Ftit Storja Dwar il-Knisja
Miġbura minn John Bisazza

Ordinazzjoni ta' Dun Lawrenz Gatt.
F 1-1962 Dun Lawrenz Gatt ġie ordnat saċerdot u fLulju ċċelebra l-ewwel
Quddiesa Solenni tiegħu; ftit jew xejn seta' jagħti s-servizz tiegħu fil-parroċċa
peress li wara l-ordinazzjoni ġie maħtur viċi-rettur tas-seminarju. Fl-1971 ħa
dottorat fil-Liġi Kanonika mill -Università tal-Lateran; bejn 1-1971 u 1-1976 serva
fin-nunzjaturi apostoliċi tal-lndonesia, Spanja, u z-Zaire. Fl-1977 ġie msejjaħ
fart twelidu fejn ġie maħtur Rettur tas-Seminarju . Serva wkoll bħala delegat
tal-Arċisqof għas-soċjetà tal-MUSEUM. Wara l-mewt ta' Mons.Mikiel Azzopardi
Dun Lawrenz ġie mogħti t-tmexxija tad-Dar tal-Providenza. Ġie maħtur Kanonku
Onorarju tal-Katidral fl-1994. Bħalissa qed jokkupa l-kariga ta' Kanċillier talKurja Arċiveskovili.

lt-Tabernaklu
Jingħad

li fizzjal Malti minn tas-Sliema kien sab bieba ta' tabernaklu qalb itl-avanzata tat-truppi Ingliżi bil-Belġju waqt il-gwerra tal - 1914-1918 u li
possibilment kienet ta' xi Knisja li ġġarrfet waqt xi bumbardament. Lura fpajjiżu ,
il-fizzjal irregala l-bieba lill-Knisja ta' Stella Maris. Ġiet irrestawrata spejjeż ta'
Antonia Anastasi u bdiet tiġi użata sakemm fnofs is-snin sittin il-membri tal-familja
Agius, benefatturi kbar ta' Stella Maris ħasbu biex il-Knisja jkollha tabernaklu talfidda. Inħadem għand id-ditta Bertarelli ta' Milan u sewa elfejn lira.
lt-tabernaklu l-antik u l-bieba msemmija iżjed 'il fuq tpoġġew fl-Oratorju talQalb ta' Ġesu fis-sagristija.
tiġrif wara

Dun Guido Calleja
- ir-raba' Kappillan
Fl-1965 Dun Ġużepp Inguanez ġie maħtur
Kanonku tal-Katidral wara parrokat ta' 23 sena.
Minfloku ġie nnominat Dun Guido Calleja minn
tas-Sliema u li kien ilu mill-1956 jokkupa l-kariga
ta' kappillan ta' San Ġiljan fejn stinka kemm felaħ
biex setgħet tinbena l-Knisja l-ġdida. Ħa l-pussess
fNovembru 1965. Il-Kappillan Calleja kien studja
l - mużika fRuma, u waqt li fis-snin ħams i n kien
kappillan tal-Arċisqof Gonzi kien wettaq il-ħolma
tiegħu li jifforma kor ġewwa l - parroċċa ta' San
Ġiljan.
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lr-raba' Kappillan
Dun Guido Calleja
Parroċċa

Stella Maris - Sliema

Ordinazzjoni ta' Dun Tony Agius
Dun Tony Agius twieled tas-Sliema fl-1940 u sa minn tfulitu kien miġbud lejn
il-Knisja ta' Stella Maris; bħal missieru u ommu kien attiv fil-ħajja tal-parroċċa
sew bħala abbati kif ukoll fi ħdan iċ-Ċirkolu tal-Azzjoni Kattolika. Ġie ordnat
saċerdot fl-1967 u minnufih beda jaqdi d-dmirijiet ta' Viċi Kappillan. Dun Tony
kien (u għadu) saċerdot enerġiku u dħuli li kien jiġbed lil kulħadd warajh. Fl-1980
fuq talba tiegħu stess Dun Tony beda jaqdi l-missjoni tiegħu fil-parroċċa ta' San
Ġiljan sakemm fl-1982 ġie maħtur kappillan tal-istess parroċċa. Illum jokkupa
l-kariga ta' kappillan fil-parroċċa tal-lbraġġ.
Xogħol

ta' Restawr fil-Knisja

Il-Kappillan Calleja malajr intefa' għax-xogħol u l-ewwel ħidma tiegħu
kienet li jordna antiporta għall-bieb prinċipali u sett bankijiet għand id-ditta
Desira Joinery Works; saru wkoll ambone u s-sedja taċ- ċelebrant. Fl-1969
inbniet niċċa ġdida għall-vara ta' Stella Maris li ħadet post l-altar tal-Madonna
tal-Karmnu; sena wara l-vara ġiet irrestawrata u ndurata. Fl-1972 inżebgħat
il-Knisja kollha u ġiet irrestawrata l-abside ta' Cali mill-pittur/restawratur
Rafel Bonnici Cali. Il-parrokat ta' Dun Guido kien karatterizzat mit-tibdil
liturġiku ta' wara l-konċilju.
F'Jannar tal-1973 il-Kappillan Calleja ġie appuntat Segretarju Amministrattiv
fil-Kurja Arċiveskovili u sena wara ġie nominat Kanonku tal-Katidral. Illum
qiegħed iwettaq xogħol pastorali ġewwa l-Istati Uniti.

Il-Kanonku Carmelo Bianco
- Il-Ħames Kappillan
Il-Kanonku Dun Carmelo Bianco minn
Birkirkara ħa l-pussess bħala Kappillan nhar
Ħadd il-Palm, 7 ta' April 1974. Sa mill-1963
kien Kappillan tal-lmqabba. Ġie ordnat
saċerdot fMarzu 1958 u wara kompla l-istudji
tiegħu fl-Universita' Gregorjana ta' Ruma
mnejn kiseb id-Dottorat tat-Teoloġija, ilLiċenzjat tal-filosofija u d-Diploma fil-Lingwa
Latina.

Il-ħames Kappillan
Kanonku Carmelo Bianco

Marzu 2010
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Ħsara

fil-Kampnari

L-ewwel biċċa xogħol li kellu jaffronta l-Kappillan il-ġdid kienet waħda
mhux mistennija, meta għall-għarrieda bdew jaqgħu biċċiet tal-ġebel talkampnari. Ta' min isemmi li wara l-ħsara tal-gwerra dawn saritilhom tiswija
ftit jew xejn imgħaġġla. Il-Kappillan Bianco avviċina lill-PeritJos. Borg Costanzi
li mingħajr ma qagħad jaħsibha wisq iddeċieda li l-parti ta' fuq tal-kampnar i
kellha tinħatt u tinbena mill-ġdid . lx-xogħol li kien laħaq l-ispiża ta' Lm?,800
dam sejjer għal sena sħiħa.

Proċessjoni

ta'
Corpus Christi
- 1966

Awwissu 1970 - Il-vara ta' Stella Maris fil-ġnien ta' Villa Bonici
qabel ma twasslet fil-Knisja wara r-restawr (Il-villa kienet tinsab
fil-kantuniera ta' Triq il-Kbira ma' Triq Amery fejn illum hemm issupermarket) photo courtesy Soċjeta ' Filarmonika Stella Maris
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Parroċċa

Stella Maris - Sliema

