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L-Assunta · 
u l-Agrikoltura 

Il-festa tal-Assunta hija waħda li taf ir-radiċi tagħha fil
Gżejjer Maltin miż-żminijiet imbiegħda tal-Medju-Evu , 
meta l-gżira reġgħet ġiet rikristjanizzata mill-ġdid wara 
l-ħakma musulmana. Ħafna qabel il-wasla tal-Kavallieri 
fl -1530, kien diġà hawn numru kbir ta' knejjes żgħar 
imxerrda fil-kampanja ddedikati lil dan il-jum solenni. 
Numru kbir ta' parroċċi li llum huma ddedikati lit-tlugħ 
fis-sema ta' Marija, kienu diġà knejjes żgħar qabel u meta 
ġew elevati għal parroċċi u dawn ħadu l-istess titular tal
knejjes żgħar li kien hemm qabel. Dan juri li l-festa tal
Assunzoni hija ċelebrazzjoni antikissima u bla ebda dubju 
hija waħda mill-ewlenin li intrinsikament hija marbuta 
mal-ħajja rurali u folkloristika tal-~żira. Fuq kull gżira 
tal-arċipelagu Malti kien hemm xi knisja żgħira ddedikata 
lill-Assunta, mhux biss fil-Gran Kastell t'Għawdex imma 
anke fuq Kemmuna u saħansitra Filfla. 

Il-kalendarju festiv fiż-żminijiet imgħoddija kien idur 
mal-agrikoltura u ħafna huma l-qwiel marbuta ma' dan il
mestier. Aħna l-Maltin għandna ħafna qwiel, imma l-aktar 
fejn jidħlu t-temp u l-biedja. Dan tifhmu għaliex dari bosta 
minna kienu jgħixu fil-kampanja, u l-biedja kienet is-sors 
ewlieni tal-għajxien. Tista' tgħid li kull xahar għandu 
l-qwiel tiegħu li l-għerf u l-esperjenza tal-missier kienu 
jgħaddu għal għand ibnu minn seklu għal ieħor. 

L-Imnarja hija pjuttost l-aktar festa agrikola li 
baqgħet popolari, forsi bis-saħħa li s-soċjetà agrarja 
stabbilita fl-1844 bdiet tieħu ħsiebha billi tatha spinta u 
żammet l-aspett agrikolu fiċ-ċentru ta' din l-akbar festa 
folkloristika fil -kalendarju Malti , fejn diversi raħħala u 
bdiewa jesponu l-aqwa prodotti bħal ħxejjex u l-bhejjem 
tagħhom quddiem il-pubbliku . 

Ħafna huma l-qwiel marbuta mal-biedja u l-kalendarju 
reliġjuż bħal: 

• San Anard jiżra' kull art; 
• Is-sajf ta' San Martin, il-biedja tifrah bih; 
• lx-xitaf'San Mark, nar fi-art; 
• Sant' Antnin itella' l-qannata minn ġol-bir. 
F'Malta ta' dari , li kienet popolata maġġorment 

minn bdiewa bieżla, il-festa tal-Assunzjoni kienet 
ferm importanti, għaliex din il-festa kienet timmarka 
l-għeluq tal-kalenda1ju agrarju. Xi wħud minn Malta 
ta' fuq jgħidu l-Imnarja, imma għall-parti t ' isfel 
ta' Malta , l-Assunta tagħlaq il-kalendarju agrarju. 
Fis-sħana qawwija li tikkaratterizza s-sajf Malti f'nofs 
Awwissu , l-uċuħ tar-raba' kważi ma jikber xejn , tinxef it
tirà (l-umdità ta' taht il-fiamrija li tkun akkumulat mix-xita 
fi-istaġun xitwi) u għalhekk il-bidwi jnaddaf l-għelieqi , 

jaħrat u jħallas il-qbiela tal-art biex finalment jistrieħ 

wara sena ħidma u jistenna b 'ħerqa l-ewwel qtar tax-xita 
tbierek l-art fi-ewwel ġimgħat ta' Settembru. Meta wieħed 
jistudja ftit il-ġeografija ta' Malta, issib li l-parroċċi kollha 
li huma ddedikati lill-Assunzjoni ta' Marija, dari kienu 
parroċċi li jinsabu f'żoni rurali mdawra fil-kampanja 
u dan it-titlu ma tantx insibuh sinonimu ma' knejjes li 
jinsabu fi-ibliet, ħlief fiċ-ċittadella t'Għawdex imma 
wieħed jifhem li ċ-ċittadella ż-żgħira kienet imdawra bil
kampanja Għawdxija. 

Għalhekk il-festa tal-Assunta hija festa intrinsikament 
marbuta mal-bdiewa u r-raħħala li matul ix-xahar tas-sħana 

qalila t' Awwissu kienu jieqfu wara sena ħidma u jistrieħu, 
b'hekk din il-waqfa kienet tippermettilhom li jiċċelebra w 
b'mistrieħ it-tmiem ta' sena agrikola li magħha ntrabat 
l-Għid tal-Assunta. Ir-rabta ta' din il-festa folkloristika 
mal-biedja għadha tinħass aktar fil-gżira t ' Għawdex, fejn 
hija tradizzjoni annwali l-wirja agrikola li ssir kull sena 
fil -ġnien ta' Villa Rundle fir-Rabat Għawdex . 

Is-sid tal-art, benestant jew nobbli, ukoll kien jistenna 
b'ħerqa din il-festa għaliex wara sena jistenna, kien 
jirċievi l-qbiela (il-ħlas tal -għalqa li tkun mikrija lill
bidwi) u minn hemm nibet il-qawl li 'f' Awwissu kulħadd 
jieħu dak li jmissu!' : Sal-lum għadha tinżamm din id
data. Din kienet magħrufa bħala l-qbiela ta' Santa Marija. 
Dan l-appuntament ta' ħlas tnissel minn fomm il-bdiewa 
f'taqbila: 

Xita mwaħħra jew bikrija 
ħlas il-qbiela dejjem tasal 
malli tfiġġ Santa Marija. 
Hawnhekk turina li Santa Marija kienet mistennija 

minn kull faxxa soċjali tal-popolazzjoni Maltija, sew 
min-nobbli kif ukoll mill-borgeżija u l-bidwi. Kienet 
ukoll drawwa li l-benestanti jħallu xi legati biex il-flus 
jitqassmu lill-foqra f'lejlet u nhar l-Assunta, wara kollox 
il-but ikun imtela ' mill-ħlas tal-qbiela u xi ħaġa xi jroxxu 
kien il<ollhom! 

Sa minn sekli antiki, il-festa tal-Assunta kienet 
meqjusa festa ta' poplu, poplu li żviluppa f ' ġens u 
nazzjon . Mhux b'koinċidenza għalhekk li Santa Marija 
ġiet imniżżla wkoll bħala waħda mill-festi nazzjonali ta' 
pajjiż indipendenti, apparti li hija solennità għall-Knisja 

Kattolika. 

Awwissu 
L-aktar qawl popolari fuq Awwissu jgħidilna li, 

'Awwissu, ix-xemx taħarqu u x-xita tmissu.' F' Awwissu 
tagħmel ħafna sħana, imma x-xita wkoll tista' tmissu. 
Qawl ieħor li għandu ħafna varjanti, l-aktar marbutin mal-
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frott li bħalissa jkun fl-aqwa tiegħu jgħid , 'F' Awwissu, 
#-tin tibda tmissu' jew 'F' Awwissu, l-għeneb iħallik 
tmissu.' F' Awwissu l-għeneb ikun tajjeb biex jinqata' u 
jittiekel. 

'Awwissu qatt ma ħamel lilu nnifsu,' b'referenza 
l.i f' Awwissu tagħmel sħana kbira. It-tifsira tal-qawl 
oriġinali hija ċara, li f' Awwissu x-xemx taħraqna u 
taħqarna kemm tiflaħ, imma lejn tmiemu mhux l-ewwel 
darba li tagħmel xi bexxa xita (kemm tmissu), jekk ma 
tilħaqniex ukoll it-taqliba tat-temp li s-soltu jagħtina 
Settembru. Mela dan ifisser li huwa xahar ta ' kuntrast fil
klima. Santa Marija ġġib is-serħan lill-bdiewa u b'hekk 
setgħu jiddandnu bil-bhejjem tagħhom tar-raba' , dawk li 
fil-kultura antika kienu jsejħulhom animali di alta corte, 
bħal żwiemel, għoġġiela, baqar u bugħla, u dan iż-żmien 
ta ' mistrieħ għall-bdiewa u għar-raħħala, meta l-bhejjem 
ukoll jirtiraw mir-raba', kien iġib miegħu l -entużjażmu 

tat-tiġrijiet tradizzjonali fejn illum, f'nhar Santa Marija, 
għadhom isiru taħt id-dell tal-Katidral barokk tal-Assunta, 
fir-Rabat Għawdex. U din kif kienu jgħidu l-bdiewa 
Għawdxin: 

Lestu l-ħmara, lestu debba, 
Għax waslet Santa Marija, 
Jekk noħdukom magħna r-Rabat 
Jieħdu l-ewwel fit-tiġrija! 
Mhux biss it-tlielaq tal-bhejjem u wirjiet agrikoli huma 

sinonimi ma' dan il-jum kbir, imma anke għamlu qawl għal 
dawk l-ulied iffortunati li jaraw l-ewwel dawl tad-dinja 
f'dan il-jum kbir, għaliex kienu jgħidu, 'twelid f'Santa 
Marija jiġi msejjaħ għat-tiġrija'. Din b'referenza għal 
dawk is-subien li d-destin ikun riedhom jitwieldu nhar il-
15 t' Awwissu, tant li dawn kienu jqisuhom predestinati 
minn twelidhom li se jsiru ġerrejja primi tal-bhejjem. Dan 
kien unur għar-razza u għar-radika, li min jaf kemm għad 
irebbaħ tlielaq u jkaxkar palji d-dar biex ir-razza tkun 
tista' tiddandan bihom! Dan kien il-jum li jġib il-fortuni 
għall-Maltin ta' dari, jum li jħarsu lejh b'orgolju kbir. 

Il-perjodu tal-festa ta' Santa Marija huwa ż-żmien li 
fih isir iż-żrigħ tat-tomnija, li huwa qamħ tal-imwaħħar, 
bħall-għalf, żerriegħa, ġwież, u għalhekk marbut ma' dan 
iż-żrigħ f'nofs Awwissu hemm qawl li jirreferi u jkompli 
jorbotna ma' dan il-jum: Santa Marija żrigħ it-tomnija. 

Il-Kwindiċina 
It-30 ta' Lulju jimmarka l-bidu tal-KwindiCina, kelma 

li ġejja mit-Taljanquindici, 15-il jum b'antiċipazzjoni 

għall-Għid tal-Assunzjoni , magħrufa mill-antiki bħala 

l-Għid tas-sajf. Il-knisja għandha diversi festi tal -Għid. 

L-Għid ·il-Kbir huwa tal-qawmien ta' Kristu, imma 
f'nofs is-sajf għandha Għid ieħor u dan huwa ta ' Santa 
Marija. Matul il-jiem tal-Kwindiċina, fl-antik kien isir 
talb speċjali mifrux fuq ħmistax-il ġurnata . Il-Kwindiċina 

tagħlaq fl-aħħar tridu, fit-13 t'Awwissu, għaliex fl-14 
f'nofsinhar titħabbar b'mota s-solennità. Kif diversi festi 
Marjani għandhom in-novena, nove, disat ijiem qabel 
nhar il-festa, il-festa tal-Assunzjoni żżomm privileġġ ta' 
15-il ġurnata qabel. 

Tradizzjonalment fil-Qrendi , il-vara tal-Assunta 
toħroġ fl-għodwa tad-29 ta' Lulju , dan sabiex ix-xbieha 
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tal-Assunta tkun diġà f 'postha fuq il-bankun mal-ewwel 
tokki ta' nofsillejl li jimmarka l-ftuħ tal-K windiċina. 
F'dari, fir-raħal kien jinħaraq sett bombi fl-4 ta' filgħodu 
li jiksru l-ħemda u s-skiet tal-għodwa qabel it-tbexbix . Sa 
diċenju ilu kien għadu jsir dan is-salut fil-bikri, li jagħti 
sinjal lir-raħal u l-madwar li l-festa titulari issa bdiet. 

Mill-parroċċi tal-Assunta huma l-Mosta u l-Imqabba 
li bħall-Qrendi l-istatwa toħroġ qabel il-Kwindiċina. 

Parroċċi oħra bħal Ħ' Attard u l-Gudja, inkluż dik tal
Katidral f'Għawdex, l-istatwa toħroġ fl-ewwel Ħadd 
fuq il-Kwindiċina. F'Ħal Għaxaq l-istatwa tinħareġ fid-9 
t'Awwissu. 

Niċċa ta l-Assunta li twaqqfet ftit ta' snin ilu fi Triq RAF Krend i, 
fil-periferija tar-raħal, tħares fuq ir-raba'. 

Is-Seba' Santa Marijiet 
Meta f'Ħamis ix-Xirka jsiru s-seba' viżti lis-sepulkri, 

dan ir-ritwal ġie addottat fil-V ġili tal-Għid tal-Assunta, 
għax bħal Kristu, Marija għamlet ħamest ijiem fil-qabar 
qabel il-qawmien. 

Sa żewġ diċenji ilu, fis-snin 90 tas-seklu 20, dan ir
ritwal tas-s.eba' viżti kien għadu ħaj, għalkemm kien qed 
imajna u pjuttost qiegħed imut mewta naturali. 

Minkejja li huma ħdax , il-parroċċi ddedikati lill
Assunta fil-Gżejjer Maltin, magħduda fis-sena 2005 il
knisja l-antika ta' Birkirkara (lilha wkoll huwa ddedikat 
is-santwarju ta ' Pinu f 'Għawdex) , numru kbir ta' Maltin 
kienu jżuru s-seba ' parroċċi ddedikati lill-Assunta li 
flimkien jiċċelebraw il-festa titulari tagħhom nhar il-
15 t' Awwissu. Dan kien jissejjaħ l-obbligu tal-V ġili li 
kellhom marbuta magħhom il-festi l-kbar ta' Kristu u 
l-Madonna. Dan l-obbligu kien sawm, talb u meditazzjoni. 

Ħafna drabi l-parroċċa tal-Qrendi kienet l-aħħar 
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lokalità li kienet tilqa' fiha numru ta ' · privates fis-snin 
80 . Niftakar meta nu1mu kbir ta ' nies , li mhux darba jew 
tnejn ikunu waslu fit-tard meta l-knisja tkun se tagħlaq 
wara 1-10:30 ta ' filgħaxija, ħafna kienu jieqfu għan-nar 
tal-art, li dak iż-żmien kienjinħaraq fil-pjazza ta ' quddiem 
il-knisja. Ma' kuU raddiena kienu jindaqqu t-tokki mill
qanpiena tal-kampnar bħala countdown u eżatt wara 
l-ħruq tat-tapit , f'nofsillejl , kienet tindaqq mota biex 
tħabbar li jum it-titular tar-raħal issa kien wasal. 

F'sekli oħra l-popolazzjoni kienet issum b'devozzjoni 
fil-V ġili tal-Assunta bħal fil-festi kbar oħra LI l-laħam 

ma kienx permess li jittiekel f'lejlieta. Il-viżti kienu 
jsiru permezz ta ' mixi minn lokalità għall-oħra, jaqsmu 
pajsaġġi fir-raba ' u l-kampanja biex jaġhmlu l-waqfa 
f'lokalità jew oħra li tkun iddedikata lill -Assunta. 

Quddiesa fis-16 t'Awwissu 
Minħabba n-numru kbir ta ' knejjes imferxa fil

kampanja, nhar il-ħmistax t' Awwissu kien żmien 

impenjattiv ferm għal ħafna saċerdoti li jservu l-quddies 
f'dik il-ġurnata. Tista' tgħid li kull knisja fl-ibliet, fl
irħula u fil-kampanja kienet tieqaf tiċċelebra din is
solennità. Wieħed jista' jimmaġina li anke fl-iċken knisja 
imbiegħda fil-widien u fil-kampanj~, kienet issir funzjoni 
biex tqaddes dan il-jum. Hawnhekk nagħmel referenza 
għal sunett popolari li għadu jiġi reċitat mill-miġemgħa 
sal-lum quddiem il-vara ta ' Santa Marija tal-Qrendi, meta 
toħroġ mill-bieb tal-knisja: 

"Mhux bissf'Maltajew fil-Qrendi 
iżda d-dinja kif iddur 
kullfejn tara salib imwaqqaf 
din il-festa ssibha żgur!" 
Peress li ħafna saċerdoti ma kinux ilaħħqu mad

domanda ta ' quddies nhar il -ħmistax t' Awwissu, kien 
jingħata permess li xi quddies jista' jsir fis-sittax 
t' Awwissu . Din is-sitwazzjoni kienet biċċa uġigħ ta' ras 
anke għaU-kappillani tal-parroċċi rispettivi , sabiex isibu 
biżżejjed konċelebranti għall-quddiesa tal-paneġierku 

nhar il-ħmistax t' Awwissu, peress li ħafna qassisin kienu 
impenjati fl-irħula tagħhom. 

L-Ottava 
L-Ottava geJJa mill-kelma Latina Octava. Fis-sens 

tal -liturġija Kristjana, hija t-tmien ġurnata fuq il-festa . 
L-Ottava tal-festa ta' Santa Marija ssir għaliex hija 
solennità kbira u għalhekk għandha tiġi ċċelebrata festa 
oħra tmint ijiem wara biex tagħlaq il-festa. Il-qima taħt 
it-titlu tal-Assunta hija mifruxa ma' kull rokna tal-Gżejjer 
Maltin. Insibu knejjes, kappelli, niċeċ u nkwatri li ma 
jingħaddux bin-numru kbir tagħhom , saħansitra 11-il 
parroċċa f'Malta u f'Għawdex huma ddedikati lil Marija 
Assunta - il-Mosta, Ħ' Attard, l-Imqabba, il-Qrendi ", 
Ħal Għaxaq, il-Gudja, Ħad-Dingli, l-Imġarr, il-Katidral 
Għawdex, iż -Żebbuġ Għawdex, u reċenti Santa Marija 
l-antika ta' Birkirkara, fis-sena 2005. 

L-abitanti tal-Qrendi kienu diġà jiċċelebraw l-Ottava 
tal-Assunta sas-sena 1615, ferm qabel mal-Qrendi sar 
parroċċa. Minn riċerka storika ta' Dr Simon Mercieca, li 
hija ppubblikata f'dan il-ktieb , itenni li fiż-żjara li għamlu 

ż-żewġ ko- viżitaturi tal-isqof Cagliares fil-Qrendi tliet snin 
qabel mar-raħal sar parroċċa , jirrimarka li kienet diġà ssir 
festa lill-Assunta u festa oħra tal-Ottava ġimgħa fuq Santa 
Marija, billi tħallew flus sabiex tkun tista' tiġi ċċelebrata 
l-Ottava b 'quddiesa tmint ijiem wara li kienet tagħlaq 
il-festa tal-Assunta. Pero kellu jkun f'nofs is-seklu 19 l_i 
l-istorja tal-Ottava tieħu żvolta ġdida, meta l-Isqof ta' Malta 
Publiju Maria dei Conti Sant ra sew kemm kienet imxerrda 
d-devozzjoni lejn l-Assunta fost il-Maltin , hu talab b'xewqa 
liema bħala lis-Santa Sede f'Ruma, fil-Vatikan, biex tilqa ' 
t-talba tiegħu, dik li l-Assunta tinħatar awtomatikament 
patruna speċjali tal-Gżejjer Maltin li sa dak iż-żmien Malta 
u Għawdex kienu għadhom djoċesi waħda. Il-Papa Piju 
IX , wara li ra l-provi kollha li ressaq l-Isqof ta ' Malta fuq 
id-devozzjoni kbira li keUhom il-Maltin lejn l-Assunta 
sa mill-ibgħad żminijiet, huwa laqa' t-talba bil -ferħ u 
permezz tal -Kardinal Luigi Lambruschini fit-18 ta ' Mejju 
1848 , ħareġ digriet mis-Santa Sede tal-Vatikan f'Ruma, li 
solennament iddikjara lil Marija Assunta bħala l-patruna 
prinċipali LI speċjali tal-Gżejjer Maltin . Permezz t'hekk, il
Papa semma' li l-festa tat-tlugħ fis-sema ta' Marija għandha 
titniżżel fil-kalendarju ta ' Malta bil-privileġġ sagrosant li 
jkollha Ottava, tmint ijiem fuq il-ġurnata tal-15 t' Awwissu. 
Għalhekk, il-festa tal-Ottava tal-Assunta, minkejja li 
l-abitanti ta ' Casal Crendi kienu diġà jiċċelebrawha qabel 
it-twaqqif tal-parroċċa, fl -1848 ġiet festa imniżżla skont 
ix-xewqa u r-rieda tal-Papa. L-Ottava tiġi ċċelebrata fil
festa tal-Inkoronazzjoni ta' Marija mis-Santissima Trinità , 
magħrufa bħala Marija Reġina. 

Huma diversi festi li jiċċelebraw l-Ottava, fosthom 
l-Għid il-Kbir u l-Milied , li tiġi fl-ewwel tas-sena. Oħrajn 
maż-żmien tneħħew, imma l-Ottava tal-Assunta hija 
l-uniku waħda tal-Madonna li baqgħet u għadha tiġi 

ċċelebrata fil-Gżejjer · Maltin sal-lum il-ġurnata. Intant, 
l-Assunta għandha l-Ottava fid -djoċesi ta' Malta biss għax 
hija l-patruna prinċipali. 

Illum, il-festa tal-Ottava għadha tiġi ċċelebrata 

b'solennità biUi wara d-dħul mistenni tal-vara fin-niċċa 
mal-kant tal-innu, issir purċissjoni qasira tar-ripożizzjoni 
tar-relikwija, akkumpanjata mill-Venerabbli Fratellanza 
tas-Santissimu Sagrament li għandha rabta intrinsika mal
festa tal-Assunta sa mit-twaqqif tal-Fratellanza fl-1630. 
Din issir mill-artal maġġur fejn ikun hemm ir-relikwija, u 
l-purċissjoni toħroġ mill-bieb prinċipali, iddur fil -pjazza 
u tidħol mill-bieb laterali tal-kappellun tar-Rużarju, fejn 
imbagħad issir ir-ripożizzjoni tar-relikwija fuq l-Artal 
tal-Erwieħ minn fejn tkun ħarġet it-TransL1lazzjoni. 
Wara tingħata l-Barka Sagramentali fuq l-artal maġġur. 
Mill-festi tal -Assunta, il-Qrendi u l-Imqabba jagħmlu 
l -purċissjoni żgħira tar-ripożizzjoni tar-relikwija u b'hekk 
il-Fratellanza tas-Santissimu Sagrament tkun temmet it
tliet servizzi li tagħti fil-festa titulari: fit-Tranżulazzjoni 
ta' lejlet il-festa , fil-purċissjoni ta ' nhar il-festa u fl-Ottava 
fit-22 t' Awwissu, ġimgħa fuq Santa Marija. 

400 sena parroċċa taħt it-titlu tat-Tlugħ 
fis-Sema ta' Marija 

Fir-raħal agrikolu tal-Qrendi , din is-sena qed 
jitfakkar l-erba ' sekl i mill-fondazzjoni tal-parroċċa li 
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Il-knisja Sikulo-Normanna ddedikata lill-Assunta fl-irħajjel ta' Ħal 
Xluq tagħtina ħjiel kif setgħet kienet il-knisja u d-dehra taHrħajjel 

agrikolu ta' Casal Crendi meta sar parroċċa 400 sena ilu. 

jekk ngħodduhom bix-xhur, 400 mitt sena jissarfu wkoll 
f'4,800 xahar. Komunità żgħira ta' ftit raħħala u bdiewa 
li kienu jiġu minn xulxin abitaw f'dan it-territorju ta' 
Casa! Crendi li darba kien il-feudo grande tal-familja 
nobbli Spiteri Agius, magħrufin bħala ' ta ' Gana ' sa minn 
żminijiet medjevali meta Malta kienet taħt il-kuruna 
Spanjola. Dawn il-bdiewa stinkaw biex ir-raħal jaqtgħuh 
parroċċa awtonoma u jpoġġuh taħt it-titlu tal-Assunta . 
Ir-raħal rurali ta ' Crendi kien diġà msemmi fil -ktieb 
tal-milizzja tal-1417, propju mitejn u sena qabel ma' 
ġie msejjaħ parroċċa , għalhekk ngħidu inqata ' u mhux 
ħareġ miż-Żurrieq (nirreferu għal ·'ħareġ' meta raħal ikun 
ifforma taħt parroċċa oħra, bħal ngħidu aħna l-Fgura u 
Raħal Ġdid li ffurmaw meta Ħal Tarxien kien parroċċa. 

Meta ż-Żurrieq ġie msemmi mal-ewwel 10 parroċċi 
fl-1436 , Crendi kien diġà jeżisti taħt forma ta' abitazzjoni 
bħala irħajjel , bl-Ingliż hamlet. Dan ipoġġi l-fatt li 
meta ż-Żurrieq inqata' mill-Matriċi tal-Imdina (għax 

il-Katidral tal-Imdina huwa omm il-parroċċi kollha ta ' 
Malta u Għawdex), Crendi, li dak iż-żmien kien irħajjel , 

tpoġġa fit-territorju taż-Żurrieq u għalhekk kellhom 
jgħaddu kważi żewġ sekli sabiex fl-1618 jieħu l-istatus 
tiegħu bħala distint minn parroċċa oħra. Il-ftit bdiewa li 
kienu jgħammru f'dawn l-inħawi rurali ta ' Casa! Crendi 
poġġew il-ħarsa tagħhom lejn dik il-knisja ċkejkna f'nofs 
ir-raba' li kienet diġà mwaqqfa f' ġieħ it-titlu tal-Assunta, 
u għamlu talba unanima lill-Isqof Baldasarre Cagliares 
sabiex jaqtalhom xewqiethom u Cagliares sema' t-talba u 
pproklama b'digriet fit-18 ta ' Frar 1618 . F'dak il-perjodu 
li nqata ' parroċċa , Malta kienet taħt il-maġistratura tal
Granmastru Franċiż Alof de Wignacourt. 

Kif turina l-istorja, ħafna qabel 400 sena ilu , l-abitanti 
tal - irħajjel ta ' Casa) Crendi dak iż-żmien kienu magħquda 
bħala familja waħda u żgur li l-fundaturi tal-parroċċa qatt 
ma ' immaġinaw x ' kellujgħaddi minnu dan ir-raħal 270 sena 
wara, meta sfortunatament seħħet qasma li għad tant toħloq 
instabilità u pika fost l-aħwa li wara kollox jirrikonoxxu 
l-istess Assunta li l-antenati tagħhom ħatruha patruna. 

Imma minkejja l-epidemiji , assalti mill-furbani , 
gwerer u ħakmiet differenti, illum għaddew 400 sena u 
d-dixxendenti ta' dawk il-ftit bdiewa bieżla li waqqfu 
l-parroċċa għadhom kull sena jżommu l-appuntament 
annwali u jiċċelebraw din il-festa tant antikissima f 'dan 
ir-raħal. Illum, wara 400 sena, b'għożża għadha tiġi 

ċċelebrata festa li hija parti intrinsika mill-kalendarju 
folkloristiku Malti b'għeruq fondi li għaddew minn 
ġenerazzjoni għall-oħra billi ndukraw kif xieraq din il
festa prinċipali fil-kalenda1ju agrikolu . Malti f'ġieħ it
tlugh fis -sema ta' Marija . 

L-Agrikoltura, Casa] Crendi u l-Assunta huma tliet 
elementi magħqudin flimkien li ħolqu identità waħda -
Parroċċa Santa Marija. 

MARl~AL-FJURI 
Nharta'Ħaddinkunu 

armati ħdejn 
iċ-ċimiterju tal-Qrendi 

COLOURS OF Tf-iE RAINBC>W 
-------FLC>RIST-- COLOURS OF THE RAINBOW 

Far all kind af fresh flawers, 
arrangements and bauquets 
far all accasians. 

Tel: 2146 5918 
Mab: 7970 9436 - 7905 2174 
sammc1 OO@maltanet.net 
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