Santa Katarina V.M fil-Kolleġġjata ta’ Bormla
(it-tieni parti) (minn Jeremy Cachia)
Kif tkellimna fil-ħarġa preċedenti rajna l-pittura prinċipali tal-kappellun tan-naħa tal-lemin
tal-artal maġġur fejn turi l-għerusija ta’ Santa Katarina V.M flimkien ma’ qaddisin oħra.
Dan huwa xogħol mill-isbaħ ta’ Francesco Zahra (1710 – 1773). Maġenb din il-pittura
fuq kull naħa nsibu żewġ pitturi oħra sbieħ minn ħajjet Santa Katarina: din id-darba talpittur b’fama tajba ħafna wkoll Rokku Buhagiar (1725 – 1805). Dawn il-pitturi li tpittru
għall-ħabta tal-1770 jinsabu fuq il-bibien iż-żgħar li oriġinarjament dawn il-bibien kienu
maħsuba biex jinfdu mas-sagristija. Bieb minn dawn nafu li ġie rranġat bħala niċċa biex
laqa’ fih l-istatwa sabiħa tal-Madonna tar-Rużarju, xogħol Pietru Pawl Azzopardi.
Waħda mill-pitturi tax-xellug turi d-disputa tal-qaddisa Katarina mal-filosfi quddiem
l-imperatur Massiminu. Santa Katarina tidher qegħdha f ’nofs it-tempju pagan tiddibatti
mal-filosfi fejn dawn jinsabu mistgħaġba u mifxula wara l-għerf tagħha. Santa Katarina
tisraq ix-xena kollha tal-pittura filwaqt li l-kompożizzjoni hija bbilanċjata b’kuluri tassew
sbieħ u vivaċi. Fil-pittura l-oħra naraw il-martirju ta’ Santa Katarina fejn nistgħu ngħidu
li Rokku Buhagiar kien influwenzat ħafna minn diversi pitturi oħra tal-martirju ta’ Santa
Katarina li Mattia Preti esegwixxa matul il-karriera tiegħu. Katarina tidher għarkubbtejha
mġenba ftit lejn in-naħa tax-xellug filwaqt li l-bojja ppreparat b’idu lesta għad-daqqa tassejf biex jaħsad ir-ras ta’ Santa Katarina. Wieħed jista’ jinnota wkoll il-wiċċ seren u sabiħ
kollu dijja tal-qaddisa Katarina ferħana li fi ftit tal-mumenti sejra tiltaqa’ mal-Għarus
Divin tagħha. Min-naħa l-oħra l-bojja u l-imperatur Massiminu, Rokku Buhagiar għażel
li jpenġihom mitlufin fid-dlam sabiex jurina li qegħdin fit-triq li twassalhom għat-telfien.
Dawn il-pitturi ta’ Buhagiar flimkien ma’ għadd bla qies ta’ opri oħra ta’ artisti kbar
fosthom ta’ Mariano Gerada, Abram Gatt, Salvatore Psaila, P.P. Azzopardi, Ġużeppi
Cali`, Francesco Zahra u oħrajn jagħmlu dan it-tempju marjan iddedikat lill-Immakulata
Kunċizzjoni bħala mużew ħaj mgħoni b’arti rikka. Fl-aħħar nixtieq nirringrazzja lis-sur
Matthew Tonna Gilford, iben din il-belt ta’ Bormla, tal-għajnuna siewja li għaddhieli
f ’dawn iż-żewġ artikli fuq din il-kolleġġjata.
Referenzi:Farrugia J., Il-Knejjes u l-Artali ta’ Santa Katarina V.M. fil-Kottonera II - Bormla, Soċjetà
Mużikali Santa Katarina V.M., Programm tal-Festa 2007, Malta, 2007, pp 161-165.
Zarb Seraphin M., Buhagiar M., St Catherine of Alexandria: Her Churches,
Paintings and Statues in the Maltese Islands, Malta,
1979, pp 163-164.

Il-President u l-Kumitat Ċentrali
tas-Soċjetà Mużikali Santa Katarina V.M
jwasslu l-awguri tal-Festi t-Tajba fl-okkażjoni tal-Festi
Corpus Christi, tal-Qalb ta’ Ġesù
u tal-Madonna tal-Karmnu lil kulħadd.

Ġħeżież qarrejja,
F’dawn l-aħħar xhur is-Soċjetà kienet
impenjata torganizza diversi attivitajiet,
speċjalment fix-xahar t’April meta organizzajna
diversi attivitajiet marbutin mal-Ġimgħa l-Kbira
fosthom kunċerti, Wirja u d-dramm ‘Ir-Raba’
Wieħed’. Dawn l-attivitajiet juru li s-Soċjetà tagħna
hija waħda ħajja u attiva matul is-sena kollha u rajna
s-Soċjetà tagħna f ’ambjent differenti minn dak li
aħna imdorrin narawha fil-ġimgħa tal-festa. Minn
hawn nirringrazzja lil kull min ta s-sehem tiegħu biex
ta’ kull sena s-Soċjetà tagħna tkun tista’ torganizza
dawn l-attivitajiet sbieħ.
Dan huwa żmien importanti ħafna għas-Soċjetà
tagħna fejn il-Kumitat Ċentrali flimkien masSotto Kumitat, Sezzjonijiet u soċi nkomplu bilpreparamenti u l-pjanijiet tagħna biex nhar l-ewwel
Ħadd ta’ Settembru nerġgħu niċċelebraw Festa
oħra kbira li tiġbed eluf ta’ dilettanti tal-festa minn
madwar Malta kollha.

Matul dan iż-żmien jiġu ċċelebrati ħafna festi u s-Soċjetà
tagħna tkun mistiedna tieħu sehem f ’diversi festi permezz talbanda tagħna. Huwa dejjem inkoraġġanti n-numru sabiħ ta’
bandisti u soċi li jattendu għal dawn is-servizzi. Bħas-snin li
għaddew ħa nkomplu naħdmu biex il-fama tal-banda tagħna
tkompli tikber u tkabbar is-suċċessi tagħha.
Minbarra l-preparamenti biex niċċelebraw il-Festa, is-Soċjetà
għaddejja wkoll bil-pjanijiet biex matul is-sena d-dieħla
niċċelebraw l-anniversarju tal-mitejn sena mill-wasla talistatwa titular ġewwa r-raħal tagħna. Għal dan il-għan
twaqqfet Kummissjoni fi ħdan is-Soċjetà biex nippjanaw
aħjar dawn l-attivitijiet. Diġà beda jitfassal programm ta’
attivitajiet, mifrux fuq sena, li ħa jimmarka dan l-anniversarju
mportanti għar-raħal tagħna u għalina l-membri tas-Soċjetà.
Inħeġġeġ lill-membri u ammiraturi tas-Soċjetà biex bħalma
dejjem għamiltu fil-passat komplu attendu bi ħġarkom għallattivitjajiet li norganizzaw matul is-sena.
Grazzi.

Editorjal

Għeżież qarrejja,
Għal darb’oħra nilqagħkom għal din it-52 edizzjoni tan-Newsletter tagħna “Sancta Katarina Zurricanorum Patrona”.

Ħames xhur oħra, u r-raħal tagħna jkun qiegħed jagħmel jiem ta’ Festa f’ġieħ il-Patruna Titulari
tagħna – Santa Katarina V.M. ta’ Lixandra. Bla dubju ta’ xejn, il-Kumitat Ċentrali flimkien massotto kumitati kollha fi ħdan is-Soċjetà jinsabu fl-aħħar preparamenti tagħhom biex għal darb’ oħra
jassiguraw li nagħmlu Festa kbira u mill-isbaħ f’dan ir-rigward.
Nerġa’ ntenni l-appell tiegħi biex jekk għandkom xi kummenti jew suġġerimenti fuq in-Newsletter,
tibgħatu dawn fl-indirizz: Zurricanorum Patrona – Soċjetà Mużikali Santa Karaina V.M., Palazz
Alexandria, Misraħ Repubblika – Żurrieq.
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Verbum Dei Caro Factum Est.

SANTA KATERINA VERĠNI U MARTRI
Ir-Re Costo kien isaltan
Ġo Lixandra post fl-Eġittu,
Port qadim u importanti
Tliet mitt sena wara Kristu.

Sewwa ommha kemm qrabatha
B’dit-tweġiba stagħġbu bosta,
Għad li t-tfajla kienet żgħira
F’waqtha kienet dir-risposta.

Kien ta’ ħila u qalbieni,
Ta’ għerf kbir dan is-sultan,
Iżda għerfu kien tad-dinja
Għaliex huwa kien pagan.

L-omm imdejqa talbet ’l Alla
Biex il-menti tagħha jdawwal,
Fis juriha x’għandha tagħmel
Ma jibqax iż-żmien itawwal.

Dan ir-re fl-imkien ma’ martu,
Li bil-moħbi nisranija,
It-tnejn kienu wisq imnikkta,
Xtaqu jkollhom xi tarbija.

Ġo deżert ’il bogħod minnhom
Kien igħaddi l-ħajja tiegħu,
Eremita bil-wisq twajjeb
Xtaqet l-omm titkellem miegħu.

’L allat tiegħu talab Costo,
Ma mhux bħalu għamlet martu
’L Alla veru hi bdiet titlob
Sabiex fuqhom jitfa’ ħarstu.

Darba waħda għandu marret
U lil bintha ħadet magħha,
Xi qaddejja wkoll fidili
Sabiex jieħdu kura tagħha.

Alla sama’ t-talba tagħha
Għaliex hu ta’ qalb ħanina,
Lilhom ta bint wisq sabiħa,
Ġiet imsejħa Katerina.

Hekk kif lejn il-post bdiet toqrob
Biss lil bintha ħadet magħha,
Malli x-xwejjaħ lilha lemaħ
Kollu ħlewwa mar jilqagħha.

Feraħ wisq b’din ir-re Costo,
Lilha dlonk għamel werrieta,
Irringrazzja ’l allat tiegħu
Għal dil-grazzja tant mixtieqa.

Qabel xejn bdiet tispjegalu
X’kienet tagħha l-intenzjoni,
Dak ix-xwejjaħ bil-paċenzja
Beda jisma’ bl-attenzjoni.

’L Alla veru tat ħajr ommha,
Lilu talbet sabiex ismu
Jiġi fis magħruf minn bintha,
Ma tibqax fil-paganiżmu.

Malajr fehem il-għaref xwejjaħ
U xtaq jagħmel ħiltu kollha,
Biex lil bintha jipperswadi
U minn dan l-inkwiet iħollha.

Alla jisma’ t-talb tal-umli,
Għajnejh jixħet fuq dit-tfajla,
Li mixħuta f ’riġlejn ommha
Fuq Ġesu` tfehmha bil-qajla.

Dar għalhekk lejn Katerina
Magħha tkellem kollu ħlewwa,
Beda l-ewwel ifissrilha
Illi ż-żwieġ hu ħaġa sewwa.

Ġesu` nissel sa minn kmieni
Ġibda lejh ġewwa l-qalb tagħha,
Spiss iġġiegħel kienet ’l ommha
Fuq Ġesu` biex issemmagħha.

Bil-kwiet kollu qagħdet tisma’
L-għaref xwejjaħ ikellimha,
Kemm hu xieraq li tiżżewweġ
Hu fissrilha u għallimha.

Sa miċ-ċokon ġiet imżejna
Bi kbir għerf u edukazzjoni,
Dana ġiegħel lil qrabatha
Jixħtu fuqha l-attenzjoni.

Għad li hija kollox fehmet
Baqgħet soda fil-ħsieb tagħha,
Għaliex kien bil-wisq diffiċli
L-issib ġuvni jaqbel magħha.
Xtaq ix-xwejjaħ jibqa’ waħdu
Biss max-xbejba Lixandrina,
Għaliex beda wisq jitħasseb
X’ħaġa serja kienet dina.

Hija kienet wisq maħbuba
Minn dawk kollha li jafuha,
Kbir in-numru kien taż-żgħażagħ
Li b’għarusthom tant xtaquha.
Iżda Alla kien iħejji
B’għarus tagħha l-Iben tiegħu,
U għal dan iċċarċar demmha
Biex jeħodha l-Ġenna miegħu.
Hekk kif miet is-Sultan Costo,
Li żżewwiġha xtaqet ommha,
Iżda t-tfajla qatt ma riedet
Għax kien hemm xi ħaġa żżommha.
Għamlu l-qraba kulma setgħu
Biex dal-ħsieb tagħha jtajru.
Ma kienx għad baqagħlhom x’jagħmlu
Sabiex lilha għaż-żwieġ iħajru.
Wisq imdejqa Katerina
Tisma spiss din l-istess talba,
Għodwa waħda qalet ’l ommha
Dak li kien moħbi ġo qalbha.
Għalhekk lilha hija qalet:
“Jekk miżżewġa trid tarani
Sibli ġuvni li hu bħali
Nobbli, sbejjaħ, għaref, għani’’.

Mimli x-xwejjaħ
bid-dawl t’Alla,
Malli spiċċa din
it-talba,
Lejha ħares kollu
ħlewwa
Miegħu xtaqha
tiftah qalbha.
Dana kienet qed tistenna
Malajr qaltlu x’kien iżommha,
X’kienet tħoss ġewwa l-qalb tagħha
Ma tistax tkompli l-ħsieb t’ommha.
“Li nżomm bogħod inħoss x’igħidli,”
Wieġbet hi wiċċha lejn l-art,
“Minn dawk kollha li jriduni
Għalhekk ħadd minnhom ma ħtart.”
“La tibżax maħbuba binti,”
Qal ix-xwejjaħ kollu ħlewwa,
“Lil Ġesù aħna nitlobu
Dan jurik it-triq tas-sewwa.”
Ferħ kbir ġarrbet ġewwa qalbha,
Kif semmielha dana l-isem,
Ferħ kien dan li mhux tas-soltu,
Għalhekk hi ma setgħetx tifhem.
Talbet mela ‘l eremita,
Sabiex jibda jfissrilha
Fuq Ġesù n-Nazzarenu
U min Huwa Dan igħidilha.
“Dana huwa l-Iben t’Alla
Ġie fid-dinja biex jifdina”
Qal ix-xwejjaħ b’ħerqa kbira,
“Fuq salib Hu miet għalina.
“Ommu hi l-Verġni Marija
Din tas-sema u l-art Sultana,
Lilha ħabbet bħala wliedha
Hadet sehem fil-fidwa tagħna.
“Mill-Missier Hi ġiet magħżulha
Sa minn dejjem il-għarusa,
Ta’ l-Ispirtu s-Santu Alla
Omm għalina wisq prezzjuża.
“Fost ulied il-bnedmin kollha
Ġesù binha hu l-iżjed għani
L-aktar nobbli, l-aktar għaref
Huwa r-Re l-iżjed setgħani.

Hekk kif kienu t-tnejn weħidhom
Għar-rkubbtejh hemm fl-art intefa’
Sabiex jagħmel talba ‘l Alla
Lejn is-sema għajnejh refa’

“Aħna biss nissejħu nobbli
Jekk qatt aħna nemmnu fih,
Biss il-ġmiel minn tal-qdusija
Jista’ jagħmel lilna sbiħ.

“Alla tiegħi”, qal ix-xwejjaħ.
“O missier ta’ qalb ħanina
Dawwal fis il-menti tiegħi
U tax-xbejba Katerina.

“Lil dan inti qiegħdha tfittex
Dana żġur jagħmlek kuntenta,
Għaliex Hu sultan tal-paċi
Minnu qatt ma tillamenta.”

“Jien nħossni qiegħed nilmah
F’din it-tfajla żmien glorjus
Lilha inti mort tgħażilha
L’Ibnek stess bħala għarus.”

Katerina kollha msaħħra,
Ħasset qalbha ġa ħabbitu
Sabiex jgħaġġel jurihulha
B’xewqa kbira hi talbitu.

“Għinni mela sabiex nagħraf
Jiena nitolbok bl-umiltà,
Kif nurih tagħmel dejjem
Tiegħek biss il-volonta.”

“Dan l-għarus ta’ qalbu safja
Tista’ wkoll inti tgawdih
Jekk int tagħmel dak li ngħidlek,”
Qal ix-xwejjaħ minnufih.

Għal dit-talba Katerina,
Id-dmugħ niżel minn għajnejha,
Ħasset ferħ li mhux tas-soltu
Donnha l-paċi qorbot lejha.

“Dan Ġesù Sultan tas-slaten
Żgur li xewqtek jaqtagħhilek
Jekk il-liġi tiegħu tagħmel
Li jien stess ingħallemhielek.”

N

har is-Sibt 15 t'April 2017, il-Bandisti Żgħażagħ u Allievi tal-Banda Santa Katarina V.M. kellhom esperjenza
mill-isbaħ ma' Bandisti u Orkestranti oħra mill-European School of Brussels 1 Symphonic Orchestra.
Dakinhar saret master class u sessjoni ta' tagħlim
ġewwa s-Sala Banda Santa Katarina V.M.
Il-President u l-Kumitat jixtiequ jirringrazzjaw
lill-Għaqda Każini tal-Banda ta' din l-opportunità
mogħtija lill-Bandisti u Allievi tagħna.
Is-Soċjetà Mużikali Santa Katarina V.M. għal
darb'oħra turi kemm għandha għal qalbha
l-edukazzjoni mużikali ta' wliedna u taż-żgħażagħ
Żrieraq u twiegħed li ser tibqa' toffri dawn
l-opportunitajiet uniċi f'raħalna liż-żgħażagħ tagħna.

Mejju 2017

Servizzi tal-Banda

Nhar il-Ħamis 25 ta’ Mejju 2017, il- Banda Sta. Katarina V.M., ser tagħmel marċ brijjuż
ġewwa Ħal Tarxien fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Marija Annunzjata. Dan is-servizz
ser jibda fit-8.30pm u jispiċċa fil-11.30pm.

Ġunju 2017

Nhar it-Tnejn 12 ta’ Ġunju 2017, il-Banda Sta. Katarina V.M., ser tagħmel marċ brijjuż
ġewwa ż-Żejtun fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Katarina. Dan is-servizz ser jibda fit8.30pm u jispiċċa fil-11.30pm.
Nhar l-Erbgħa 28 ta’ Ġunju 2017, il-Banda Sta. Katarina V.M., ser tagħmel marċ
brijjuż ġewwa Ħal Luqa fl-okkażjoni tal-Festa ta Sant’ Andrija. Dan is-servizz ser
jibda fil-8.30pm u jispiċċa fil-11.30pm.

Lulju 2017

Nhar il-Ġimgha 7 ta’ Lulju 2017, il-Banda ser tagħmel marċ brijjuż ġewwa Ħal Kirkop fl-okkażjoni tal-Festa
ta San Ġużepp. Dan is-servizz ser jibda fid-9.00pm u jispiċċa f’nofs il-lejl.
Nhar l-Erbgħa 12 ta’ Lulju 2017, il-Banda Sta. Katarina V.M., ser tagħmel marċ brijjuż ġewwa Ħal Qormi
fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Bastjan. Dan is-servizz ser jibda fil-8.30pm u jispiċċa fil-11.45pm.
Nhar il-Ħamis 13 ta’ Lulju 2017, il-Banda Sta. Katarina V.M., ser tagħmel marċ brijjuż ġewwa l-gżira
Għawdxija fil-Belt Victoria fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġorġ Martri. Dan is-servizz ser jibda fid-9.00pm u
jispiċċa f’nofs il-lejl.

Kif intom tfal?
Kemm hu sabiħ l-istaġun tar-Rebbiegħa! Il-ġurnata tibda titwal, it-temp jisbieħ u jibda joqrob dejjem aktar l-istaġun
tas-Sajf, u miegħu l-festa tal-Padruna tagħna Santa Katarina. Illum xtaqt ngħaddilkom xi informazzjoni dwar il-belt ta’
Lixandra, il- belt li fiha twieldet u trabbiet Santa Katarina. Żgur li lkoll tafu li din il-belt tinsab fl-Eġittu, pajjiż fl-Afrika ta’
Fuq. Imma minn fejn ġie l-isem Lixandra?
Il-belt ta’ Lixandra twaqqfet fis-sena 331 Qabel Kristu minn Alessandru l-Kbir. Hu għalhekk li din il-belt issemmiet
Lixandra (Alexandria bl-Ingliż). L-istorja toħodna ftit xhur qabel, meta Alessandru rnexxielu jirbaħ is-Sirja. Wara baqa’
nieżel ‘l isfel sakemm wasal fl-Eġittu. Hemmhekk Alessandru, flimkien mal-armata tiegħu, wasal fil-port żgħir ta’ Rhakotis
u mill-ewwel kien determinat li minn dan il-port u l-madwar tiegħu jagħmel belt kbira u potenza fid-dinja.
Kien l-istess Alessandru li ddisinja l-pjanta ta’ din il-belt li ġiet imfaħħra minn ħafna kittieba u poeti tul is-sekli. Lil
Alessandru, l-Eġizzjani kienu jammirawh ħafna u għal uħud, hu kien kunsidrat bħala alla. Pero’ Alessandru ma baqax
ġewwa Lixandra u jingħad li telaq ftit xhur wara li beda
l-bini tal-belt. Kien Cleomenes, li Alessandru kien jafdah
b’għajnejh magħluqa, li mexxa u lesta l-bini tal-belt ta’
Lixandra. Alessandru reġa’ lura fil-belt tiegħu bħala
kadavru. Fil-fatt wara li miet, il-ġisem tiegħu reġa’ nġieb
f ’Lixandra biex ikun midfun.
Ejjew naraw ftit x’kien jgħid Alessandru l-Kbir:
‘Jien ma nibżax minn armata ta’ ljuni immexxija minn
nagħġa. Jien nibża’ minn armata ta’ ngħaġ immexxija minn
iljun.’
‘M’hemm xejn impossibbli għal min jipprova.’
‘Il-qabar jesa’ anke lil min id-dinja ma kinitx tesgħu’
‘Il-ħajja tiegħi hija grazzi għal missieri, imma l-ħajja tajba
tiegħi hija grazzi għall-għalliema li kelli’
Kliem għaref ħafna li jkompli
jikkonferma l-kobor ta’ Alessandru
l-Kbir, li bil-għaqal tiegħu wassal għal
belt li kienet ġawhra fil-Mediterran.
Għal kompetizzjoni ta’ din l-edizzjoni
qed nistaqsukom din il-mistoqsija:
Ġewwa Lixandra hemm wieħed misseba’ għeġubijiet tad-dinja. X’inhu?
(Torri kbir, Monument tal-Irħam, Fanal
li jissejjaħ Pharos). Ibagħtu t-tweġibiet
tagħkom f ’dan l-indirizz:
Ibgħatu t-tweġibiet tagħkom f ’dan l-indirizz:
Zurricanorum Patrona
Għalina t-Tfal
Palazz Alexandria
Misraħ Repubblika
Żurrieq

"1957 - Malta vs. l-Awstrija"

Is-Sur Carmel Callus

I

l-logħoba tal-futbol hija l-aktar sport segwit madwar id-dinja, mhux
anqas hawn Malta. L-Ingliżi ġabu dan l-isport f ’Malta li mill-ewwel
qabad l-art. Malta tista’ tiftaħar li għandha fost l-aktar żewġ klabbs
antiki tal-futbol, dak tas-St.Georges ta’ Bormla u dak tal-Furjana.
L-Assoċjazzjoni tal-futbol Maltija twaqqfet fl-1900. Bħala tim nazzjonali
l-ewwel darba li lagħab logħoba uffiċjali kien fi Frar 1957 propju sittin
sena ilu.
Qabel din id-data l-Maltin kienu jilgħabu bħala selezzjoni kontra timijiet
tas-servizzi Ingliżi. Fil-Milied kienu jinġiebu timijiet mill-Ewropa tal-lvant
li kienu jilgħabu kontra l-aqwa timijiet Maltin ta’ dak iż-żmien. Il-Krema
tal-futbol Malti kienu l-Furjana, Sliema u St. Georges. Wara t-Tieni Gwerra
Dinjija aktar żdied l-interess f ’dan l-isport. Fatt li baqa’ mniżżel fl-istorja
tal-futbol Malti kienet il-logħoba bejn selezzjoni Maltija kontra t-tim
Jugoslav tal-Hajduks. Din il-logħba li ntlagħbet nhar il-25 ta’ Marzu
1945, baqgħet imfakkra għaliex dakinhar il-poplu preżenti wera l-għadab Il-kaptin Awstrijak flimkien ma’ Salvinu
tiegħu għad-deċiżjoni tal-gvern kolonjali li ma jindaqqx l-Innu Malti u Schembri il-kaptin Malti u referee Taljan
minflok indaqq l-Innu Ingliż. Il-folla qamet u kantat l-Innu Nazzjonali
Vincenzo Orlandini.
Malti. Il-Poeta Rużar Briffa kiteb poeżija li tfakkar din il-ġrajja.
Nhar l-24 ta’ Frar 1957 Malta lagħbet l-ewwel logħoba uffiċjali kontra t-tim tal-Awstrija. Dan il-pajjiż, tlett snin qabel kien spiċċa
fit-tielet post fit-tazza tad-Dinja li kienet intlgħabet fl-Isvizzera. It-tim nazzjonali Malti kien immexxi minn Joe Griffiths. Huwa ra
li t-tim Malti bil-limitazzjonijiet li kellu, ikun ippreparat għal din l-okkażjoni storika. Dakinhar fl-Empire Stadium tal Gżira kien
hemm folla ta’ 18,000 ruħ preżenti għall-magħmudija tat-tim nazzjonali Malti.
L-ispiża biex saret din il-logħoba kienet ta’ elfejn lira sterlina, somma kbira għal dak iż-żmien. Il-biljetti tad-dħul kienu tnax il-xelin
u nofs (1.5euro), seba’ xelini u nofs (80 euro ċenteżimi), ħames xelini (60 euro ċenteżimi) u tmintax irbiegħi (30euro ċenteżimi).
Għaż żmien tal-lum m’huma xejn, imma sittin sena ilu kienu flus. Il-paga dak iż-żmien kienet ta’ madwar tlett liri fil-ġimgħa(7
Euro).
Malta lagħbet b’dawn il-plejers: Victor Scerri, Lolly Borg, Ninu
Calleja, Tony Cauchi, Joe Cilia, Joe Cini, Lolly Debattista, Joe
Bonnici, Salvinu Schembri, Sammy Nicholl u Pullu Demanuele.
George Jones daħal flok Ninu Calleja.
L-Awstrija lagħbet b’din il-formazzjoni: Leopold Barschandt,
Paul Halla, Karl Koller, Ernst Kozlicek, Karl Stotz, Paul Kozlicek,
Theodor Wagner, Bruno Engelmeir, Walter Haummer, Erich Hof u
Ignaz Puschnik. Johan Buzek daħal flok Erich Hof.
Ir-referee kien it-Taljan Vincenzo Orlandini li dak iż-żmien kien
magħruf ħafna.
It-Tim Awstrijak beda juri superjorità fuq il-Maltin li għall-bidu
bdew jidhru eċċitati, imma l-plejers tagħna mal-ħin bdew jaqbdu
l-art. L-Awstrijaċi fetħu l-iskor wara 16 il-minuta permezz ta’ awto
gol ta’ Bonnici. Fit-72 minuta l-Awstrijaċi reġgħu skurjaw permezz
ta’ Wagner. Fit-80 minuta l-Awtrijaċi għamluhom tlieta u kulħadd
ħaseb li kollox kien mitmum għat-tim Malti, imma ma kellux ikun
hekk.
Il-miġemgħa bdiet ħierġa mill-istadium, imma fis-87 u 89 minuta l-Maltin skurjaw żewġ gols permezz ta’ Tony Cauchi tal-Furjana u
Sammy Nicholl tas-Sliema. Il-folla nfexxet fi briju li l-istadium ftit ra bħalu. Il-Maltin irnexxielhom iġibu riżultat tajjeb ma’ avversarji li
tlett snin qabel kienu ħadu l-midalja tal-bronż fit-Tazza tad-Dinja li ntlagħbet fl-Isvizzera.
Dawn il-plejers Maltin li dakinhar niżlu isimhom fl-istorja tal-futbol internazzjonali
Malti kienu l-krema u għadhom sal-lum fost l-aqwa plejers Maltin ta’ kull żmien. Plejers
bħal Pullu Demanuele (il-Koku) tal-Furjana, Joe Cilia tal-Valletta, Sammy Nicholl tasSliema ftit rajna bħalhom. Kien żmien meta l-futbol kien purament sport u mhux magna
tal-flus. L-istadium kien ikun mimli għal-logħbiet kollha, mhux bħal-lum, li f ’logħoba
tajba jew internazzjonali lanqas jimtela nofsu. Mill-plejers Maltin li lagħbu dakinhar, Joe
Cini kellu jkun il-protagonista fil-logħoba storika ta’ erbatax il-sena wara kontra l-Ingliżi.
Dakinhar ukoll il-Maltin qamu għall-okkażjoni. Cini dakinhar kien kważi skurja.

Il-Gvernatur Laycock jieħu b’idejn
Joe Cilia qabel il-logħoba.

Sittin sena ilu d-dinja kienet ferm differenti mil-lum. Ma ninsewx li Malta dak iż-żmien
kienet għadha m’hijiex nazzjon indipendenti, u għalhekk din il-logħba kellha signifikat
kbir għaliex anke fil-futbol il-Maltin kienu qegħdin jaspiraw li jkunu fix-xena kalċistika
bħala nazzjon.

Attivitajiet mis-Soċjetà
Mużikali Santa Katarina V.M.
9 ta' Ġunju 2017
12 ta' Ġunju 2017
			
17 ta' Ġunju 2017
24 ta' Ġunju 2017
26 ta' Ġunju 2017
			
28 ta' Ġunju 2017
28 ta' Ġunju 2017
29 ta' Ġunju 2017
1 ta' Lulju 2017		
7 ta' Lulju 2017		
8 ta' Lulju 2017		
12 ta' Lulju 2017
13 ta' Lulju 2017
			
16 ta' Lulju 2017
Mis-17 sat-23		
ta' Lulju 2017
22 ta' Lulju 2017
29 ta' Lulju 2017

High Tea fil-Każin organizzat mis-Sotto Kumitat Nisa
Il-Banda Santa Katarina V.M. twettaq servizz fil-Festa ta' Santa
Katarina V.M. fiż-Żejtun
BBQ organizzat mis-Sotto Kumitat Nar
Youth Gathering organizzat mis-Sezzjoni Żgħażagħ Palmisti
Il-Banda Santa Katarina V.M. twettaq servizz fil-Festa ta' Marija Annunzjata ġewwa
Ħal-Tarxien
Coffee Morning organizzat mis-Sotto Kumitat Nisa
Il-Banda Santa Katarina V.M. twettaq servizz fil-Festa ta' Sant' Andrija ġewwa Ħal-Luqa
Harbour Cruise organizzat mis-Sotto Kumitat Kultura filgħodu
Ikla fuq il-Ġibjun organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ Palmisti
Il-Banda Santa Katarina V.M. twettaq servizz fil-Festa ta' San Ġużepp ġewwa Ħal-Kirkop
BBQ organizzat mis-Sotto Kumitat Nar
Il-Banda Santa Katarina V.M. twettaq servizz fil-Festa ta' San Bastjan ġewwa Ħal-Qormi
Il-Banda Santa Katarina V.M. twettaq servizz fil-Festa ta' San Ġorġ ġewwa l-Belt 		
Victoria Għawdex
Wara nofsinhar Attività għaż-Żgħażagħ organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ Palmisti
Ġabra b'risq is-Soċjetà
Ikla fil-Każin wara nofsinhar organizzata mis-Sotto Kumitat Nar
Ikla organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ Palmisti ġewwa Wied iż-Żurrieq

Festa tal-Qalb ta’ Ġesù
fil-Knisja Matriċi u Arċipretali ta’ Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq
It-Tlieta 20 ta’ Ġunju 2017 –
L-ewwel jum tal-Kwaranturi:

Fit-8.15a.m. Espożizzjoni tas-S.S.mu Sagrament. Fis-6.00p.m. Adorazzjoni Komunitarja mmexxija mill-għaqdiet tal-Parroċċa.
Fis-6.30p.m. quddiesa
kantata bl-omelija mill-W.R.
Dun Roy Galdes S.Th.B u
Barka Sagramentali.

L-Erbgħa 21 ta’ Ġunju 2017 –
It-tieni jum tal-Kwaranturi:
Kollox bħall-jum ta’ qabel.

Il-Ħamis 22 ta’ Ġunju 2017 –
It-tielet jum tal-Kwaranturi
u lejlet il-festa:

Fit-8.15a.m. Espożizzjoni tas-S.S.mu
Sagrament. Fis-6.00p.m. kant tal-Ewwel
Għasar. Fis-6.30p.m. quddiesa kantata blomelija mill-W.R. Dun Roy Galdes S.Th.B u
Barka Sagramentali.

Il-Ġimgħa 23 ta’ Ġunju 2017 – Jum il-festa:

Fit-8.15a.m. Espożizzjoni tas-S.S.mu Sagrament.
Fil-5.00p.m. Adorazzjoni
mmexxija mill-Fratellanza tas-S.S.mu
Sagrament u l-Qalb ta’ Ġesù.
Fis- 6.00p.m. kant tat-Tieni Għasar.
Fis-6.30p.m. quddiesa konċelebrata
solenni bl-omelija mill-W.R.
Patri Raymond Gatt O.P.
u l-Kleru tal-Parroċċa.
Din il-quddiesa ser tkun b’suffraġju
għall-erwieħ tal-prokuraturi, retturi,
fratelli u sorelli tal-Fratellanza
tas-S.S.mu Sagrament u l-Qalb ta’
Ġesù. Wara l-omelija ssir ilprofessjoni ta’ fratelli u sorelli
ġodda fi ħdan il-fratellanza mill-W.R.
Arċipriet Dun Karm Mercieca S.Th.B.
Kif tintemm il-quddiesa, issir ilpurċissjoni bis-Sagrament Imqaddes
mat-toroq tal-Parroċċa bis-sehem tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina. X’ħin il-purċissjoni tasal quddiem id-dar
tal-Arċipriet, issir il-Konsagrazzjoni tal-Parroċċa
lill-Qalb ta’ Ġesù. Jitkanta t-Te Deum, O Salutaris
Hostia, Tantum Ergo u Barka Sagramentali.

Jieħu sehem il-Kor Parrokkjali “Cantate Domino” dirett minn Mro. Paul Portelli F.L.C.M.
L-organista hija Dr. M’Fiorella Fenech Vella
B.A., LL.D., Dip. Tax., Dip. Trib. Eccl. Melit, M.A. (Theol.)
Inħeġġu lil kulħadd, b’mod speċjali lill-fratelli tas-S.S.mu Sagrament u l-Qalb ta’ Ġesù
biex jieħdu sehem f’dawn il-funzjonijiet, speċjalment waqt l-adorazzjoni u fil-purċissjoni.
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l-Ħadd 26 ta’ Marzu 2017 fil-Kappella medjevali talMadonna tal-Lunzjata f ’Ħal Millieri ġiet iċċelebrata l-festa
ta’ Marija Annunzjata. Dan il-post t’importanza hekk kbira,
mimli bi storja antika u jagħmel parti minn ħajjet il-parroċċa
taż-Żurrieq. L-ewwel dokumentazzjoni li għandna dwar Ħal
Millieri tmur lura għall-1419 għalkemm l-istoriċi jgħidulna
li dan is-sit arkeoloġiku jmur lura għal żmien ir-Rumani u
l-Preistorja. Din il-Knisja hija mibnija lejn l-1450 fejn fl-istess
post kien hemm diġà knisja oħra mwaqqfa lejn is-seklu 13.
Fl-1575 Mons. Pietro Dusina fil-viżta pastorali tiegħu sab li
f ’dan il-post ta’ Ħal Millieri kienu jeżistu 4 kappelli imma llum
il-ġurnata għadna ngawdu 2 biss minnhom: dik tal-Lunzjata
u ta’ San Ġwann Evanġelista. Dawn il-kappelli kienu sfaw
abbandunati għal xi żmien imma wara kienu ġew irrestawrati
sakemm fl-1970 din il-Kappella tal-Lunzjata għaddiet taħt
il-kustodja tal-għaqda ‘Din L-Art Ħelwa’. Il-kuratur tagħha
huwa l-istoriku Żurrieqi Anthony Mangion li jieħu ħsieb ukoll
il-manutenzjoni ta’ din il-kappella u l-inħawi tagħha. Kull
l-ewwel Ħadd tax-xahar din tkun miftuħa għall-pubbliku bejn
id-9.00am u l-12.00pm.

L-artal tal-kappella tal-Madonna
tal-Lunzjata

Il-Kappella mibnija fuq 4 ħnejjiet ġejjin ftit għall-ponta fuq stil Medjevali Tardiv filwaqt li ħdejn l-artal din tispiċċa
f ’forma t’arzella. Din il-Kappella hija mżejna b’numru ta’ Frescoes jiġifieri tpinġija biż-żebgħa diretta fuq it-tip ta’
kisi apposta fuq il-ħajt. Dawn juru numru ta’ qaddisin tal-ewwel żminijiet tal-knisja u jagħmlu din il-kappella mużew
żgħir artistiku u storiku. Fatt storiku interessanti għalina ż-Żrieraq
huwa li l-arkitettura li ssebbaħ il-bibien ta’ dawn iż-żewġ kappelli:
dik tad-daħla għall-kappella tal-Lunzjata u l-oħra ta’ San Ġwann
huma identiċi għal xulxin. Dan għaliex darba kienu l-bibien laterali
tal-kappelluni tal-knisja l-qadima tal-parroċċa ta’ Santa Katarina
V.M. taż-Żurrieq. Grazzi għal missirijietna meta riedu jibnu
l-knisja l-ġdida - din l-arkitettura tal-bibien - flok ġiet skartata, dawn
għażlu li jippreservawha. B’hekk din ġiet ittrasportata propju f ’dan
ir-raħal ta’ Ħal-Millieri u b’ hekk għadna ngawdu dawn il-bibien
sal-lum il-ġurnata. Stilistikament dawn il-prospettivi għandhom
grazzja u delikatezza
kbira, karatteristika talarkitettura rinaxximentali
li tħaddmet fil-knejjes
tagħna bejn l-aħħar tasseklu 16 u l-bidu tasseklu 17. Il-qisien ta’
dawn il-prospettivi, ilproporzjon u l-ħlewwa
tax-xogħol huma biss ħjiel
ċkejken tas-sengħa li biha
Il-bieb tad-daħla għall-kappella
ssawwru
l-kappelluni
l-qodma tal-parroċċa taż- tal-Lunzjata f' Ħal-Millieri. L-istess
Żurrieq.
arkitettura tinsab ftit 'il bogħod filbieb tal-kappella ta' San Ġwann

L-artal tal-kappella talMadonna tal-Lunzjata
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