Visti pastorali li jsemmu
l-Imsieraħ u l-knejjes fih
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Kif jaf kulħad, dak ir-raħal li· llum nafuh bħala San Ġwann, fil-qedem kien jissejjaħ
l-Imsieraħ jew iktar tard bħala San Ġwann tal-Għorgħar. Dawn l-inħawi kien jiffurmaw parti
mir-raħal ta' Birkirkara. Jidher li din il-parroċċa antika taf il-bidu tagħha propju fl-inħawi fejn
illum insibu r-raħal ta' San Ġwann. Biżżejjed insemmu li fil-vista pastorali li kien għamel
Monsinjur Senatore de Mello fil-1436, issemi li l-knisja parrokkjali ta' Sant' Elena kienet tinsab
viċin il-fdalijiet tat-torri Ruman ta'Ċieda. Dan li qegħdin insemmu sar madwar mitt sena qabel
waslu l-Kavallieri ta' San Ġwann f'Malta. Minn informazzjoni storika, nafu li l-parroċċa ta'
Birkirkara spostat ruħha kemm -il darba u forsi għal raġunijiet ta' sigurtà, resqet iktar 'il ġewwa
mill-baħar u għalhekk marret fejn qiegħda llum. Iżda minkejja l-fatt li ċ-ċentru tal-parroċċa
sposta ruħu, xorta waħda l-inħawi tal-Imsieraħ baqgħu jifformaw parti minn din il-parroċċa
u konsegwenza t'hekk, kull meta saret vista pastorali fil-parroċċa ta' Birkirkara, fiha kienet
titniżżel informazzjoni fuq l-inħawi tal-Imsieraħ ukoll.
Vista oħra li minnha għadna sal-li..Im nieħdu ħafna informazzjoni utli, hija dik li kien għamel
l-ewwel inkwiżitur ta' Malta, Monsinjur Pietro Dusina li kien wasal Malta fl-1575. Dan kien
għaxar snin biss wara l-assedju l-kbir u r-rapport ta' dan il-viżitatur appostoliku jtfgħalna dawl
fuq kif kienet is-sitwazzjoni ta' Malta dak iż-żmien. Meta Duzina mar Birkirkara, investiga
wkoll il-knejjes li kien hemm fil-kampanja fil-limiti ta' dan ir-raħal. Hekk insibu li semma
l-knisja tal-Madonna tal-Mensija u fl-istess rapport jirrakkonta li din kienet magħrufa bħala
l-knisja ta' San Leonardu. Huwa jsemm1 wkoll il-knisja ta' Santa Margerita, magħrufa bħala
Ta' Bakkar. Dan juri li f'dan iż-żmien, kienu diġà nbnew dawn iż-żewġ knejjes u kienu jaqdu
lill-bdiewa tal-madwar.
Insibu wkoll notament fil-vista pastorali li kien għamel l-IsqofBalaguer fl-1659 fejn isemmi
li l-knisja ta' San Ġwann tal-Għorgħar kienet ipprofanata għax kienet fi stat ta' telqa. Dawn
il-knejjes, li ħafna minnhom kienu mwarrbin u fid-diżabitat, ta' sikwit kienu jisfaw fil-mira
tal-ħallelin.Għalhekk kienu jġarrbu diversi ħsarat u sfortunatament kienu jitħallew fi stat ta'
abbandun, u wara jiġu pprofanati.
Vista oħra hija dik tal-Isqof Molina li saret fis-sena 1680. F' din il-vista nsibu nnutat li
l-knisja ta' Santa Margerita, għalkemm kienet reġgħet inbniet mill-ġdid fis-sena 1605, kienet
reġgħet ġiet abbandunata u kienet fi stat ħażin. ħafna u kellha bżonn xi tiswijiet. Molina kien
ordna wkoll biex il-quddiesa li kienet issir fil-knisja ta' San Ġwann nhar il-festa ta' dan ilqaddis, tiġi trasferita għall-parroċċa ta' Birkirkara u tibda ssir f' dik il-knisja.
Fin-notamenti ta' visti pastorali oħrajn insibu l-istorja interessanti marbuta mas-santwarju
tal-Madonna tal-Mensija li tirrakkonta kif wieħed bidwi li kien qiegħed iħaffer spiera, sab
l-inkwatru tal-Madonna bil-bambin flimkien ma' San Leonardu ġo għar. Dan il-fatt stramb
jissemma bħala r-raġuni għalfejn din il-knisja li nbniet f'dan il-lok, bdiet tkun viżitata minn
numru ta' pellegrini u devoti. F'dawn il-visti, iktar tard tisemma knisja oħra li hija ddedikata
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l -appostli an Fillipu u San
a. U, l1lagħru a a a ta ropostu. Hawn e
propostu ta' Birkirkara Dun Gaspare Gużeppi Vassallo, kien bena u għammar b'da.k kollu
neċessarju din il-knisja. L-intenzjoni kienet biex il-bdiewa tal-inħawi jkollhom fejn jinqdew
spiritwalment, u dan il-fatt kien innutat kemm -il darba fil-visti pastorali ta' diversi Isqfijiet.
Din l-informazzjoni hija utli ħafna biex minnha nkunu nafu x'kien qiegħed jiġri qabel
issawwar dan ir-raħal li ra kambjament kbir lejn it-tieni nofs tas-seklu għoxrin. Illum, San
Ġwann huwa raħal popolat ħafna u huwa wieħed minn dawk l-irħula li żviluppa f'temp ta'
għoxrin sena. Minkejja li dan l-iżvilupp ħoloq ambjent modern, dan ir-raħal xorta jista' jiftaħar
li għandu binjiet li jmorru lura għal-mijiet ta' snin. Bħalma rajna, dawn il-binjiet għandom
storja antika x'jirra.kkontaw u għalhekk aħna fid-dmir li nikkonservawhom biex b'hekk inkunu
qegħdin nikkonservaw il-passat tagħna.
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Festa Esterna Madonna ta' Lourdes

