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Il-festi tagħna huma popolari ħafna kemm fostna l-Maltin kif ukoll mal-barranin. Fiex tikkonsisti l-festa 

Maltija? Nistgħu nsemmu l-funzjonijiet tal-knisja, l-armar, il-baned, in-nar tal-art u tal-ajru. F’dan 

l-artiklu se nagħti daqqa t’għajn lejn għaxar aspetti tal-festa li, bosta drabi, ma nagħtux biżżejjed kas 

tas-sens veru tagħhom. 
 

1. Il-kelma ‘FESTA’ – meta nsemmu l-kelma FESTA, jiġuni f’moħħi kliem bħal: ferħ, ċelebrazzjoni, 

gost u pjaċir. Waqt il-jiem tal-festa,  min ma jiħux gost jiltaqa’ mal-ħbieb, jieħu flixkun birra 

magħhom, jgħid kelma f’atmosfera ta’ ferħ u ċelebrazzjoni. Dak kollu li minflok ferħ iġibilna 
d-dwejjaq, m’għandux jifforma parti mill-kultura tal-festi tagħna. Ħabib tiegħi jħobb jirrakkuntali 

kif kellu ħabib “mill-każin l-ieħor”, li kien jieqaf ikellmu kull fejn jarah matul is-sena kollha, imma 

fil-jiem tal-festa kien jevitah!  

 
2. L-ISTATWI – il-Protestanti spiss jakkużawna li aħna l-Insara nħobbu 

nuru wisq qima lejn l-istatwi li nagħmlu mill-kartapesta jew minn xi 

biċċa njama fina. X’inhu l-iskop tal-istatwi u l-inkwatri? Meta tidħol 

fid-djar, ġeneralment tara bosta ritratti mdendlin mal-ħajt jew ġo xi 
frame tal-fidda. Dawn ir-ritratti jfakkruna fl-għeżież tagħna, persuni li 

biċċa minnhom m’għadhomx magħna. Bir-ritratti nuru l-għożża li 

fiha nżommu lil dawn in-nies. Meta naħdmu statwa lill-Madonna jew 

lil xi qaddis jew qaddisa, inkunu qed nuru l-apprezzament tagħna 
lejn dawn il-persuni li f’ħajjithom ħabbew lil Alla, li kienu ta’ eżempju 

tajjeb għalina, u hekk setgħu jsiru qaddisin. Hawnhekk ta’ min 

ifakkar ukoll li bħala nsara, għandna naduraw biss lil Alla; lill-

Madonna u lill-qaddisin l-oħra għandna nagħtuhom qima, nistudjaw 
dwar ħajjithom biex nimitawhom imma ma nistgħux nadurawhom. 

Niftakru wkoll li l-Madonna u l-qaddisin jidħlu għalina quddiem Alla, 

allura għandna nitolbuhom dejjem il-grazzji li jkollna bżonn. 

 
3. IL-MUŻIKA – din minn dejjem din kellha post speċjali fil-festi tagħna. Għall-mużika li tindaqq 

fil-knejjes, Malta minn dejjem kellha surmastrijiet speċjali bħal Dr Paolo Nani, Carlo Diacono, 

Federico Camilleri, is-Surmast Bugeja u bosta oħrajn. Fil-knisja tindaqq ukoll mużika sagra ta’ 

kompożituri barranin bħal Perosi, Palestrina u Mozart. Il-baned imbagħad jagħmlu programmi 
vokali u strumentali li tassew ipaxxu l-widna u, meta jiġu esegwiti sew, jgħollu l-livell kulturali tal-

komunità kollha. Il-parroċċa tieħu ħsieb torganizza l-mużika fil-knisja filwaqt li l-każini jieħdu 

ħsieb il-mużika fuq barra. Hawnhekk importanti li nifhmu r-reponsabbiltà li għandna illi nxerrdu 

dejjem il-kultura mużikali fost it-tfal, iż-żgħażagħ u l-adulti tagħna. Kemm il-kappelel mużikali kif 
ukoll il-każini tal-banda għandhom ikunu benniena tal-kultura mużikali. 

 

4. IL-KAŻIN – qatt ħsibtu xi tfisser iżżomm każin attiv u għaddej? Kemm sigħat ta’ laqgħat fil-kumitat 

ċentrali u s-sottokumitati, kemm xogħol ġewwa u barra l-każin, ġiri għall-permessi, telefonati biex 

jinqalgħu n-nies għas-servizzi li jkollu l-każin, kemm attivitajiet biex jinġabru l-fondi! Qatt ħsibtu 

kemm jiswa ħin u flus in-nar li jsebbaħ il-festi tagħna? Qatt ħsibtu kemm, filwaqt li s-Sur M 



għamel xogħol part-time u qala’ €500, is-Sur X ħadem volontarjament, jiġifieri bla ħlas 

għall-organizzazzjoni tal-attivitajiet tal-festa. Żgur li s-Sur X jixraqlu l-apprezzament tagħna. 
 

5. IR-RELIĠJON U L-FIDI TAGĦNA – hawnhekk irridu noqogħdu mill-iktar attenti, dejjem jekk irridu li 

l-festi reliġjużi tagħna jibqgħu jagħmlu sens f’ħajjitna. Kultant inħalltu; għax ma naqbilx ma’ 

deċiżjoni li ħa l-kappillan fil-festa, neħodha kontra r-reliġjon nisranija li l-istess kappillan 
jirrappreżenta. Ejja ma nitfixklux. Il-fidi tagħna m’għandhiex x’taqsam ma’ kemm ninvolvu ruħna 

fl-organizzazzjoni tal-festa. Ejja nisseparaw it-tagħlim nisrani mill-organizzazzjoni tal-festi tagħna. 

 

6. IL-KUMMERĊ – m’hemmx dubju li l-festi jiġġeneraw ħafna kummerċ. Il-bars jimtlew bin-nies 
jieklu  u jixorbu iktar minn żminijiet oħra ta’ matul is-sena. Tal-gabbani li jarmaw barra jagħmlu 

l-qligħ tagħhom ukoll. Kulħadd għandu jifhem li l-festi jsiru b’ħafna spejjeż, allura min jagħmel 

il-qligħ waqt il-festa għandu jikkontribwixxi lejn l-ispejjeż tal-festa wkoll. Jeħtieġ insibu modi kif, 

dan il-kummerċ iġġenerat mill-ħidma volontarja ta’ bosta dilettanti, jgħinna ninvestu iktar 
fil-kultura.     

 

7. IT-TURIŻMU – l-organizzaturi tal-festi żgur li jieħdu 

gost meta fil-jiem tal-festa bosta turisti, minbarra li 
jżuru t-tempji megalitiċi uniċi li għandna, jiġu wkoll 

jammiraw it-tiżjin u l-attivitajiet l-oħra organizzati fi 

żmien il-festa; it-turiżmu llum huwa pilastru 

importanti ħafna fl-ekonomija Maltija. Ħamsin sena 
ilu, konna nibżgħu li jiġri xi ħaġa lit-Tarzna għax din 

kienet tħaddem eluf ta’ ħaddiema Maltin. Illum, 

nitwerwru meta tinbet xi xamma ta’ nkwiet madwar il-
gżejjer tagħna għax dan jista’ jbiegħed lit-turisti minn 

xtutna u hekk nitilfu sors ta’ qligħ daqshekk importanti għal-livell ta’ għajxien tagħna.  

 

8. IL-KNISJA – il-bini li nafuh bħala ‘l-knisja’, għall-festa 

nlibbsuh l-isbaħ libsa li għandna: tużelli, damask, linef, 

ventartali, appostli tal-fidda, xi terħa fina ....! U bix-

xieraq! Imma, ġieli ħsibna kemm trid volontarjat biex 

iżżejjen tempju bħalma huwa l-knisja tar-raħal? Tafu li 
bosta voluntiera li jarmaw il-knisja jieħdu l-leave mix-

xogħol biex ikunu jistgħu joħorġu l-armar tal-knisja 

għall-festa? Tafu kemm perikli jgħaddu minnhom meta 

jiddendlu fil-għoli biex jarmaw xi tużell jew id-damask? 
Hawnhekk ta’ min iżid xi ħaġa oħra: ma rridu qatt 

ninsew li l-missjoni vera tal-knisja m’hijiex 

l-organizzazzjoni tal-festa imma l-pastorali fost il-

komunità tagħha. Ejja ma nfixklux lis-saċerdot mill-qadi ta’ dmirijietu billi naqilgħu kwistjonijiet 
għalxejn, liema kwistjonijiet jistgħu jissolvew faċilment madwar mejda b’naqra volontà tajba 

minn kulħadd.  

 

9. IL-ĦADDIEMA – filwaqt li l-maġġoranza tal-parruċċani jieħdu xi ġurnata jew tnejn frank biex ikunu 
jistgħu jgawdu l-festa aħjar, ħaddiema oħra bħalma huma l-pulizija u l-infermiera, ġieli 



jwaqqfulhom il-frank tagħhom minħabba li jaħbtu ħafna festi flimkien. Ejja nirrispettawhom u ma 

ntaqqlulhomx xogħolhom għalxejn. 
 

10. IL-KOMPETIZZJONI U L-PIKA – bħala prinċipju rridu ngħidu li l-kompetizzjoni hija sahna u 

bżonnjuża, il-pika hija ħażina. Il-pika ġġib l-inkwiet, u l-medjokrità f’dak kollu li nagħmlu; meta 

nisimgħu biċċa mużika sabiħa, din tnissel fina seher spiritwali li jagħmel ġid lill-ispirtu tagħna. 
Meta ndoqqu innijiet u marċi biex nimpikaw ma’ tal-każin l-ieħor, ma nħossu ebda sodisfazzjon 

spiritwali; pjuttost dan kollu jħallina vojta minn ġewwa. Il-pika hija bbażata fuq l-għira, u la l-pika 

u lanqas l-għira  m’għandhom qatt isibu posthom fil-kultura tal-festi tagħna.  
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