
San Filep fit-toroq taż-Żebbuġin 
Dun Karm Psaila, 1-poeta nazzjonali f'waħda mill-isbaħ poeżiji tiegħu jgħidilna hekk, "Malta u 

Pawlu min jifridhom? Ħadd, jixhduh iż-żminijiet; ebda rabta ma taf tħollu dak li ntrabat fis
smewwiet." Persważ li dan il-poeta Żebbuġi jħallina nisselfu dawn I-istess kelmiet u nappHkawh 
għai San Filep u Ħaż-Żebbuġ. 

Din ir-rabta għadha tinħass sal-lum. Barra l-knisja 
parrokkjali, li hija l-aqwa monument ta' din l
imħabba, insibu n-niċeċ sbieħ imwaqqfa f'dan ir
raħal f' ġieħ dan il-qaddis. 

F'din il-kitba se nduru dawra ma' Ħaż-Żebbuġ u 
naraw flimkien dawn in-niċeċ.'Jidher li l-biċċa l
kbira tagħhom saru wara li saret l-istatwa titulari 
billi dawn huma kopja tagħha. Mhux hekk iżda hi l
ewwel xbieha li se naraw li tinsab l-isfel mill-Bieb 
Rohan fil-bidu tat-triq tas-Siġġiewi. Din in-niċċa 
għamlet żmien fi-istess post iżda meta twessgħet 
i t-triq tas-Siġġiewi din ġiet imċaqalqa u sabet ruħha 
f'post ieħor. Xorta iżda baqgħet marbuta ma' qlub 
iż-żebbuġin. Ix-xbieha hi totalment differenti minn 
dik li naraw fil-knisja u għalhekk hi xhieda tal
qedem tagħha. 

Mad-dawra taż-żuntier tal-knisja parrokkjali 
niltaqgħu ma' sitt statwi tal-ġebel. Fid-daħla 

prinċipali taz•zuntier naraw tnejn minnhom, waħda 
ta' San Pawl u · I-oħra ta' San Filep. Dawn iż-żewġ 
statwi nħadmu minn Mastru Ġużeppi Vella tar
Rabat fl-1892 u din l-istatwa ta' San Filep kienet 
ġiet inawgurata u mbierka nhar il-Ħadd 2.tf Awissu 
1892. 

Fi Triq De Rohan niltaqgħu ma' żewġ xbihat 
oħra ta' San Filep. Huma żewġ niċeċ tassew 
sempliċi, iżda żgur għal qalb min jieħu hsiebhom. 

Meta wieħed ikun għaddej minn Triq il-Madonna 
fuq dar nru. 42 niltaqgħu ma' niċċa ohra f' ġieħ San 
Filep. Mill-ġebla tagħha u kif ukoll mix-xogħol li 
fiha jidher li ġiet magħmula fi-ewwel snin tas
seklu għoxrin. Fl-1910 J:ArċisqofPietro Pace kien 
ta indulġenzi għal min jitlob quddiem din ix-xbieha. 
Niċċa oħra li tidher li saret fi-istess żminijiet 

insibuha fuq dar nru. 34 Triq Hali. F'kitba taħtha 
naqraw "Philippe Terror daemonium". 

Ta' l-istess żminijiet hi n-niċċa ta' San Filep li 
nsibu fuq dar nru. 5 Triq l-Isqof Caruana. Hi niċċa 
kbira li hi xbieha li min ħadimha kien tabilħaqq tas
sengha. Hi mżejna b'pilastru u kontra-pilastru ta' 
stil korint fuq kull naħa, u fuqhom jitla' frontizpizju, 
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kemmxejn għoli. L-istatwa wkoll fiha xogħol 
tabilħaqq artistiku. 

Lil San Filep niltaqgħu wkoll miegħu fi Triq is
Siġġiewi. Maż-żewġ kantunieri ta' dar kbira u 
sabiha naraw żewġ niċeċ, li waħda minnhom hi 
f'ġieħ San Filep. Huma żewġ niċeċ ta' stil Neo
klassiku u fihom xogħol tassew sabiħ ta' skultura. 
Fl-1869 kienu ġew mogħtija indulġenzi għal min 
jitlob quddiemu. 

Fuq dar nru. 9 Triq il-Kbira nosservaw niċċa 
oħra f' ġieħ San Filep. Hi niċċa mfassla fuq stil 
sempliċi, pilastri bi gwarniċa dejqa u fuq it-tnejn 
tinfirex gwarniċa wiesa'. L-istatwa hi mirquma bi 
skultura tajba. Fl-18671-Isqof Gaetano Pace Forno 
kien ta indulġenzi għal min jitlob quddiemu. 

Statwa oħra ta' San Filep insibuha fuq iz-zuntier 
tal-knisja ta' Ħal Muxi. Din hi xogħol Marco 
Montebello u kienet ġiet inawgurata f' Awissu 1975. 
Hi kopja tajba ta' l-istatwa titulari. 

Statwi ta' San Filep niltaqgħu magħhom fil
Ħamrun u wkoll fis-Siġġiewi. Hawnhekk kienet 
teżisti waħda mill-eqdem statwi ta' dan il-qaddis li 
din kienet ma' ħajt ta' razzett fil-bidu tas-Siġġiewi. 
Xi ħadd irresponsabbli ghamilha tiegħu!! 
. FI-imghoddi f'Parroċċa qrib Ħaż-Żebbuġ, kienet 

ukoll tiġi ċċelebrata l-festa ta' San Filep. Din kienet 
il-Parroċċa ta' Ħ'Attard. Skond il-vista pastorali 
ta' l-Isqof Alpheran de Bussan li ġġib is-sena 1745, 
din il-festa kienet tiġi ċċelebrata bil-kant tal-Ghasar 
u bil-quddiesa kantata fit-12 ta' Mejju. B'tifkira 
ta' qan fil-k\;Vadru ta' 1-Immakulata, xogħol ta' Fra 
Luqa Garnier, naraw ukoll ix-xbieha ta' San Filep. 
Fuq dan 1-artal kienet tiġi ċċelebrata l-festa ta' dan 
il-qaddis. 

Dawn id-devozzjonijiet flimkien man-niċeċ li 
rajna flimkien huma l-isbaħ xhieda tad-devozzjoni 
bikrija lejn dan il-qaddis. 

Tony Terribile 
10 ta' Marzu 1994 




