kunċert Vokali u Strumentali fit-Triq Kappillan Mifsud mill-Banda Immakulata Kunċizzjoni, taħt id- direzzjoni 
tas-Surmast Direttur il-Maġġur John Ivan Borg.
Dan il-kunċert huwa ffinanzjat mill-Proġett Integration through Music - Open Air Project mill-Fond Programme 
Sapport Scheme mmexxi mill-Kunsill Malti għall-Arti.
Ser jieħdu sehem mużiċisti barranin permezz tal-proġett Kunċizzjoni goes Ethnic iffinanzjat mill-iskema t-Taħriġ 
Mużikali taż-Żgħażagħ fil-Każini tal-Banda mmexxija mill- Aġenzija Żgħażagħ u  bis-sehem ta’ bandisti oħrajn 
permezz ta’ Proġett –Celebrating Culture Post Covid 19 Strategy mill-Small Initiatives Support Scheme iffinanzjat 
mill-Kunsill Malti għas-settur tal-Volontarjat. F’ dan il-kunċert ser jiġu nnawgurati l-istrumenti l-ġodda ffinanzjati 
minn Aġenzija Żgħażagħ. 
Wara l-Kunċert issir il-Preżentazzjoni tal-fjuri f ’riġlejn l-istatwa ta’Marija Immakulata mir-rappreżentanti tat-toroq fil-
Parroċċa. 

Is-Sibt, 2 ta’Lulju 2022:
6.00p.m. Translazzjoni Solenni bir-Relikwija li toħroġ mill-Katekumenju  immexxija mill-Wisq Reverendu 
Kappillan Dun Mario Mifsud li tgħaddi minn Triq il-Kunċizzjoni, Triq Fatati, Pjazza Kappillan Muscat u Triq 
Kappillan Mifsud sal-Knisja Parrokkjali.
8.30p.m. Marċ mill-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni madwar it-toroq tal-Parroċċa li jgħaddi minn Triq 
id-Duluri, Triq Nuzzo, Triq Alexander, Triq Joe Sciberras, Triq Mimosa, Triq Danny Cremona, Triq l-Ursolini, Triq 
l-Isptar, Triq Qrejten, Triq Wenzu Mallia, Triq Kappillan Valletta, Triq Kappillan Mifsud, Triq Manwel Magri. 
11.30p.m. Jkun hemm il-Logħob tan-Nar fi Triq Manwel Magri. 

Ħadd ,3 ta’Lulju 2022:
Jum il-Festa – 8.30am nattendu għall-Quddiesa tal-Festa 
11.00a.m. Marċ ta’ filgħodu mill-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni li jgħaddi minn:
Triq Kappillan Mifsud, Triq it-Tram, Triq Roger Debattista, Triq il-Liceo, Triq Wenzu Mallia u Pjazza Kappillan 
Muscat u wara Brass Band quddiem il-Każin sas 2.00p.m.

Il-Ħadd filgħaxija 7 ta’Lulju
7.15p.m. Purċissjoni bil-Vara artistika u devota ta’ Marija Immakulata li tgħaddi minn:
Triq Manwel Magri, Triq il-Kunċizzjoni, Triq Pawlu Burlo, Triq id-Duluri, Triq Indri Cilia, Triq il-Fatati, Pjazza 
Kappillan Muscat, Triq Guże Maria Camilleri, Triq Villambrosa, Triq il-Franġiskani, Triq il-Kappillan Mifsud sal-
knisja.

L-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni ser takkumpanja l-Purċissjoni bl-Istatwa għażiża tagħna ta’ Marija 
Immakulata. 
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Wirja b’ differenza tal-Ġimgha Mqaddsa fil-Każin 
mtella’ minn Persuni b’ diżabilita u artisti oħrajn

Ipparteċipajna fil-President Fun Run fil-21 ta’ Novembru 2021

Santa Ċeċilja
Patruna tal-Mużiċisti 

Is-Soċjeta Tagħna tiċċelebra 
l-festa ta’ Santa Ċeċilja 
flimkien mal-Għaqda
 Każini tal-Banda u 

Soċjetajiet oħra tal-banda, 
b’quddiesa li saret fil-

Kon-Katidral ta’ San Ġwann 
fil-Belt Valletta.
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Laqgħa Ġenerali Elettiva 21 ta’ Jannar 2022

Il-Kumitat ħaseb
 sabiex jfakkar

 it-42 Anniversarju 
tal-Każin b’quddiesa
 ta’ Ringrazzjament 

b’sufraġju 
għall-membri mejtin 

tas-Soċjetà
il-Ħadd 29 t’Awwissu 

2021.
F’ Awwissu 2021 jiġi varat il-logo 

li ser iwassalna
 għall-45 sena Anniversarju.

Inawgurat stair-lift ġdid

Laqgħa Ġenerali Elettiva 21 ta’ Jannar 2022



Laqgħa Ġenerali Elettiva 21 ta’ Jannar 2022

l-Erbgħa 30 ta’ Lulju 2021 il-Wisq 
Rispettabbli Sindku Ħamruniż 

is-Sur Christian Sammut vara l-Innu 
Popolari ġdid mtella’ mis-Soċjetà 
Tagħna. Il-kliem tas-Sur Anselm 
Sciberras u Mużika tas-surmast 

Mro Ray Sciberras bl-
interpretazzjoni

 tas-Sinjorina Francesca Borg. 

Inawgurat il-Proġett tal-Madum tal-Kamra tal-Kumitat is-Sibt 3 ta’ Lulju

Bibita għall-Membri ghall-Festa Liturġika
 tal-Immakulata Kuncizzjoni u vara tad-disinn tal-planċier

Matul is-sena 
ħarġu 4 ħarġiet tal-
edizzjoni il-Bandist  

Ġunju 2021,
 Settembru 2021, 
Diċembru 2021
u Marzu 2022 

Varata l-ewwel CD
 ta’ marċi funebri – April 2022

 Issibuhom fuq 
https://www.bandakuncizzjoni.org/il-bandist
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Għeżież partitarji, 

Wara waqfa ta’ tliet snin erġajna ltqajna permezz tal-
programm tal-Festa. 

Il-Kumitat xorta żamm kuntatt magħkom waqt il-
pandemija permezz tas-Social Media u anke bil-
ħarġiet tal-magazine “Il-Bandist” iżda issa nittamaw li 
narawkom fis-Sede tal-Każin tagħna. 

Il-Każin huwa bħad-dar.  Dejjem trid tibqa’ għaddej 
bil-manutenzzjoni meħtieġa mill-bejt sal-għatba ta’ 
barra. 

Matul dawn l-aħħar sentejn saru diversi proġetti fil-
każin tagħna sabiex inżommuh aġġornat u nadif għal 
dawk li jiġu warajna. 

Bdejna xogħol mill-arblu tal-bejt fejn l-elementi 
ħallew il-marka tagħhom u għalhekk kellu jsir hafna 
xogħol fuqu sakemm erġajna tellajnieh f ’ postu. 

Fil-kamra tal-bejt sar raff ġdid sabiex fuqu jintrefaw 
l-affarijiet tal-kunċerti bħall-leġiji u siġġijiet. 

Ingħatat tibjida lill-Każin kollu grazzi għall-għajnuna 
mill-Onorevoli Keith Azzopardi Tanti li dak iż-żmien 
kien is-Sindku tal-Pietà. 

Ħassejna wkoll il-bżonn li jsir madum ġdid fil-
kamra tal-Kumitat inkluż skirting li jikkumplimenta 
l-madum.  Inżebgħet il-bordura tal-kamra u nstallajna 
dawl ġdid fil-vetrina tal-istrumenti tal-Mużika. 

Inbiddlu dwal kollha tal-każin sabiex innaqqsu mill-
konsum filwaqt li ġie installat dawl fl-Arkivju u anke 
fis-suffet fid-daħla tal-Każin. 

Minħabba l-installazjoni tal-istairlift kellu jinbidel il-
bieb tal-ħadid u anke ġie installat poġġaman in-naħa 
l-oħra tal-istairlift. 

Fis-Sala prinċipali ġie installat aircondition sabiex 
b’hekk l-atmosfera tkun aħjar b’mod speċjali waqt it-
tagħlim tal-mużika u waqt il-kunċerti u l-attivitajiet 
l-oħra. 

Minħabba li ġie installat l-aircondition kellu jingħalaq 
il-bieb tal-ħadid permezz ta’ Perspex biex b’hekk 
iżomm l-arja kundizzjonata. 

S’intendi ħaġa taqla’ lil oħra u ma tieqaf qatt. 

Wara kull proġett hemm ħidma sħiħa mill-membri tal-
kumitat fosthom sabiex tiċċaqlaq l-għamara, tnaddaf, 
tarma etc iżda nirringrazzjaw lill-Patruna tagħna 
dejjem sibna appoġġ mingħand xulxin. 

Issa jmiss lilkom li tiġu żżuruna fil-ġranet tal-festa u 
taraw ix-xogħol li sar fil-każin. Mingħajr il-preżenza 
tagħkom il-każin ikun mejjet. Għalhekk inħeġġiġkom 
sabiex tiffrekwentaw il-każin u l-bottegin il-ġdid 
tagħna. 

Nawguralkom il-Festa t-Tajba

Messaġġ mill-Assistent Direttur
Martin	Busuttil
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Messaġġ mill-Assistent Direttur
Albert	Spiterii

Għeżież membri u kollaboraturi, 

Huwa ta’ sodisfazzjon għalija li qiegħed nikteb dawn 
l-erba’ kelmiet fil-programm tal-Festa 2022 wara 
żmien twil ta’ pandemija u qtigħ ta’ qalb. 

Matul ix-xhur u l-ġimgħa tal-pandemija kellna ħafna 
laqgħa diskussjonijiet partikolarment biex naraw kif 
il-każin tagħna jibqa’ addatat għaż-żmien tal-lum. 
Priorità kbira ngħatat lill-aċċessibiltà sabiex il-każin 
jkun iktar aċċessibbli għal kulħadd fosthom persuni 
b’diżabilità u anke anzjani.

Għaldaqstant il-kumitat ħaseb u ra kif għamel sabiex 
akkwista fondi biex nagħmlu s-sala tagħna iktar 
aċċessibbli. B’hekk din is-sala ser tkun tiġi użata aħjar. 

Fost il-proġetti li saru kien hemm l-installazzjoni 
ta’ stairlift. Dan l-istairlift li qam madwar €6,700 
ġie installat f ’Jannar u ġie inawgurat mill-Ministru 
Julia Farruġia Portelli.  L-istarlift kien utli ħafna 
f ’April meta fostna kellna 120 persuna b’diżabilità li 
esibew it-talenti tagħhom fil-Wirja FIDWA li kienet 
organinnzata fir-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. Kieku 
ma kienx hemm dan l-istairlift ma konniex nistgħu 
norganizzaw attività bħal din. 

Sadanittant ridna li mhux is-Sala biss tkun aċċessibbli 
iżda anke l-każin. Għalhekk saret rampa apposta li 
titpoġġa u tinteħħa meta jkun hemm bżonn sabiex ma 
tkunx ta’ xkiel għal dawk li jagħmlu użu mill-Pjazza. 

Ħassejna wkoll il-bżonn li nagħmlu faċilitajiet sanitarji 
ġodda u li jkunu aċċessibbli għall-persuni b’diżabilità. 
Minnufih ħriġna sejħiet għall-kowtazzjonijiet u wara li 
għamilna l-analiżi ġew imqabbda l-kumpanija Camray 

sabiex inbiddlu l-faċilitajiet tal-bar.  Inbidel il-madum 
tal-art u tal-ħajt, ġie installat suffett ġdid, bibien ġodda 
sliding sabiex ikunu jistgħu jinfetħu minn nies li 
jużaw siġġu tar-roti u anke twaħħlu affarijiet sanitarji 
apposta.  Ma’ dawn bdilna wkoll ix-xogħol tad-dawl u 
l-ilma u ġie installat ukoll geaser. 

Dan ix-xogħol kollu mhux biżżejjed għax filwaqt li 
tagħmel il-post aċċessibbli huwa importanti imma 
ridna wkoll nieħdu ħsieb li l-każin jibqa’ miżmum 
tajjeb u sigur.  Għalhekk saru xogħolijiet fuq l-aperturi 
u l-gallarija li maż-żmien l-elementi kienu għamlu 
tagħhom.  Applikajna wkoll għall-permess tat-tindif 
tal-faċċata sabiex naraw li l-faċċata wkoll tibqa’ fi 
stat tajjeb mhux biss minħabba l-għajn imma wkoll 
minħabba s-sigurtà. Il-permessi meħtieġa mill-
Awtorità tal-Ippjanar ħareġ f ’ April 2022 u bħalissa 
waqt li qed nikteb dan l-artiklu qiegħed isir ix-xogħol 
ta’ restawr u installazjoni ta’ dawl ġdid. 

Kif qed taraw l-aċċessibbilta’ u s-sigurtà tal-membri 
tagħna hija ta’ priorita għalina.  Hemm ħafna iktar 
xogħol ippjanat għall-quddiem bħall-installazjoni 
ta’ Intruder Alarms, Fire Alarms u CCTV cameras.  
Nittamaw li dawn ikunu jistgħu jiġu nstallati fix-xhur 
li ġejjin. 

Issa jonqos biss lilkom li tiġu u tgawdu l-ambjent nadif 
u sigur tal-Każin tagħna. 

Inħeġġiġkom tiġu  sabiex f ’ atmosfera ta’ ħbiberija 
ngawdu flimkien il-Festa tal-Patruna tagħna Marija 
Immakulata. 
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Proġetti
Banda Innovattiva – Banda Inklussiva

Arkivju Ġdid iffinanzjat mill-
Kunsill Malti għall-Arti mill-

Iskema Ngħinu Finanzjarjament 
lis-Soċjetajiet tal-Banda 

amministrata mill-Għaqda Każini  
tal-Banda. Dan l-arkivju mistenni 

jkun lest sa Diċembru 2022 . 
Riferenza tal-proġett: 

FGK2021/05 – Nirrestawraw-
Nibdlu u Nibnu s-Soċjeta

 tagħna- Post Covid

Planċier Ġdid iffinanzjat mill-Kunsill Malti 
għall-Arti mill-iskema ta’ Finanzjament 
Artitisku ghall-għaqdiet tal-Armar tal-

festi, għaqdiet kulturali
 u għaqdiet soċjali. 

Riferenza tal-proġett: ARM36-21-490: 
Insaħħu dak li ksibna maż-żmien. Lejn 

il-45 sena anniversarju.  

Website Ġdida iffinanzjata mill-Aġenzija Żgħażagħ 
mill-iskema Taħriġ Mużikali għaż-Żgħażagħ 2021. 
Riferenza tal-proġett- TMZ/2021/08  - Immaculate 

Conception Online Music Society (ICOMS) platform

Sett strumenti ġodda 
iffinanzjati mill-Aġenzija 
Żgħażagħ mill-iskema 
Taħriġ Mużikali għaż-

Żgħażagħ 2022. 
Riferenza tal-proġett 

TMZ/2021/01 – 
Kunċizzjoni Goes Ethnic
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Nilqa’ bi pjaċir l-istedina u l-ftit impenn li nista’ nagħti 
bħala Koordinatur tal-Attivitajiet fi ħdan il-kumitat tal-
Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni, Ħamrun.
 
KOORDINAZZJONI

Nifhmu li bħala każin tal-banda, l-għaqda għandha il-
funzjonijiet tagħha li trawwem u ttella’ żgħażagħ isiru 
bandisti.

Apparti dan, l-għaqda wieżnet sew proposti biex tifrex 
aktar l-impenn u torqom l-ideat li jwasslu attivitajiet 
olterjuri f ’ qasam artistiku u kulturali li minnhom 
jibbenefikaw mhux biss il-poplu tal-Ħamrun imma anke 
il-poplu in ġenerali.
 
Storja ta’ pajjiż, ir-raħal u l-wirt kulturali jġib miegħu, 
l-oqsma tal-madwar, ismijiet u tradizzjomijiet oħra. 
Ħiliet fil-qasam, Soċjali, Edukattiv u Saħħa, Ħiliet f ’ dak 
li għandu x’ jaqsma ma’ Komunikazzjoni, informatika, 
innovazzjoni media, xandir, stampa, filmati u muntaġġ.
 
ATTIVITAJIET

Nemmnu li kull attivita organiżżata li ssir, għandha 
tħalli l-frott meħtieg u li tkun ta’ fejda u ta’ sostenn jgħin’ 
ambjent soċjo-edukattiv u kulturali. Wisq aktar ma’ dak 
marbut mas-saħħa, eżerċizzju, terapija, konsulenzi u 
tħabrik.

Ukoll nirrispettaw aktar dak li hu ta’ twemmin spiritwali, 
ikun xi jkun mingħajr ma jxejjen l-ebda valur u twemmin 
ta’ xi razza jew ta’ xi orjentazzjoni oħra.

Flessibilta fl-abbilta, li jsir xogħol ma’ kull 
tip ta’ nies u persuni żgħażagħ u anzjani. 
Skambju u safar, taħliet ta’ kulturi u talent 
diversi ma’ pajjiż oħra lil hinn minn xtutna. 
Aktar għarfien fl-iżvilupp li joffru żgħażagħ.

Passjoni dedikazzjoni b’ attenzjoni xierqa 
fil-kreattivita reżiljenti li taspirata ideal. 
Innovita u ħiliet fil-komunikazzjoni, il-
bżonn tar-riżors f ’ kull akkwist provdut. 
Abbilta fit-teħid ta’ deċiżjonijiet. Pjan kawt u b’għaqal 
u  b’responsabbiltà.

Dan kollu jgħamel u jagħti spazju għal espejenza unika li 
kapaċi toffri għaqda.

U dan biex fl-aħħar u mhux l-anqas nittamaw 
li nagħrfu ċerta ĦILIET biex permezz ta’ kull 
attivita organiżżata jibbenifika minnha sew il-
pubbliku billi tħalli l-frott meħtieġ u kif jixraq, 
l-aktar b’ impenn u nvolviment maż-żgħażagħ. Li 
jkomplu fejn ħallew warajna l-anzjani u l-veterani. 
 

Messaġġ mill-Delegat Attivitajiet
Jesmond	Zerafa

Il-President u l-Kumitat tas-Soċjetà , jirringrazzjaw lil:
• Dawk il-benefatturi kollha li joffru l-għajuna finanzjarja u għajnuna oħra iex il-każin 

ikun jista’ jimxi bl-aħjar mod.
• Dawk l-individwi u ditti li joffru r-reklami tagħhom għaldan il-ktib.
• Lill-bandisti li jaqdu d-dmirijiet tagħhom bik id-diliġenza meħtieġa.
• Dawk kollha li jgħinu fit-tindif u l-manutenzjoni tal-każin.
• dawk li jattendu u jagħtu daqqa t’id fl-attivitajiet tas-Soċjetà.
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Restawr tal-Faċċata u installazzjoni ta’ dawl 
ġdid iffinanzjati mill-Kunsill Malti għas-Settur 

tal-Volontarjat taħt l-iskema VOPS 2022.
Riferenza tal-proġett: VOPS 16/22: Three Rs: 

Restore, Refurbish, Restructure. 
Restoration of Facade

Restawr tal-aperturi u l-gallarija iffinanzjati mill-
Kunsill Malti ghall-Arti mill- Iskema Ngħinu 
Finanzjarjament lis-Soċjetajiet tal-Banda 
amministrata mill-Għaqda Każini tal-Banda.

Riferenza tal-proġett: FGK/2020/03 –
 Tagħlim f’ ambjent sigur

Installazzjoni ta’ Arja Kundizjonata fis-Sala tal-Każin 
iffinanzjata mill-Ministeru tax-Xogħolijiet.

Installazzjoni ta’ pjattaforma tal-ħadid għall-
Panelli Fotovoltajici iffinanzjata mill- Fondi 

ta’ l-Awtorita’ tal-Ippjanar 
għall-Proġetti Partikolari 

-Planning Development Fund

Tibdil tas-servizzi sanitarji fil-bar iffinanzjati mill-
Awtorita tal-Ippjanar permezz tal-iskema Irrestawra 

l-Każini 2021 Grant Scheme
Riferenza tal-proġett: FR 127-21

Installazjoni ta’ Stair Lift iffinanzjat mill-
Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u 
d-Drittijiet tal-Konsumatur taħt l-iskema 

Soċjetajiet Mużikali iktar Inklussivi 2021
Riferenza tal-Proġett: 

MISW/ABS/ 013/ 2021/ 10

38 Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni - Ħamrun



Xiri ta’ Public Audio System gdida iffinanzjata 
mill-Responsible Gaming Foundation

Xiri ta’ mwejjed, siġġijiet, screen, projector, 
TV u  laptop iffinanzjati mill- Ministru 

għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet 
tal-Konsumatur mill-iskema għall-
Għotjiet fil-Komunita 2021 għall-

organizzajoni ta’ tlett esebizzjonijiet ta’ 
Arti għall-persuni b’ diżabilità. L-ewwel 
esebizzjoni saret f’ April 2022, it-Tieni 
esebizzjoni ser issir f’ Settembru 2022

 u t-tilet f’ Diċembru 2022.

Finanzjament tal-Kunċert 
Funebru mill-Kunsill 

Reġjonali ta’ Nofsinhar u 
l-Kunsill Lokali Ħamrun

Finanzjamanet tas-Seminar u tal-Akkademja 
Mużikali mill-Kunsill Malti ghas-Settur tal-

Volontarjat taħt l-iskema
 Small Initiatives Scheme 2021 

Riferenza tal-proġett: SIS 29/2021 - 
Insaħħu dak li ksibna maż-żmien - 

Nħarsu l’quddiem biex niġeddu
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Messaġġ mis-Sindku Christian	Sammut

Wara żmien diffiċli, jidher li reġa’ wasal iż-żmien biex, kif 
aħna mdorrijin, nerġgħu niltaqgħu ħalli norganizzaw u 
nagħmlu l-festa li tant inħobbu flimkien. Għaddejna minn 
żmien ikrah, li b’għafsa ta’ qalb, tlifna ħafna affarijiet li 
konna nħobbu u mdorrijin nagħmlu. Intilef żmien sabiħ li 
sfortunatament ma nistgħu qatt inġibuh lura. 
Dan iż-żmien nispera li serva biex napprezzaw aktar 
il-ħajja u kemm kulħadd jeħtieġ l-għajnuna ta’ xulxin. 
Ringrazzjament akbar mis-soltu nixtieq nagħtih lil dawk 
il-voluntiera kollha li baqgħu jaħdmu anke f ’dan iż-żmien 
diffiċli. Kien żmien kruċjali fejn l-imħabba u d-dedikazzjoni 
kieku kbar u b’hekk ix-xogħol u l-manutenzjoni baqgħu 
għaddejjin. 
Il-bidu hu iebes, b’hekk irridu nagħmlu sforz kollettiv biex 
filwaqt li nħarsu saħħitna, inkomplu nsaħħu u nkabbru 
t-tradizzjonijiet tagħna. Tradizzjonijiet li bħalma ħadmu 
kemm felħu għalihom ta’ qabilna, irridu nżommuhom 
b’saħħithom għal ta’ warajna. 

Niċċelebraw il-festa mill-ġdid flimkien
L-għaqdiet huma l-qalb ta’ dan il-lokal, għalhekk irridu 
naraw li dawn qegħdin joħolmu, jaħdmu u jwettqu. Il-
Kunsill Lokali Ħamrun, bħalma għamel matul dan l-aħħar 
żmien, ħa jkompli jkun ta’ sostenn lill-għaqdiet u ser jara li 
jgħin fejn ikun possibbli. Il-Kunsill iħeġġeġ ukoll nies oħra 
sabiex jgħinu u jipparteċipaw aktar fil-lokal tagħna. Il-ftit ta’ 
kulħadd jista’ jagħmel differenza kbira. 
Matul dan iż-żmien il-Kunsill baqa’ għaddej b’numru ta’ 
proġetti madwar il-Ħamrun kollu biex inkomplu bit-tisbiħ 
u r-riġenerazzjoni ta’ dan il-lokal. Importanti li kulħadd 
jieħu ħsieb dak li jsir kif ukoll li tkellmuna dejjem dwar in-
nuqqasijiet jew is-suġġerimenti li jkollkom. Il-Ħamrun hu ta’ 
kulħadd, għalhekk importanti li kulħadd iħossu parti u jgħin 
bil-mod tiegħu. 
Inħares ’il quddiem biex flimkien nerġgħu ngawdu l-festi 
tagħna u b’hekk niltaqgħu biex niċċelebraw il-festi fil-knisja 
kif ukoll fit-toroq tagħna.Minn qalbi nixtieq nawgura l-festa 
tajba lil kulħadd. 
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Reġa’ wasal żmien li nistgħu nibdew ingawdu ftit minn 
dak li konna mċaħħdin minnu minħabba l-pandemija. 
Jekk Alla jrid il-festa waslet, u din is-sena se nkunu 
nistgħu ingawduha.

Bħal dan iż-żmien sena ġejt ikkuntattjat biex nibda 
ngħallem għall-ewwel darba ma’ din il-banda bħala 
għalliem tal-qasba. Mal-ewwel aċċettajt l-istedina u 
wara ftit ġimgħat bdejt ngħallem. Għalkemm il-banda 
hija żgħira però l-interess lejn din is-soċjetà huwa 
kbir ħafna mhux biss mill-istudenti imma wkoll mill-
partitarji li għandhom ħafna għal qalbhom din is-soċjetà. 
 
Mal-ewwel ftit ġranet li bdejt ngħallem, bdejt nara 
interess tant li ddeċidejt li nibda ngħallem it-teorija 

tal-mużika. Din is-sena għandna żewġ studenti li 
huma aħwa, Mikhail u Eliza li ser jagħmlu  l-ewwel  
eżami tagħhom mal London College of Music f ’ 
Ġunju li ġej. Nispera li  jkollna  aljievi ġodda ħalli 
din is-soċjeta’ tkompli tikber fis-snin li ġejjin.  
 
Minn naħa tiegħi m’għandix xi ngħid aktar ħlief 
li nirringrazzja lis-Surmast il-Maġġur John Ivan 
Borg, l-Assistant surmast Anthony Carbonaro 
u l-kumitat kollu tal-għajnuna li dejjem sibt 
kemm ilni bħala għalliem ma’ din is-Soċjeta’. 
 
Nixtieq nawgura l-festa t-tajba lil kulħadd. 

Kienet aħbar tajba li l-festi, ser jerġgħu jsiru bil-mod 
regolari, għalhekk il-festa Titulari f ’ ġieħ l-Immakulata 
Kunċizzjoni, tista terġa ssir.

Għalkemm il-każini ħadu daqqa ta’ ħarta, kien 
ta’ sodisfazzjon għalina li komplejna bit-tagħlim 
mużikali, fejn  Mikhail  Spiteri ħareġ idoqq l-ewwel 
darba mal-banda fl-akkademja li saret ġewwa l-knisja 
tal-Immakulata Kunċizzjoni f ’għeluq il-100 sena mill-
Qima lejna Marija Immakulata ġewwa l-Ħamrun. 
Nawgurawlu mill-Qalb.

Matul l-aħħar xhur inagħqdu magħna wkoll Mro. 
Neville Pace, li qiegħed ikun ta għajnuna kbira fit-

tagħlim u ukoll bħala delegat 
tal-Banda, Mro. Sean Scicluna.   
Grazzi tal-ħidma tagħkom. 
Hawnhekk nagħmel appell biex 
aktar żgħażagħ jitħajjru biex jitgħallmu xi strument 
tal-mużika.

Nagħlaq billi nirringrazzja lis-Surmast, l-Maġġur 
John Ivan Borg, li dejjem sibniħ  ta’ spalla għalina u 
lill-Kumitat li qiegħed jaħdem biex inkomplu ngħollu 
l-livell tal-banda mill-lat mużikali.

Grazzi

Messaġġ mill-Għalliem tal-Mużika
Neville	Pace

Messaġġ mill-Asst. Surmast
Anthony	Carbonaro
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Finanzjament tal-Kunċert Annwali tal-Festa 2022 mill-
Kunsill Malti għall-Arti taħt l-iskema 

Programme Sapport.
Riferenza tal-proġett: PSS20-22-1119-

Promoting Culture and 
Integration through Music

Finanzjament għall-użu tas-Sala Prinċipali tal-
Każin tagħna sabiex isiru attivitajiet ta’ għarfien 
kontra l-użu ta’ sustanzi u droga iffinanzjati mill-

Ministeru għall-Ġustizzja u l-Ministeru 
għall-Intern, is-Sigurta Nazzjonali u l-Infurzar

 tal-Liġi permezz tal-iskema ta’ 
Solidarjeta mal-Vittmi tad-Droga. 

Attivita għaż-żgħażagħ li joqgħodu fil-Parroċċa tagħna li ser 
issir iktar il-quddiem din is-sena iffinanzjata mill-Ministeru 
tal-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 

iffinanzjata mill-
Iskema Quality of Life 2022.

Riferenza tal-Proġett: 
Regional Community 
and Service Hub in 
Hamrun. Reaching 
out drug abusers 
with the aim of 
reintergration.

Installazzjoni ta’ tnax il-Panella 
Fotovoltajika fuq il-bejt tas-Soċjeta 
permezz tal-Ministeru tal-Ambjent, 

Enerġija u l-Intrapriża.
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Waħda mill-fratellanzi li nsibu mwaqqfa fil-Kolleġġjata 
ta’ San Lawenz fil-Belt Vittoriosa hija dik tal-Immakulata 
Kunċizzjoni. Din twaqqfet uffiċjalment fl-1641 għalkemm 
kienet diġà teżisti xi żmien qabel. Sena wara li twaqqfet ġiet 
aggredata ma’ dik ta’ Ruma.

Din kienet it-tieni Fratellanza tal-Immakulata Kunċizzjoni 
minn tlieta li twaqqfu fil-Kottonera wara dawk ta’ Bormla, 
imwaqqfa fl-1581, u qabel dik tal-Isla mwaqqfa fl-1647.

Fl-1671 inbena l-artal. Il-fratelli kienu żdiedu sewwa fin-
numru u meta tlestliet il-Kappella huma bdew jiltaqgħu 
fuq dan l-artal, fejn kienu jsiru l-Eżerċizzji Spiritwali u 
kienet ukoll issir il-Flaġellazzjoni Simbolika għall-erwieħ.

Tissemma’ fl-istorja tal-fratellanza, il-purċissjoni li kienet 
issir bl-istatwa tal-Immakulata fl-1685. M’hemm ebda ħjiel 
iżda jekk din kenitx issir fil-jum tat-8 ta’ Diċembru, għall-
fatt li f ’Bormla kienet qed tkun ċelebrata l-Festa Titulari.

Matul is-snin, il-fratelli għamlu dak kollu li setgħu biex 
ikollhom l-artal armata sewwa b’opri sbieħ. Kien hemm 
diġà kwadru fuq l-artal tal-fratellanza mal-bidu tat-twaqqif 
tagħha, iżda kien ġie mibdul ma’ dak li hemm illum matul 
is-Seklu 18. Dan huwa attribwit lill-artist Giuseppe They 
li kien għex bejn l-1780 u l-1840. Dan l-artist kien tħarreġ 
għand il-famuż Antoine de Favray u fost il-ftit xogħolijiet 
li nafu li għamel hemm il-kwadri tal-mewt ta’ San Ġużepp 
fil-Knisja ta’ San Publiku fil-Floriana u r-ritratt tal-Isqof 
Ferdinando Mattei għall-Knisja tal-Immakulata f ’Bormla.

Fil-kwadru tal-knisja tal-Birgu, il-figura tal-Immakulata 
timla’ l-parti l-kbira tat-tila. L-artist pinġa l-figura tal-
Immakulata b’mod tassew eleganti, bil-wieqfa fuq sħaba 
bajda b’idejha ma’ xulxin b’ħarsa ta’ ħlewwa fuq wiċċHa. 
Taħt riġlejHa qamar abjad kbir fil-waqt li taħt riġlejHa 
l-leminija qegħda tisħaq ras is-serp.

Erba’ anġli, tnejn fuq kull naħa tal-Immakulata, jimlew 
il-parti tan-nofs tat-tila, tnejn minnhom iżommu ‘l fuq 
il-mant kaħlani tal-Madonna, filwaqt li wieħed mit-tnejn 
l-oħra qiegħed iżomm ġilju abjad f ’idejh simbolu tas-safa 
tal-Madonna.

Fil-parti ta’ fuq tat-tila erba’ anġli oħra u stillarju bi 12-il 
kewkba madwar ras l-Immakulata.

minn Mario Fenech

L-artal fil-jiem tal-festa jkun armat b’sett gandlieri tal-
metall u gastri tal-metall u gastri bil-fjuretti tal-ganutell 
tassew sbieħ. Il-ventartal huwa xogħol fil-fidda li nħadem 
fuq disinn ta’ Ġużeppi Decelis.

Fis-sena 1795 tqiegħed taħt l-artal ta’ din il-fratellanza il-
Korp Sant ta’ San Kostanzo li kien inġab miċ-ċimiterju ta’ 
Ruma. Kien hemm żmien meta l-fratelli kienu jieħdu ħsieb 
iċ-ċimiterju ta’ dawk li kienu mietu fil-kolera fil-limiti tal-
Birgu.

L-istatwa tal-Immakulata li għandha l-fratellanza llum hija 
xogħol mill-isbaħ skolpit fl-injam minn Mastru Xandru 
Farrugia taż-Żejtun fl-1838.

Għalkemm forsi fil-preżent din il-fratellanza tidher li 
ma tantx hija waħda numeruza u attiva, il-wirt storiku li 
ħallew warajhom il-fratelli mit-twaqqif tagħha, għadu jista’ 
jitgawda minn dawk li jżuru fin il-Kolleġġjata matul is-sena 
kif ukoll meta l-Knisja tkun armata għal jiem tal-festa’ ta 
San Lawrenz. IL-FESTA T-TAJBA LIL KULĦADD.

Il-Fratellanza tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-
Kolleġġjata ta’ San Lawrenz Levita u Martri 
fil-Belt Vittoriosa
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F’dawn l-aħħar sentejn Pajjiżna bħal bqija tad-dinja għadda 
minn perjodu ferm diffiċli meta kien milqut mill-pandemija. 
Effett dirett ta’ dan kien li l-festi tant sbieħ għalina l-Maltin 
u l-Għawdxin u li huma parti mill-identità tagħna, ma 
setgħux isiru. Kienu sentejn diffiċli għal kulħadd imma 
żgur għas-Soċjetajiet tal-Banda li kienu kostretti li l-ħidma 
tagħhom tkun xi ftit limitata. Imma għar minn hekk kien 
meta l-każini tagħna kienu magħluqin minħabba l-effetti 
tal-pandemija. Deher ċar kemm huma punt ta’referenza 
importanti fl-ibliet u rħula tagħna. Madanakollu kif jgħid 
il-Malti kull bidu fih it-tmiem u wara dan il-perjodu xejn 
faċli kull min għandu verament għall-qalbu l-festa Maltija 
qed jħares b’ottimiżmu biex flimkien nerġgħu nibdew 
niċċelebraw il-festi fl-bliet u rħula tagħna.

L-Ghaqda Nazzjonali Kazini tal-Banda temmen li kif 
f ’dawn is-sentejn urejna maturità u serjetà u dejjem 
żammejna saħħet il-poplu fuq nett fil-prioritajiet tagħna 
hekk ukoll għandna naraw li dawn il-festi jkunu ċelebrati 
b’sens akbar ta’ responsabiltà u serjetà. Dan biex nuru 
li s-soċjetajiet tal-banda għandhom tmexxija serja u 
resiljenti biex nerġgħu nagħtu lill-poplu Malti dak li huwa 
parti importanti milli jagħmilna Poplu. Għaliex il-festa 
Maltija flimkien mall-lingwa tant sabiħa tagħna jagħtuna 
identità ta’ Poplu u Pajjiż.

Minkejja li l-pandemija ħalliet effetti fuq s-soċjetajiet 
tal-banda u l-ħidma volontarja kif ħalliet fuq kullħadd 
xorta waħda r-reżiljenza tal-kumitati fil-każini tagħna, 
kien wieħed kbir għaliex minkejja dawn id-diffikultajiet 
kollha xorta x-xogħol baqa’ għaddej ħalli dak li huwa 
patrimonju tagħna bħala poplu jitħares u jibqa’ ħaj ġewwa 
l-komunitajiet tagħna.

Madanakollu nkunu boloh jekk ngħidu li ma hemmx 
diffikultajiet u li dawn għandhom bżonn ngħelbuhom. 
Huwa żgur li qed jinħass nuqqas ta’ żgħażagħ li lesti 
jimpenjaw irwieħhom fil-ħidma kontinwa ġewwa 
s-soċjetajiet tal-banda. Huwa ċar li dawn is-sentejn ħalliet 
u ser tħalli effett fuq il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ 

fil-każini tagħna. Kif qed jinħass ukoll n-nuqqas ta’ 
mużiċisti li lesti jerġgħu jimpenjaw irwieħhom b’umiltà 
u b’sens ta’ appartenza fil-baned tagħna. Dawn huma 
żewġ pedenti importanti fil-ħolqa tal-ħidma ta’ soċjetà 
tal-banda daqs kemm hija l-ħidma tal-mijiet ta’nies oħra 
fl-amministrazzjoni u l-attivitajiet fi ħdan is-soċjetà tal-
banda.

L-Għaqda temmen li jekk naħdmu flimkien b’sens verament 
kollettiv u mhux individwalista. Jekk nmiddu idejna għal 
aktar ħidma b’umiltà, jekk nkomplu naħdmu b’serjetà 
u b’sens ta’ responsabiltà allura iva nemmen li nistgħu 
nkomplu niċċelebraw il-festi tagħna kif jixraq. Il-kollettivita 
trid tkun f ’sens l-aktar wiesa li tinkludi ukoll l-awtoritajiet 
ekkleżjastiċi Għaliex il-festa tibda biċ-ċelebrazzjonijiet 
liturġiċi u tkompli b’dawk popolari. It-tnejn għandhom 
l-importanza tagħhom, it-tnejn huma intrinsikament 
marbuta biex tkun festa sħiħa. Madanakollu, ż-żmien 
li għaddejna minnu għandu jgħallimna li hemm ħtieġa 
urġenti li lill-festi tagħna nerġgħu nagħtuhom dak is-sens 
sabiħ ta’ ċelebrazzjoni komunitarja fejn il-komunità, il-
familji, l-ħbieb jerġgħu verament jħossu b’mod kollettiv 
dak is-sens ta’ appartenza, dak is-sens ta’ imħabba mhux 
biss lejn l-patrun, mhux biss lejn dik is-soċjetà tal-banda li 
huma importanti imma aktar minn hekk lejn il-komunità 
in ġenerali.

Ma nistax ma ngħalaqx dan il-messaġġ sabiex kull wieħed 
u waħda minna jiftakar f ’dak li qed jiġri ġewwa l-Ukraina. 
Traġedja umana oħra ta’ sofferenza kbira liema bħala, bħal 
dik fis-Sirja u tal-Palestina u ta’ popli oħra. Ma għandiex 
nkunu ndifferenti għal dawn il-ġrajjiet li ħallew u ser jħallu 
tebgħa li ma titħassarx għall-popli kollha inkluż lilna.

Nagħlaq billi f ’isem l-Ghaqda Nazzjonali Kazini tal-Banda 
nawgura l-festa t-tajba, u nirringrazzja lis-Soċjetà tal-Banda 
u l-membri tagħha għax-xogħol volontarju kbir li ssir. 
Nappella sabiex dik il-ħidma tissarraf f ’ċelebrazzjonijiet 
denji ta’ festa li tgħaqqad il-poplu.

Messaġġ mill-Għaqda Każini tall-Banda
Avv.	Noel	Camilleri	-	President	GħNKB
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Il-Festa
t-tajba
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Fi żmien il-Kristjaneżmu bikri, id-devozzjoni lejn il-
Madonna diġà kienet kbira biżżejjed, tant li għadd 
t’artisti esprimew il-ħila u l-imħabba tagħhom Lejha 
permezz tal-arti.  Dan nistgħu nikkonfermawh 
permezz ta’ għadd kbir t’affreski li nsibu f ’numru ta’ 
katakombi f ’Ruma u li jmorru lura għat-tieni u tielet 
sekli W.K. Fosthom ta’ min isemmi affresk li jinsab 
fil-katakombi ta’ Pricilla fejn hemmhekk naraw lil 
Marija b’Ġesù f ’ħoġorha.  F’dan l-istess katakombi 
nsibu wkoll rappreżentazzjoni Marjana oħra, dik tal-
Lunzjata, u li tmur lura għar-raba` seklu W.K.  Fl-istess 
belt, fejn x’aktarx kien hemm il-qabar ta’ San Pietru, 
instabu għadd t’affreski oħra, fosthom waħda li turi 
lill-Madonna flimkien mal-istess Pietru.  Dawn kienu 
tpinġew fi żmien il-persekuzzjoni tal-Insara u għalhekk 
kienu saru bil-moħbi fil-katakombi.  Imbagħad, mill-
Editt ta’ Milan Edictum Mediolanense ‘il quddiem, fis-
sena 313 W.K., il-biżà tal-persekuzzjoni spiċċat u dan 
wassal sabiex ix-xbieha tal-Madonna bdiet tidher fil-
knejjes Rumani li kienu għadhom kif inbnew, fosthom 
ta’ Santa Maria Antiqua, Santa Maria in Trastevere u Santa 
Maria Maggiore, 
fejn hemmhekk 
insibu lill-famuża 
rappreżentazzjoni 
Biżantina Salus 
Populi Romani.

Wara l-Kunsill 
ta’ Efesu fis-sena 
431 W.K., aktar 
xbiehat Marjani 
komplew sebbħu 
aktar knejjes, 
kemm fil-belt 
eterna ta’ Ruma 

kif ukoll f ’pajjiżi 
oħra.  Wieħed 
minn dawn 
il-pajjiżi kien 
l-Eġittu, fejn 
h e m m h e k k , 
f i l-Monasteru 
ta’ Santa 
Katerina kienet 
instabet ikona 
mill-isbaħ ta’ 
Marija b’Ġesù 
fi ħdanha.  
F’dawk iż-
żminijiet kienet 
popolari ħafna 
x-xena tan-
nativita`, dik 
tal-Madonna bil-Bambin.  Għall-bidu din bdiet 
tidher l-aktar fil-manuskritti, imma aktar tard bdiet 
ukoll titpitter mal-ħitan tat-tempji.  Imbagħad, mas-
snin bdew jidhru wkoll l-ewwel statwi tal-Madonna 
bil-Bambin, probabbli l-ewwel fosthom tkun dik tal-
Golden Madonna of Essen, li x’aktarx kienet saret lejn 
is-sena 980 W.K.  Din l-istatwa tinsab fil-Katidral ta’ 
Essenfin-North Rhine-Westphalia, fil-Ġermanja, u kienet 
tnaqqxet fl-injam u wara ġiet indurata bil-folji tad-
deheb.

Fis-seklu sittax W.K. il-Kardinal Taljan Gabriele 
Paleotti f ’waħda mill-kitbiet tiegħu “Muta Predicatio” 
kien qal li l-arti sagra kienet qed twassal messaġġ 
sieket imma fl-istess ħin qawwi lill-kattoliċi kollha u 
li permezz tiegħu d-devozzjoni u l-imħabba lejn il-
Madonna kienet dejjem qed tikber.  Mal-medda tas-
snin, il-Madonna baqgħet tkun rappreżentata b’kull 

Il-Madonna fl-Arti Sagra
Ivan	Bugeja
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mod u dan wassal sabiex il-knejjes imtlew bi kwadri 
u anki statwi ta’ kull għamla u qies, kollha juru xeni 
differenti mill-ħajja Tagħha.  Fost dawn, saħansitra 
anki fi knejjes tal-Lvant Imbiegħed u fl-Amerika 
t’Isfel.  Hawnhekk tajjeb insemmu lil Madonna di 
Aparecida fil-Brażil u lil Virgin de San Juan de los Lagos fil-
Messiku.  Dawn u oħrajn bħalhom wasslu sabiex aktar 
tard dan il-kult kompla nfirex anki lejn l-Amerika ta’ 
Fuq u pajjiżi oħra.

Il-kontinent Ewropew ma kienx eċċezzjoni, u dan 
għaliex f ’kull rokna ta’ kważi kull knisja wieħed seta` 
jsib numru kbir ta’ pitturi u xbiehat tal-Madonna.  
Jekk insemmu biss lil Italja u lil Spanja diġà hu aktar 
milli biżżejjed, aħseb u ara jekk wieħed idur dawra 
mal-kontinent Ewropew kollu.  Hawnhekk, fost tant 
oħrajn nistgħu nsemmu lil ‘Madonna dell’Umilta`’ ta’ 
Domenico di Bartolo u li tmur lura għall-perjodu 
tar-Rinaxximent tal-bidu lejn is-sena 1433.  Magħha 
nsemmu wkoll il-pittura ta’ Raffaello ‘La Madonna 
di San Sisto’  li saret fl-1513 u li hi eżempju mill-aqwa 
tal-Perjodu Rinaxximentali.  Insemmu wkoll lil 
‘Madonna della Strada’ li tinsab fil-Chiesa del Gesù ġewwa 
Ruma, lil ‘Dolorosa Madonna’ ta’ Bartolome` Esteban 
Murillo f ’Sevilja u lil ‘Black Madonna of Czestochowa’ 
ġewwa l-Polonja. Flimkien ma’ dawn l-opri artistiċi 
nistgħu nsemmu wkoll lill-pittura ‘Lucca Madonna’ ta’ 
Jan van Eyck li tinsab fl-iStadel Museum ta’ Frankfurt 
u lill-istatwa ‘Madonna of  Bruges’ ta’ Michelangelo 
Buonarroti li tinsab fil-knisja ta’ Onze Lieve Vrouwekerk 
fi Bruges ġewwa l-Belgju.

Barra dan kollu, insibu wkoll numru kbir t’opri artistiċi 
li juru lill-Madonna fil-ħajja ta’ binha Ġesù sa minn 
meta kien għadu tfajjel, u li jibqgħu sejrin sal-mument 
tal-mewt u l-qawmien tiegħu.  Fosthom hemm 
rappreżentazzjonijiet tal-ġrajja tal-preżentazzjoni 
ta’ Ġesù, tal-ħarba lejn l-Eġittu, tat-tieġ ta’ Kana, tal-

kruċifissjoni u d-difna 
tiegħu, u anki tal-
Pentekoste.

Ġrajja oħra ferm 
popolari mal-artisti hi 
dik tat-tħabbira tal-
Anġlu Gabriel.  Kemm 
artisti sa minn żmien 
il-Medju Evu u anki 
qabel, esprimew lil 
dan il-mument hekk 
importanti fil-ħajja tal-
Madonna.  Fost dawn 
ta’ min isemmi dawk 
impittra minn artisti 
kbar bħal Duccio di 
Buoninsegna (1311), 
Leonardo da Vinci (1472-75), Sandro Botticelli 
(1489-90), Michelangelo Merisi da Caravaggio 
(1608) u Bartolome` Esteban Murillo (1665).

Ma nistgħux inkomplu nitkellmu dwar il-Madonna 
fl-arti sagra u nħallu barra l-ħafna kwadri u statwi 
dedikati lill-Immakulata Kunċizzjoni.  Hawnhekk ta’ 
min jgħid illi x’aktarx l-ewwel kwadri tal-Immakulata 
bdew jidhru fil-knejjes lejn l-aħħar tas-seklu ħmistax 
u l-bidu tas-seklu sittax W.K.  Dawn il-kwadri dehru 
daqshekk ‘tard’ għaliex qabel id-dutturi tal-knisja kienu 
kemmxejn xettiċi dwar il-verġinita` tal-Madonna.  
Imbagħad, meta fl-1854  il-Papa Piju IX ipproklama 
bħala Domma tal-Fidi l-Immakulat Konċepiment tal-
Madonna, ħafna u ħafna artisti  esprimew u interpretaw 
kif xtaqu huma, dak li kien qal il-Papa Piju IX fil-bolla 
Ineffabilis Deus.  Fost l-isbaħ rappreżentazzjonijiet 
ddedikati lil Immakulata, wieħed ta’ min isemmi dawk 
ta’ Piero di Comiso (1505), Diego Velazquez (1618), 
Francisco de Zurbaran (1630), Bartolome` Esteban 
Murillo (1650 u 1678) u dik ta’ Carlo Maratta (1689).  
Magħhom insemmu wkoll żewġ statwi mill-isbaħ, dik 
ta’ Gregorio Fernandez li saret fis-seklu sbatax u dik li 
hemm fuq La Colonna dell’Immacolata fi Piazza di Spagna 
ġewwa Ruma, xogħol li sar fl-1857 mill-iskultur Taljan 
Guiseppe Obici.

Ġejna fi tmiem dan l-artiklu qasir dwar il-Madonna fl-
arti sagra.  Kif stajtu taraw kull ma missejna minn dan 
is-suġġett kien biss it-tarf u dan għaliex f ’kull parti tad-
dinja, f ’kull kontinent u f ’kull pajjiż, bla ebda dubju 
żgur li se nsibu xi kwadru jew xbieha tal-Madonna.  U 
dan jixhed il-kobor bla qies tal-Kult Marjan.  Nagħlaq 
billi nawgura festa mill-isbaħ lill-parruċċani u lid-
devoti kollha ta’ Marija Immakulata!  
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SAN MASSIMILJANU MARIJA 
KOLBE -IL-FRANĠISKAN 
QADDIS TAL-IMMAKULATA

San Massimiljanu Marija Kolbe twieled fis-7 ta’ Jannar tal-
1894 ġewwa Zdunsak Wola qrib Lodz fil-Polonja tal-Ilvant li 
kienet tagħmel parti mill-imperu Russu. Huwa kien ingħata 
l-isem ta’ Rajmondu. Kien student intelliġenti ħafna, tant li 
l-patrijiet Franġiskani Konventwali fl-1910 bagħtuh jistudja 
ġewwa Ruma l-filosofija u t-teoloġija. Il-ġenituri tiegħu 
kienu terzjarji Franġiskani u wara, l-missier sar benedittin u 
ommu ingħaqdet mas-sorijiet Feliċjani tal-Beatu Kappuċċin 
Onorato Kozminski. Ħuh Ġużeppi kien daħal ukoll mal-
patrijiet Franġiskani Konventwali. San Massimiljanu Kolbe 
kien devot kbir tal-Madonna, l-Immakulata Kunċizzjoni fejn 
jikteb “Immaculate. The summit of perfection of a creature, 
Mother of God. The most God-like of creatures”. Żgur li huwa 
ispira ukoll id-devozzjoni Marjana li kellu l-Papa Pollakk San 
Ġwanni Pawlu II. 

F’Ruma huwa kompla jikber fl-imħabba kbira li kellu lejn il-
Madonna. Qabel l-ordinazzjoni saċerdotali tieħu f ’Ruma bl-
approvazzjoni tas-superjuri tiegħu, huwa waqqaf fost sħabu 
l-patrijiet fl-1917 “Il-Kavallieri tal-Immakulata” (Militia 
Immaculatae) ispirat ukoll minn San Franġisk ta’ Assisi. 
Huwa sar saċerdot fit-28 ta’ April tal-1918 ġewwa San Andrea 
della Valle tal-Patrijiet Teatini f ’Ruma. Huwa qaddes l-ewwel 
quddiesa fuq l-altar tal-Madonna del Miracolo fil-knisja ta’ 
San Andrea delle Fratte, fejn fl-1842 il-Madonna kienet dehret 
lill-bankier Lhudi Alphonse Ratisbonne. 

Sena wara beda jgħallem il-Filosofija u l-Istorja tal-knisja 
fis-seminarju ta’ Krakovja fil-Polonja. Minn Jannar tal-1922 
huwa beda jippubblika kull xahar ir-rivista bl-isem “Il-
Kavallier tal-Immakulata”. Qatt ma qata’ qalbu milli jkompli 
jippubblika din ir-rivista, allovolja kien batut finanzjarment u 
sab ftit għajnuna. Kien jirnexxilu jistampa sa 45,000 kopja kull 
xahar u fl-1927 ir-revista laħqet sa 60,000 kopja kull xahar. Bl-
għajnuna u bil-ġenerożita ta’ princep Pollak huwa riexxielu 
jibni l-“Belt tal-Immakulata” kif sejħulha l-patrijiet, bil-Pollak 
‘Niepokalanow’, ftit ‘il barra minn Varsavja fejn kien hemm il-
foresta. 

“Niepokalanow” saret l-ikbar monasteru fid-dinja bi presenza 
ta’ 762 patri u bħala kumpless kien iħaddan kappella, kunvent, 
seminarju, stamperija, stazzjon tar-radju u fabbrika tal-injam 
u tal-ħjata. Fl-1939 ir-rivista kienet waslet għall-miljun kopja 
kull xahar. Matul dan it-tkabbir ta’ dan il-proġett ta’ Kolbe 
f ’Niepokalanow, huma mar ukoll il-Ġappun biex jibda opra 
simili “Mugenzaj-Nosono” ġewwa Nagasaki. Żar ukoll l-Indja, 
is-Siberja u Moska.

Iżda l-attivita’ ta’ Kolbe kienet ilha qed tiġi investigata min-

Nażi ta’ Hitler. Filfatt fl-aħħar, huwa nqabad min-Nażi fi Frar 
tal-1941 u ġie arrestat ftit ‘il barra minn Varsavja u fit-28 ta’ 
Mejju tal-1941 nbagħat fil-kamp orribbli tal-konċentrament 
ta’ Auschwitz (Konzentrationslager Auschwitz) fejn ngħata 
n-numru 16670. F’Auschwitz li kellu 48 kamp ieħor marbut 
miegħu, kienu mietu mal-1.6 miljun ruħ. Huwa kien marid snin 
twal bit-tuberkulożi u kellu pulmun wieħed biss jaħdem, imma 
xorta kien imġiegħel jagħmel xogħol iebes fost torturi u swat. 
Kolbe iżda kien jibqa’ kalm u sod u jgħid lil sħabu li l-Gestapo 
ma setgħux joqtlu lir-ruħ tagħhom. Sikwit il-Gestapo kienu 
jħallu lill-klieb feroċi tagħhom jattakkawh u kienu jqabbduh 
jġorr il-mejtin lejn il-krematorji. Minkejja n-nuqqas ta’ saħħa 
li kellu huwa kien jsib ħin sabiex iqarrar u jgħallem dwar il-
Madonna li tant kien iħobb. Dwar il-Madonna jikteb “Alla hu 
mħabba. Għalhekk hu ried joħloq persuna li fiha jiġbor il-ħniena 
kollha tiegħu. L-Immakulata hi l-persuna li tiġbor fiha l-ħniena 
ta’ Alla lejn il-bnedmin.” U “Min jitbiegħed mill-Madonna ma 
jsalvax ruhu”.

Iżda fil-lejl tat-30 ta’ Lulju tal-1941 wieħed fil-kamp mill-blokk 
14 rnexxielu jaħrab. Dan kien se ifisser li għaxar persuni mill-
blokk 14 kienu se jitħallew imutu bil-ġuħ bħala twissija sabiex 
ħadd ma jazzarda jerġa’ jaħrab. Sa minn filgħodu n-Nażi ordnaw 
lill-priġuniera li diġa’ kienu mifluġin bil-kundizzjonijiet ħżiena 
tal-ħabs sabiex joqogħdu bil-wieqfa l-ġurnata kollha taħt xemx 
tiżreġ u bla ikel. Ħafna minnhom ħasshom ħażin. Fit-3.30pm il-
priġuniera ngħataw ftit ilma tal-brodu u dan kien ifisser l-aħħar 
ikel għal għaxra minnhom. Fil-għaxija n-Nażi bdew il-għażla 
tagħhom.  Fosthom intagħażel wieħed missier ta’ familja, Francis 
Gajownieczek (li miet fl-1995) li beda jikbi u jgħajjat “Miskina 
l-mara tiegħi u msieken uliedi”. Massimiljanu Kolbe kien pront 
offra li jmut hu minflok dan il-missier ghax kif kien jgħid hu 
“l-imħabba biss toħloq”: “M’hemmx imħabba akbar milli wieħed 
jagħti ħajtu għal ħbiebu” (Ġwanni 15:13).  L-għaxra magħżula 
ġew imsakkra f ’bunker mdallam u umdu taħt l-art, numru 11. 
Massimiljanu Kolbe kien jagħmel dejjem kuraġġ lil sħabu batuti 
u jistedninhom għat-talb. Minflok ikel kienu jingħataw daqqiet 
ta’ sieq u swat. Wara li kienu għaddew 15-il jum kienu diġà mietu 
sitta minn sħabu li ttieħdu fil-krematorji. Fl-aħħar ġew maqtula 
l-erbgħa li kien għad baqa’ ħajjin fosthom Kolbe.

Proprju lejlet il-Festa għażiża ta’ Santa Marija l-14 ta’ Awwissu, 
inqatel San Massimiljanu Kolbe fl-eta’ ta’ 47 sena fiċ-ċella tal-
mewt numru 11 meta kien beda t-tielet ġimgħa bla ikel ta’ xejn 
u fl-aħħar ingħata l-injezzjoni letali.  Il-ferħ kbir tiegħu kien 
kbir għaliex kien ser jitwieled għas-sema għal dejjem fil-festa 
għażiża tal-Madonna Mtellgħa’ s-Sema bir-ruħ u l-ġisem, li tant 
kien jħobb. Huwa sar beatu fl-1971 u sar qaddis fl-1982. Huwa 
l-ewwel beatu ta’ Auschwitz.

 San Massimiljanu Marija Kolbe 
Il-Franġiskan Qaddis tal-Immakulata Fr.	Charles	Buttiieg
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L-applikazzjoni għall-iskrizzjoni fi ħdan il-lista ta’ Wirt 
Kulturali Intanġibbli tal-UNESCO
Kitba: Kav. Duncan Brincat
Chairperson Kummissjoni “Il-Festa bħala Wirt Intanġibbli” fi ħdan 
l-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda

Kull min għandu għal qalbu l-wirt kulturali Malti, mirfud f ’sisien 
ta’ ġens u magħġun f ’dak li sawwar artna mar-radda taż-żmien, 
żgur jintebaħ li l-festa Maltija tista’ titqies bħala waħda mill-
elementi kulturali prinċipali ta’ dawn il-gżejjer. Sa mill-ibgħad 
żmenijiet, ġensna għaraf il-ħtieġa li jingħaqad f ’komunità 
spiritwali, li jiċċelebra t-twemmin tiegħu u joħloq riti awtentiċi 
li jinfatmu minn dawk ta’ artijiet biswitna. Madankollu, il-festa 
Maltija kif mirquma llum, taf il-bidu tagħha għas-seklu dsatax 
meta diversi tradizzjonijiet differenti ġew mgħaquda flimkien 
biex inħoloq dan l-avveniment annwali f ’ħajjet il-poplu ta’ kull 
belt u raħal f ’Malta u Għawdex.

Għal aktar minn 400 sena ilu, il-festa kienet ċelebrazzjoni 
reliġjuża fil-knejjes, bit-tqassim ta’ ikel u xorb lill-foqra minn 
xi benefatturi. Fis-seklu tmintax bdew jintramaw xi toroq bil-
bnadar, bdew jinħarqu l-maskli u xi mużiċisti bdew jingħaqdu 
flimkien biex idoqqu u joħolqu atmosfera ta’ ċelebrazzjoni. Il-
mużika sagra stgħaniet, filwaqt li minn tmiem is-seklu sbatax 
bdiet tiġi ntrodotta l-użanza li mal-purċissjoni tinħareġ vara 
merfugħha madwar it-toroq. Dan kollu eventwalment wassal 
biex f ’nofs is-seklu dsatax bdew jitwaqqfu l-ewwel każini tal-
banda, pilastri ewlenin biex maż-żmien kibru ċ-ċelebrazzjonijiet 
esterni. L-istorja nafuha u għadha tinkiteb: il-festi stgħanew 
mhux biss fl-aspett intern b’armar u mużika aktar elaborati, iżda 
b’mod speċjali fl-aspett estern, mhux biss bis-sehem tal-baned 
lokali, iżda ukoll b’armar rikk u ħarqiet tan-nar ta’ livell għoli. 
Madankollu, l-identifikazzjoni prinċipali ta’ dak li eventwalment 
sawwar il-festa Maltija hija l-ħidma volontarja: komunità li 
tingħaqad flimkien, u għalkemm minn mixjiet differenti, taħdem 
biex twettaq għan komuni.

B’riżultat tal-konvenzjoni tal-2003 tal-UNESCO, il-pajjiżi 
membri qablu li tinħoloq lista dinjija ta’ wirt kulturali intanġibbli 
flimkien ma’ reġistru ta’ prattiċi tajba ta’ konservazzjoni. Kull 
sena jiġu evalwati nominazzjonijiet diversi għall-iskrizzjoni minn 
pajjiżi membri, b’uħud minn dawn l-applikazzjonijiet ikunu 
konġunti bejn pajjiżi differenti. Il-proposta li Malta tinnomina 
l-festa Maltija għal din il-lista kienet ilha xi snin li ssemmgħiet, 
u saru xi tentattivi biex jibda dan il-proċess. Sfortunatament 
dan baqa’ qatt ma seħħ, u konxji tal-bżonn li l-festa Maltija tiġi 
konservata u mgħotija d-dinjità li jixraqilha, l-Għaqda Nazzjonali 
Każini tal-Banda talbet sabiex tieħu hi r-riedni f ’idejha biex 
dan il-proċess jitwettaq. Fis-sena 2018 twaqqfet kummissjoni 
interna bl-għan li tistabilixxi l-elementi prinċipali li jsawru 

l-festa Maltija, dokumentazzjoni dwar l-isfond storiku tagħha 
u lista ta’ għaqdiet volontarji stabbiliti f ’kull belt u raħal ta’ 
Malta u Għawdex li jaħdmu biex isir dan l-avveniment annwali 
fil-lokalità tagħhom. Il-kummissjoni saħqet fuq il-prinċipju li 
l-festa Maltija hija waħda sħiħa u tħaddan fiha l-parti interna u 
dik esterna. F’Novembru 2019 ġie sottomess l-ewwel dokument 
bħala Espressjoni ta’ Interess biex il-festa Maltija tiġi nkluża fl-
Inventarju Nazzjonali tal-Wirt Kulturali Intanġibbli ta’ Malta. 
Dan id-dokument inkluda lista tal-aktar elementi importanti 
li jsawru l-festa Maltija, iżda ma daħalx fid-dettall dwar użanzi 
jew tradizzjonijiet ta’ rħula partikulari sabiex b’hekk setgħet issir 
preżentazzjoni ta’ festa Maltija sħiħa ġenerali.  

L-Espressjoni ta’ Interess serviet bħala l-pedament għall-
applikazzjoni li kellha ssir għat-talba formali lill-UNESCO. F’dan 
ir-rigward, l-applikazzjoni formali kellha tkun iżjed mistħarrġa 
u studjata, u għalhekk wara diversi laqgħat mad-Direttorat tal-
Kultura, bdiet ħidma ta’ konsulenza professjonali u anki kitba 
minn studjuż fil-qasam tal-antropoloġija. L-iskop aħħari kien 
li l-festa Maltija tiġi ppreżentata bħala espressjoni ta’ poplu, 
bl-għan li tiġi stabilita identità kulturali qawwija u mirfuda fil-
ġewwieni tal-ġens Malti. Sadanittant, matul is-sena 2020 bdew 
jinġabru ittri mingħand diversi individwi u dilettanti dwar xi 
tfisser il-festa għalihom, filwaqt li fl-istess perjodu bdiet ħidma 
dwar video li kien ser jiġi ppreżentat mal-applikazzjoni stess.

Il-mixja biex tiġi finalizzata din l-applikazzjoni kienet xi ftit għat-
telgħa, anki għaliex huma bosta dawk li jagħtu sehemhom biex 
il-festi f ’Malta jkunu meqjusa bħala l-ikbar qasam kulturali. 
Minbarra l-għajnuna tal-Ministeru tal-Kultura, saret ħidma 
intensiva u koordinata mal-Arċidjoċesi ta’ Malta, fejn permezz 
tal-Konferenza Episkopali Maltija rnexxielna nwasslu l-ħtieġa 
li nippreservaw il-festa Maltija sħiħa, għaliex jekk jitnawru 
l-aspetti tradizzjonali tagħha, speċjalment dawk interni u esterni, 
dan l-avveniment ma jkunx jista jissejjaħ iżjed bl-istess isem: 
ikun kollox minbarra festa Maltija! Eventwalment, fit-12 ta’ 
Marzu 2021 saret laqgħa ta’ diskussjoni u approvazzjoni għall-
komunità li għalqet dan il-proċess kollu, sabiex ftit ġranet wara, 
eżattament fit-30 ta’ Marzu, in-nominazzjoni bl-isem ‘Il-Festa 
Maltija: Ċelebrazzjoni Komunitarja Annwali’ ġiet mibgħutha 
lill-UNESCO li kkonfermaw il-wasla tagħha.

Għalkemm l-imxija tal-Covid-19 kellha l-impatti tagħha anki fuq 
il-ħidma tal-UNESCO, in-nominazzjoni tal-festa Maltija bħalissa 
tinsab fl-istadju ta’ evalwazzjoni u nistennew b’ħerqa li sas-
sena d-dieħla dan il-proċess jintemm. Finalment, l-għan aħħari 
għandu dejjem ikun li din it-tradizzjoni unika tal-gżejjer Maltin 
nikkonservawha, nipproteġuha u ngħadduha lill-ġenerazzjonijiet 
ta’ warajna bħala l-iktar espressjoni kulturali awtentika ta’ Malta 
u Għawdex. 

Il-Festa Maltija
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Hu ta’ pjaċir kbir għalija li nikteb kelmtejn għall-okkażjoni 
tal-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni f ’isem is-Soċjeta’ 
tagħna u nieħu l-opportunita’ biex nirringrazzja lill-
Kumitat tal-Għaqda Mużikali Immakulata Kuncizzjoni 
għall-istedina.

Ħerġin minn sentejn iebsin, sentejn li affetwaw bis-sħiħ il-
mod ta’ kif għexna, ta’ kif ħdimna, ta’ kif iddevertejna u ta’ 
kif naraw il-ħajja. Sentejn li affetwaw ukoll, madanakollu, 
l-operat tal-volontarjat fis-settur kollu, u fejn nidħlu aħna 
l-baned, affetwaw ukoll il-baned b’mod pjuttost qawwi.

L-isfida tagħna lkoll se tkun li nilħqu l-livelli li mdorrijin 
bihom mingħajr ma nagħmlu bidliet li forsi għandna 
bżonn. U hawn ma nistax ma nsellimx lill-Għaqda Mużikali 
Immakulata Kunċizzjoni li qed tieħu inizjattivi innovattivi 
u qed tidħol f ’diversi proġetti li qed iġibu fondi biex titkattar 

u tiddiversifika l-kultura.  Nemmen 
li dawn huma eżempji tajba ta’ kif 
baned Maltin għandhom jimxu ’l 
quddiem.  

Naħseb ukoll li s-Soċjetajiet il-kbar irridu nibdew inħarsu 
sewwa lejn il-futur b’lenti ġdida u nibdew nisfidaw dak 
kollu li forsi mdorrijin bih u nibdew nitgħallmu minn dawn 
l-eżempji tajba.  Irridu wkoll nagħrfu kif ninvolvu iktar 
żgħażagħ mhux biss fl-armar u l-brijju iżda wkoll fil-banda 
nnifisha. Dan ma nistgħux nagħmluh billi nħallu kollox kif 
inhu u nippretendu li ż-żgħażagħ tal-lum jaċċettaw u jieħdu 
sehem f ’kultura li għalihom hi antikwata u, nazzarda ngħid, 
għal uħud aljena speċjalment wara sentejn magħluqa.

Nagħlaq billi nawgura lill-Ħamruniżi kollha u lid-dilettanti 
tal-festi, festa mill-aqwa.

Huwa ta’ pjaċir għalija li qed ngħaddi dan il-messaġġ 
qasir fuq l-ktieb li toħroġ l-Għaqda Mużikali Immakulata 
Kunċizzjoni il-Ħamrun fl-okkażjoni tal-festa.

Il-festa tal-Kunċizzjoni se tkun l-ewwel festa titulari li se 
tittella’ fil-Ħamrun minn wara s-saram kollu li għaddejna 
minnu tul il-pandemija u se jkun unur għalina li wara tant 
snin se nkunu qed inwettqu servizz fil-ġranet tal-festa. 
Kollha kemm aħna qed ngħidu li fl-aħħar, qed naraw id-
dawl wara tant jiem ta’ dlam u qtugħ ta’ qalb.

Iċ-ċelebrazzjonijiet, il-festi, il-marċi jinsabu fid-demm 
tagħna l-Ħamruniżi kollha. Issa li l-affarijiet qed jerġgħu 
jiċċaqalqu, huwa fid-dover tagħna li nikkonkorru. 
L-għaqdiet tagħna, bħal ma jagħmlu għaqdiet oħra mxerrda 
mal-pajjiż, jaħdmu qatiegħ biex il-komunità tagħna, kemm 
dik residenzjali ċioe’ l-familji, iżda anke dik kummerċjali, 
ikunu jistgħu jgawdu mill-festa u jaqtgħu l-frott minnha.

Hemm bżonn li lkoll kemm aħna 
li ninsabu involuti fl-Għaqdiet 
tagħna nkomplu naħdmu u ma 
naqtgħux qalbna. 
Veru huwa żmien fejn forsi l-voluntiera m’għadhomx jiġu 
bħal qabel, jew li l-għaqdiet mużikali qed isibu sfidi mhux 
żgħar biex isibu l-mużiċisti, iżda r-responsabilità li għandna 
fuq spallejna hija ferm ikbar minn kemm narawha. Aħna 
lkoll ambaxxaturi tal-kultura Maltija u Ħamruniża u l-unika 
pont bejn dak li għamlu missirjietna. Ma nistgħux inħallu 
dawn l-affarijiet imutu. 

Minn qalbi nirringrazzja lil President u Kumitat tal-
kontribut qawwi li jagħtu lill-poplu Ħamruniż bil-ħidma 
li jwettqu. Ejja ħalli nżommu l-Ħamrun ħaj u vibranti. 
Awguri għal festa sabiħa lil Paroċċa kollha tal-Immakulata 
Kunċizzjoni, il-Ħamruniżi u mhux b’inqas il-Kumitat u 
s-soċi ta’ din l-Għaqda.

Messaġġ mill-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu
Nigel	Vella	BA	(Hons.)	Melit.	President,	Għaqda	tal-Mużika	San	Gejtanu

Messaġġ mis-Soċjetà Mużikali San Ġużepp
Kevin	Bonello,	Segretarju	Ġenerali
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