100 SENA TIDDOMA FUQNA
minn Mons Lawrenz Sciberras

Kien nhar is-Sibt 15 ta' Ottubru 1910
sewwa sew mitt sena ilu, meta lħabrieki arċipriet tagħna Dun lndri
Vella, bid-dmugħ ta' ferħ iġelben fuq
ħaddejh ra titqiegħed l-aħħar ġebla
tal-koppla tagħna. Imbagħad nhar ilĦadd 23 ta' l-istess xahar u sena filknisja tagħna fost ferħ li mhux faċli
tiddeskrivih tkanta it-Te Deum l-innu
t' radd il-ħajr 'l Alla għat-temma ta' dik
i l-biċċa xogħol hekk kbira u ta'
periklu.
Biċċa xogħol li tassew
għandna għaliex inkunu kburin biha
aħna n-nies ta' dan ir-raħal.
Jixraq li fl-okkażjoni tal-mitt sena
mi 11-i nawg u razzjoni ta l-koppla
L-Arċipriet Vella, l-perit U. Mallia u l-ħaddiema. Lulju 1910
tagħna ngħatu xi tagħrif qasir u daqshekk ieħor interessanti għalina n-nies ta' dan ir-raħal, nies li
qiegħdin igawdu l-frott tax-xogħol ta' l-irġiel ħilin missirijietna.

Il-pjanta u r-responsabiltà tax-xogħol
L-arċipriet Vella li dam fostna għal 52 sena, ħalla bosta u bosta opri li kollha jixhdu ż-żelu li kellu lejn
id-dar t'Alla. lnsemmu biss is-sbuħija tal-istatwa ta' Santa Margerita li ġab minn Marsijla statwa li
tgħaxqek għas-sbuħija tagħha! Il-koppla mbagħad inkurunat tassew dawk l-opri kollha li ħarġu
mill-qalb kbira ta' l-arċipriet lndri Vella. Din tal-koppla kienet tassew l-aħħar opra tiegħu.
Li tibqa' tassew immeraviljat fil-bini tal-koppla huwa ż-żmien li damet biex inbniet. Kważi ma
titwemminx, li biċċa xogħol hekk kbira u sabiħa, biċċa xogħol ta' riskju u periklu, biċċa xogħol kollha
kemm hi fil-ġebel tqil u goff is-Sannatin irnexxilhom jispiċċawha preċiż f'SITT XHUR!!! Difatti xxogħol imbeda nhar id-9 ta' Mejju 191 O u spiċċa fil-15 ta' Ottubru ta' l-istess sena. Issa ejjew
nirraġunaw aktar. Mitt sena ilu, il-cranes ħadd u ħadd ma kien ħolom biss bihom, muturu biex
bihom ittellgħu il-ġebel l-ewwel sa fuq il-bejt tal-knisja imbagħad għal fuq il-koppla ma kienx hawn,
trakkijiet biex fuqhom iġġorr il-ġebel mill-barriera ta' Sufa sa ħdejn il-knisja anqas biss wieħed.
Ħmir, bgħula, u karretturi u toroq ħżiena u kollha ħofor ara wiċċek!! Mela x'kien dan kollu?
Il-ħeġġa safja
tagħna, u xejn

u l-imħabba esaġerata li kellu l-ewwel arċipriet tagħna lndrija Vella lejn it-tempju
anqas ir-rieda żonqrija daqs il-blat li jdawwar ir-raħal tan-nies tagħna. Ma dan kien
hemm ukoll id-devozzjoni sinċiera u tanġibli tal-antenati tagħna lejn Santa Margerita. Ma hemm
ebda risposta oħra kif u għaliex is-Sannatin fsitt xhur biss setgħu itellu koppla hekk majestuża u
xejn anqas li tpaxxik fl-arkitettura u l-pjant tagħha. Ada hekk sa l-lum aħseb u ara mitt sena ilu!!!
L-eżempju ikaxkar
Imma jekk dak li ktibt huwa kollu u kollu veru qabel· kulħadd u quddiem kulħadd kien hemm larċipriet Vella. Ta' min jgħid li issa l-arċipriet Vella diġa kellu 76 sena u ma' dan kollu kien ta' sikwit
jitla' sa fuq il-bejt biex jara u josserva x-xogħol. Iżda fuq kollox- u hawn qiegħda d-differenza bejn
il-kliem u l-fatti - l-arċipriet biex seta' jara din l-opra mitmuma daħal b'ruħu u ġismu hu għall
ispejjes. Difatti huwa ħallas minn butu l-ispejjes kollha tal-bini tal-ġebel, jiġifieri ta' 250 lira 5 xelini u
10 soldi. L-unika eċċezzjoni kienu is-sittax il-tieqa sitta isfel u sitta fuq, dawn ħallsuhom in-nies.
L-arċipriet

ma kienx fadallu xejn fil-but tiegħu anqas biex iħalli xi ħaġa tal-flus biex meta imut isiru
Kappillan - u l-ewwel arċipriet tagħna li dam 52 sena magħna u
Bħala rikonoxximent tanġibli għal dan ix-xogħol kollu l-knisja ta' Sannat ta' kull sena
għada tagħmillu quddiesa
kantata. Għal min ma jafx larċipriet lndrija Vella huwa
midfun fil-kappellun talKurċifiss taħt dik l-irħama
miktuba bil-latin li fiha hemm
imnaqqax l-opri li għamel
matul il-parrokat tiegħu.

quddies
fostna!!!

b'sufraġju għal-ruħu.

Meta matul jiem il-festa naraw
il-koppla tagħna mdawwla bilbozoz ikkuluriti tal-elettriku, u
anke matul il-lejl joħroġ aktar
it-tifsira tant preċiża tagħha
dan kollu huwa mertu ta' larċipriet Vella u xejn anqas ta'
l-għeżież missirijietna u
ommijietna.
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