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Għalkemm Dun Enrico Mahoney ħa !-puss
ess ta' Kappillan fis-sena 1950, pero' kien ilu 
diġa joqgħod fil-parroċċa tal-Qrendi, 
flimkien mal-familja tiegħu, għoxrin sena 
qabel mill-1930, bħala Manswinarju (Viċi 
Parrokku). 
Il-Kappillan Dun Enrico Mahoney twieled 
Bormla fis-17 ta' Fra.r 1900. Xi snin wara l
familja Mahoney iddeċidiet li tmur toqgħod 
l-Isla. U kien proprju l-Isla li sar l-ewwel 
inkontru bejn il-Kappillan tal-Qrendi ta' 
dak iż-żmien, Dun Emmanuele Micallef u 
Dun Mahoney. 
Fis-sena 1930, il-Kappillan Micallef ġie 

mistieden ġewwa l-Isla sabiex jagħmel il
priedka ta' l-Ewwel Dehra tal-Madonna ta' 
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Lourdes, u mill-ewwel ħa nteress f'dan il
qassis żagħżugħ u enerġiku. Dak iż-żmien 
flimkien mal-Kappillan Micallef kien hemm 
biss fil-Qrendi qassis anzjan, Dun Santo 
Agius. Għal Dun Enrico Mahoney ma ki
netx deċiżjoni ħafifa. Il-ħajja tal-belt ta' l
Isla kienet totalment differenti mill-ħajja 
kwieta ta' raħal ċkejken fil-kampanja. 
Pero', fit-28 ta' Marzu 1930, il-familja Ma
honey ħalliet l-Isla darba għal dejjem u ġiet 
toqgħod il-Qrendi fi Triq iż-Żurrieq, ħdejn 
il-kappella tas-Salvatur. 
Fost il-ħidma l-iżjed li spikkat fl-appostolat 
tiegħu bħala Viċi Parrokku, kien it-twaqqif 
ta' grupp ta' tfal imsejjaħ "BENJAMIN!." 
Dawn kellhom uniformi b'dublett blu, u 
blaws u velu bojod. Waħda mill-uffiċjali 
kienet iżżom Banner ċelesti rrakmat bid
deheb, maħdum mis-Sorijiet Franġiskani. 
Il-Benjamini kienu popolari ħafna fil
Qrendi, u f'kull purċissjoni u funzjoni li 
kienet tinżamm fil-parroċċa kienu 
jipparteċipaw. Ta min isemmi l-fatt li dawn 
il-Benjamini kienu jieħdu sehem anke 
f'irħula u bliet oħra, inkluż il-Belt Valletta. 
Meta l-Kappillan Dun Emmanuele Micallef 
sar Arċipriet in-Naxxar u floku ħa l-pussess 
Dun Elia Spiteri, fis-sena 1934, Dun Enrico 
Mahoney kompla l-ħidma siewja tiegħu 
bħala Viċi Parrokku. 
Fl-għaxar snin li dam Kappillan (1950-
1960), kienu bosta l-opri u ħidmiet ta' fejda 
li Dun Enrico Mahoney ser jibqa jissemma 
għalihom fil-Qrendi. Kien Kappillan rispet
tat mill-parroċċani kollha, li għamel ħafna 
ġid u karita'. 
Fi żmienu sar ċ-ċimiterju, u fl-1955 sar l
irħam kollu tal-knisja mid-ditta Theuma. 



DunE.Mahoney flimkien ma.1-"Benjamini" -1947 

H-1950, kien inżamm Kungress tal-Azzjoni 
Kattolika fil-Qrendi, u ftit xhur wara 
twaqqfet il-Fergħa tax-Xebbiet fil-parroċċa. 
Il-Kappillan Mahoney insibuh ukoll jirsisti 
sabiex jinbena ċentru ġdid tal-Għaqda tal
MUSEUM, u fl-10 ta' Lulju 1955, Dun Enrico 
Mahoney poġġa uffiċjalment l-ewwel 
Gebla ta' dan iċ--<:entru fi Triq il-Ħniena. 
Pero, l-iżjed li kienet għal qalb il-Kappillan 
Mahoney hija x-Xirka tal-Isem Imqaddes ta' 
Alla u ta' Ċesu, li fl-appostolat bla waqfien 
tiegħu kien ta prominenza kbira. Kien 
iħeġġiġhom il-parroċċani Qrendin sabiex 
jikkonsagraw id-djar u l-familji lil Qalb ta' 
Ċesu' u l-Qalb ta' Maria. Kien anke devot 
kbir tal-Ewwel Ċimgħa tax-xahar, u xerred 
u kabbar din id-devozzjoni fost il-Qrendin. 
Il-Kappillan Dun Enrico Mahoney ittafiar fi 
ħdan il-Mulej fid-9 ta' Jannar 1960, fl-eta ta' 
60 sena. Bħall-għażiża Ommu, Dun Enrico 
Mahoney jinsab midfun il-Qrendi u erba' 
snin wara mewtu, ġie trasferit fil-Kappella 
taċ-ċimiterju. 
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FERĦ GĦALIJA INT MARIJA 

Kemm hu sabiħ u ħelu 
L-isem Tiegħek Marija 
Smajthu, ferraħli qalbi 
Kont għadni żgħir tarbija. 

Dan l-isem jien żammejtu 
Bħal għasel fuq xuftejja 
Madonna jien inħobbok 
Nixtieqek dejjem ħdejja. 

U meta ruħi toħroġ, 
Madonna, minn ġo fija 
Kun Int li twassalhieli 
Għand Ibnek fid-dgawdija. 
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