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Din is-sena (2017) Dun Remiġ Saliba qed jiċċelebra
50 sena mill-ordinazzjoni saċerdotali. Ħadt l-okkażjoni
biex nagħmillu xi mistoqsijiet dwar il-vokazzjoni tiegħu.
Staqsejtu kif ixxettlet fih il-vokazzjoni għas-saċerdozju.
Dun Remiġ qalli li ommu kienet dejjem tieħu lilu u 'l
ħutu għall-quddiesa tas-6.00 am u joqogħdu taħt ilpulptu. Waqt li kien josserva lis-saċerdot iqaddes, kien
jgħid ġo qalbu, "X'xorti għandu dak is-saċerdot li jżomm
lil Ġesu f'idejh." Ta' 9 snin kien jgħin il-quddiesa li Dun
Salv Grima (wara Monsinjur u fundatur tad-Dar tal-Kleru
u tal-Qaddejja taċ-Ċenaklu) kien iqaddes tas-7.00am.
Dun Salv kien jagħti xi ħaġa tal-flus lil dak it-tifel li jgħinu
l-quddiesa, u allura ta' tifel li kien, Dun Remiġ, kien jieħu
pjaċir b'din l-għotja.
Dun Remiġ kompla jsaħħaħ il-vokazzjoni tiegħu middirezzjoni li kien jagħtih id-Direttur Spiritwali tiegħu Dun
Salv Galea, li kien jieħu ħsieb l-A.K. ġuvintur fiż-Żejtun
(u aktar tard "Youth Centre") li tagħha Dun Remiġ,

f'żogħżitu,

kien membru. Missieru miet f'età żgħira, u
ommu kellha toħroġ taħdem, aktar tard anke ħutu. Biex
ma jħallix 'l ommu tbati, Dun Remiġ beda jtella' u jniżżel
jekk iwarrabx il-ħsieb li jkompli t-triq għas-saċerdozju u
jmur jaħdem, iżda fuq parir ta' Dun Salv Galea, kompla
bl-istudji tiegħu. Dun Remiġ semma wkoll lill- għalliema
Maria Stella Caruana (li kienet toqgħod fid-dar li llum
tinsab okkupata mill-Kunsill Lokali) u lill-Arċipriet Emanuel
Brincat li komplew iħeġġuh fit-triq li kellha twasslu għall
għan aħħari - li jiġi ordnat saċerdot.
Meta sar saċerdot kien jammira d-dedikazzjoni u ż-żelu
li kellu l-viċi ta' dak iż-żmien Dun Ġużepp Zerafa malmorda u wisq aktar mal-moribondi. Dun Ġużepp, li kien
Għawdxi, kien joqgħod fi Triq San Ġużepp iż-Żejtun.
Dun Remiġ ġieli kien imur ma' Dun Ġużepp biex iżur ilmorda fl-isptar - għalkemm dak iż-żmiem ħafna kienu
jmutu fi djarhom u kienu jsiru ħafna vjatki. Dun Remiġ
xtaq li s-saċerdozju tiegħu jiddedikah għall-morda u
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ikompli minn

l-moribondi. Difatti Monsinjur Arċisqof kemm-il darba
talbu biex jibagħtu bħala kappillan f'xi parroċċa, iżda
Dun Remiġ dejjem xtaq li jibqa' jwettaq is-saċerdozju
tiegħu mal-morda u l-moribondi. Ħadem bħala viċi ma'
seba' Arċiprieti. Peress li ħafna kienu jmutu d-dar, bħala
viċi spiss, bosta nies kienu jmorru jħabbtulu l-bieb
għall-assistenza mal-moribondi u hu kien imur iżur lillmoribondi u jitlob waqt l-agunija tagħhom. Il-bieb tal-viċi
(Dun Remiġ) malajr kienu jsibuh għaliex fuq suġġeriment
tal-Arċipriet Dun Pantaleone Orland, Dun Remiġ kien
għamel bozza ħam ra u plakka ta' indikazzjoni mal-koxxa
tal-bieb. Esperjenza li baqgħet impressjonanti fih kienet
ta' tfajla adolexxenti, Tania Corso, li mietet f'età żgħira, li
kien iqarbinha regolarment. Minħabba li l-missjoni ta' viċi
kien jagħmilha bla serħan , u dejjem wiċċ imb wiċċ ma'
nies imnikkta jew morda, speċjalment żgħażagħ, dawn
l-esperjenzi ħallew impatt fuq saħħtu, tant li kien irtira għal
xi żmien u mar f'parroċċa barra minn Malta għall-mistrieħ.
Barra minn ħidma ta' viċi, Dun Remiġ kien jieħu ħsieb

paġna

33

l-abbatini tal-parroċċa u hu ta' sodisfazzjon kbir għalih,
li tnejn mill-abbatini Raymond Francalanza u Salvinu
Spagnol saru saċerdoti: Raymond Agostinjan, Salvinu
Tereżjan. Dun George Spiteri, li li din is-sena (2017)
qed jiċċelebra 30 sena mill-ordinazzjoni saċerdotali, kien
abbati fil-Knisja tal-Ħniena u l-ewwel quddiesa li għen
kien ma' Dun Rem i ġ.
Hu serva bħala rettur tal-knisja ta' San Klement u Santa
Marija ta' Ħal Tmin għal 16-il sena. Serva wkoll għal tmien
snin fiz-zona ta' San Girgor u 26 sena f'dik tal-Ħniena.
Għal aktar minn 30 sena kien ukoll rettur tal-Knisja talispirtu s-Santu . Kien Mons. Salv Grima stess li għażel lil
Dun Remiġ biex ikun rettur minfloku, meta l-istess Mons.
Grima rtira fid-Dar tal-Kleru minħabba saħħtu.
Meta t-tfal tad-duttrina kienu jitgħallmu f'xi kmamar mislufa
mis-sorijiet tal-Kongregazzjoni ta' Ġesu Nazzarenu, "Dun
Remiġ kien responsabbli mill-katekisti ," qaltli ex-katekista.
Monsinjur Salv Grima miet is-Sibt 27 ta' Jannar 1990.
Meta sarlu l-funeral, Dun Remiġ kien akkumpanja
t-trasport tal-katavru ta' Mons. Grima lejn id-Dar tal-Kleru
- fejn jinsab midfun. Dun Remiġ jiftakar li kienet ġurnata
xitwija b'maltemp u xita. Dun Remiġ kellu kuntatt mill-qrib
ma' Monsinjur Grima. Meta nġiebet l-istatwa tal-Madonna
ta' Fatima, fil-ħamsinijiet, u daret Malta kollha, inkluż iż
Żejtun, Mons. Grima qabbad liż-żagħżugħ Remiġ (kien
għadu ma daħalx fis-Seminarju Maġġuri) jakkumpanja
b ' mixegħla l-istatwa tal-Madonna ta' Fatima armata fuq
trakk. L-istatwa li daret fuq it-trakk tinsab fid-Dar tal-Kleru
u kopja tagħha tinsab fil-knisja tal-ispirtu s-Santu.
Meta Mons. Gerada kien jiġi għall-vaganzi minn studju u
diplomatika, Dun Remiġ kien jieħu ħsieb li Mons.
Gerada jqaddes fil-knisja tal-ispirtu s-Santu u meta Mons.
Isqof Emle Gerada kien irtirat u meta kien qed joqrob
lejn tmiem ħajtu , Dun Remiġ kien jieħu ħsieb il -ħti ġ ij iet
spiritwali ta' Mons. Gerada.

ħidma

Mistoqsi li kieku jitwieled mill-ġdid x'vokazzjoni kien
jagħżel, Dun Remiġ weġibna li jerġa ' jagħ żel i s-saċerdozju.
"Il-quddiesa hi grazzja kbira, u li tiltaqa' man-nies li jiftħu
qalbhom miegħek u inti tgħinhom hu ta' sodisfazzjon
kbir." Hekk intemmet din id-diskursata qasira li kellna ma'
Dun Remiġ Saliba. Dun Remiġ dejjem wettaq il-ministeru
saċe rdotali tieg ħ u fiż-Żejtun, ma' u għaż-Żwi ete n .
AD MULTOS ANNOS.

