
Din is-sena qegħdin infakkru 1-75 anniversarju minn meta l-vara proċessjonali ta' 
San Sebastjan ħarġet għall-ewwel darba fil-festa titulari, nhar id-9 ta' Lulju 1944. Tajjeb 
għalhekk li naraw kif il-parruċċani Bastjaniżi ċċelebraw din il-festa speċjali. 

Qabel xejn inżommu quddiem għajnejna li fis-sena 1944 it-Tieni Gwerra Dinjija 
kienet għada ma spiċċatx, għad li l-agħar żminijiet għal pajjiżna kienu għaddew. Infatti 
hekk kif l-atmosfera f'Malta kkalmat, u waqfu l-attakki mill-ajru u l-ħbit u tfiegħ ta' 
bombi fuq pajjiżna, il-Maltin bdew jerġgħu jduru lejn it-tradizjonijiet reliġjużi, li l-ikbar 
dimostrazzjoni esterna tagħhom kienu l-festa. Sewwa sew fis-sena ta' qabel, tul 1-1943, 
kienu diġà bdew isiru xi festi imma mingħajr wisq pompa. Fl-1944 iċ-ċelebrazzjonijiet 
bdew jieħdu xeħta iktar festiva u minbarra sempliċi purċissjoni bdew jinħarġu l-vari 
proċessjonali u jinqalgħu baned mużikali. Naturalment kienu projbiti sew sparar ta' 
murtali kif ukoll dekorazzjoni ta' dwal fit-toroq. Din kienet l-atmosfera ġenerali li fiha 
saret l-ewwel festa bil-vara proċessjonali ta' San Sebastjan fil-Parroċċa tagħna. 

Il-Parroċċa ta' San Bastjan kienet għadha fil-bidu tagħha u l-ewwel Kappillan li kellha, 
Dun Alwiġ Psaila, hekk kif ħa l-pussess tal-Parroċċa tiegħu nhar il-5 ta' Jannar 1936 ta' 
prijorità għal tliet ħidmiet - pastorali, il-bini ta' knisja ġdida u t-tisħiħ tal-festa. Meta niġu 
għall-festa naraw li sa mill-1937 inkiteb l-innu popolari minn Philip Abela fuq mużika tas
Surmast Vincenz Bugeja, li ġie kantat waqt l-ewwel festi ta' qabel il-gwerra. Fl-istess żmien 
il-Kappillan Psaila beda l-proċess biex issir statwa titulari. lntagħżel l-abbozz imressaq 
minn Ġorġ Borg li, għalkemm dam daqsxejn iżjed minn kif pjanat, ikkonsenja l-istatwa 
lesta lejn tmiem is-sena 1938. L-istatwa fil-fatt twasslet fil-Parroċċa nhar it-18 ta' Diċembru 
1938 meta kienet għadha mingħajr żebgħa u induratura. Naturalment inlaqat b'ferħ kbir 
imma billi ftit xhur wara faqqgħet il-Gwerra l-proġett kellu jieħu waqfa. Il-Kappillan 
Psaila jingħad li fis-snin tal-gwerra qiegħed il-vara fid-dar parrokkjali u pproteġiha billi 
għamlilha lqugħ. 

Hekk kif għadda l-eqqel żmien ral-Gwerra, il-Kappillan Psaila inkariga lil Tuse 
(Toussaint) Busuttil, artist żagħżugħ miż-Żejtun sabiex jiżbogħ l-istatwa.Jidher li Busuttil 
ħadem fuq l-istatwa fl-istess dar tal-Kappillan. Kif ukoll fl-istess proċess saret l-induratura 
mid-Ditta Mallia & Xuereb tal-Belt Valletta. Hekk kif dan ix-xogħol tlesta l-Kappillan 
Psaila ħa ħsieb li jiċċelebra l-festa titulari. 

FESTA 1944: tberik statwa u ċelebrazzjonijiet fil-knisja 
Il-festa bdiet il-Ħadd 2 ta' Lulju 1944 bit-tberik tal-istatwa mill-Kappillan Psaila bħala 

d-delegat ta' Mons Arċisqof Ma jidherx li dakinhar l-istatwa inħarġet mill-knisja, iżda 
kollox sar fil-knisja ż-żgħira. Wara dakinhar l-istatwa tħalliet fil-knisja għall-venerazzjoni 
tad-devoti parruċċani. Wieħed jista' jimmaġina li l-parruċċani mhux biss kienu preżenti 
numerużi u mħeġġa għal dan l-avveniment imma ukoll bi ħġarhom żaru l-knisja fil-ġranet 
ta' wara sabiex jammiraw l-istatwa ta' San Bastjan. 
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1944 L-ewwel Purċissjoni bil-vara ta' San Sebastjan 

Il-festa proprja saret il-Ħadd ta' wara 
fid-9 ta' Lulju. Il-programm liturġiku kien 
jinkludi tridu solenni nhar il-5, is-6 u s-7 
ta' Lulju. Kif kienet in-norma liturġika 
f'dawk is-snin, il-quddiesa solenni tat-tridu 
saret fis-sebgħa ta' filgħodu imbagħad fis
sebgħa ta' filgħaxija tkanta għasar solenni 
u l-prietka tal-okkażjoni tnisġet mill-Wisq 
Reverendu Patri Lettur Akkursju Xerrri 
OFM. Iċ-ċerimonja kull darba spiċċat bil
kant tal-antifona, il-barka sagramentali u 
l-kant tal-Innu Popolari. Is-Sibt lejliet il
festa fil-quddiesa tat-tmienja ta' filgħodu 
tkanta t-Te Deum, waqt li filgħaxija saret 
it-transulazzjoni tar-relikwija, għasar 

solenni u Barka Sagramentali mmexxija 
mill-Eċċ . Tiegħu Mons Isqof Emanuel 
Galea, il-Vigarju Ġenerali . 

Il-quddiesa solenni tal-festa saret il
Ħadd fid-9 .30 am u kienet iċċelebrata 

mill-Wisq Rev Mons Salvino Milanes 
bl-assistenza Pontifikali ta' Mons Arċisqof, waqt li l-paniġierku ntiseġ mill- Wisq Rev. 
Majjistru Patri Majjistru Ġużeppi Grech OP. Filgħaxija wara l-għasar solenni aktarx 
immexxi mill-istess Kappillan Psaila ħarġet il-purċissjoni bl-istatwa ġdida li għall-ewwel 

darba daret mat-toroq tal-Parroċċa. Fil-programm ma jingħadx x'kienet ir-rotta, għad li 
wieħed jista' jissoponi li kienet bl-istess rotta li għada tintuża sal-lum. Il-festa għalqet bid
dħul tal-vara, il-kant tal-antifona u tal-innu popolari u l-barka sagramentali. Imbagħad 
l-istatwa bdiet titqiegħed fin-niċċa tagħħa fil-ġenb tal-bieb ewlieni. Il-mużika kollha u 
l-orkestra fil-knisja tul il-jiem tal-festa kienu mmexxija mis-surmast Vincenzo Bugeja, li hu 
wkoll l-awtur tal-innu popolari u tal-antifona. 

FESTA 1944: festa esterna 

Minħabba iż-żmien kritiku li kien għaddej minnu pajjiżna, minħabba l-gwerra, fit-toroq 
tal-Parroċċa ma setax isir dekorazzjoni bid-dawl elettriku. Kien permess biss li tintrama 
bid-dawl elettriku l-faċċata tal-knisja. Armar fit-toroq kien limitat għax il-Parroċċa kienet 
għada fil-bidu u kienet għadha kif tilfet l-armar tat-toroq b'sentenza tal-qorti. Imma 
ċ-ċelebrazzjonijiet fit-toroq kienu kbar u qawwija kif jixhdu n-numru ta' marċijiet li saru 
mill-Banda Pinto u minn diversi baned oħra. 

Il-Banda Pinto fetħet din il-festa b'marċ nhar il-Ġimgħa 7 ta' Lulju wara li saret il
mixegħla tal-faċċata tal-Knisja, imbagħad il-Banda kompliet b'marċ fit-toroq tal-Parroċċa. 
L-għada s-Sibt 8 tà Lulju, lejliet il-festa, kienet il-Banda Sant' Elena ta' B'Kara li għamlet marċ 
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li spiċċa bi programm mużikali fuq il-planċier. Il-marċ ta' filgħodu f'jum il-festa beda kmieni 
fis-7am meta l-Banda niżlet sat-tarf tal-Parroċċa fi Triq il-Kbira u hemm laqgħet lill-Mons. 
Arċisqof Mikiel Gonzi. Imbagħad flimkien mal-Boy Scouts wasslitu bid-daqq tal-marċi 
sad-dar tal-Kappillan. Minn hemm l-Arċisqof imbagħad mar il-Knisja Parrokkjali għall
Q:_ddiesa Solenni tal-festa. Kif spiċċat il-quddiesa, Mons. Arċisqof kien mistieden sal-Każin 
tal-Banda, li fl-okkażjoni ta' din l-ewwel festa kien għadu kif temm proġett tas-sala prinċipali. 
Tiddomina f'din is-sala kien hemm il-pittura tal-martirju ta' San Bastjan, xogħol tal-artist 
Esprit Barthet u li kienet rigal tal-partitarji fl-1937. It-tarf l-ieħor tas-sala kien imżejjen bi 
tpinġija kbira tal-Gran Mastru Pinto, xogħol tal-artist Qormi Emanuel Borg Gauci. Fl-istess 
jum Mons. Arċisqof ingħata awto ritratt li hu wkoll xogħol tal-istess Borg Gauci, liema pittura 
Mons. Arċisqof ried li tibqa' fis-sala tal-każin fejn għadha tinsab sal-lum. 

Filgħaxija waqt il-purċissjoni bl-istatwa titulari ħadu sehem sitt baned Maltin b'marċ u 
programm mużikali f'diversi nħawi. Dawn kienu: 

l. King's Own quddiem il-Knisja 
2. La Valette quddiem il-Każin Pinto 
3. Duke of Connaught ta' Birkirkara fi Triq San Bastjan, kantuniera ma' Triq l-Armier 
4. San Ġużepp ta' Ħal Għaxaq ħdejn l-istatwa ta' San Pawl 
5. San Filep ta' Ħaż-żebbuġ fi Triq il-Vitorja 
6. De Rohan ta' Ħaż-żebbuġ fi Triq Vitorja kantuniera ma' San Rafel 

Entużjażmu 

Ma setax jonqos li din il-festa qajmet entużjażmu fost il-partitarji u l-parruċċani. Ma 
tantx għandna xhieda diretta ta' dan l- entużjażmu pero r-rapporti tal-Pulizija ta' dak iż

żmien jagħtu ħjiel ta' dan l-entużjażmu għax l-entużjażmu jwassal biex jista' jkun hemm 
ksur tar-regolament. Infatti l-Pulizija f'dik l-okkażjoni tal-festa nhar id-9 ta' Lulju 1944 
ħarket tnax-il persuna għax ħarqu xi sfafar u gassijiet, li minħabba iż-żmien tal-gwerra 
kienu projbiti. Dawn kienu Ġużeppi Xiberras, Ġorġ Debono, Manwel Borg tal-Liru, 
Ġorġ Agius il-Buli, Ġorġ Barbara il-Perpiera, Vitale Formosa, Toni Borg, Toni Mifsud 
ta' Bastjana, Manwel Falzon tal-Fox, Ġorġ Galdes ta' Ġakki, Ġanni Saliba taż-Żgħajjar, u 
Ġorġ Borg ta' Ċenti.Huma kienu akkużati li kissru r-regolamenti stabbiliti fl-Avviż Legali 
Nru 427 tal-4 ta' Settembru 1939, liema regolamenti kienu waqqfu kull attività marbuta 
ma' sparar ta' murtali u xogħol simili fil-festi. Huma weħlu ħames xelini kull wieħed. Anki 
Elia Borg, is-Segretarju tal-Każin kien imħarrek talli ppermetta li nħarqu sfafar u gassijiet 
minn fuq il-bejt tal-Każin. Imma dan ġie !liberat għax ġie stabbilit li min tela' fuq il-bejt ma 
kellux permess mill-kumitat biex jagħmel dan. 

Riflessjoni finali 
Nagħlaq bi kwotazzjoni mil-Leħen is-Sewwa tal-l ta' Lulju 1944. Artikolist taħt il

firma "MICRON" jagħti interpretazzjoni ħelwa tax-xogħol artistiku ta' Tuse Busuttil. 
Il-Busuttil għaqqad f'San Bastjan il-ħajja tal-kuluri li tinġabar fil-ħajja tal

Patrizji Rumani u mlieha bi gradazzjoni ta' spiritwali li hija rikka, iżda mhux 

Festa San Sebastjan 2019 "kunu intom 
ukol l qaddisin" 

'. ~ 

25 



mimlija bil-lussu. L-ornamenti tal-ilbies mimlijin bil-grazzja u d-dekorazzjoni tal
korazza u tal-elmu u tax-xabla semplici u mingħajr arbeski jagħtuk dik il-qagħda 
klassika u marzjali; il-kulur tal-laħam li jiġbed lejn qamħiet il-lewn li juru suldat 
li ma jinsiex il-ħajja tal-kamp imħabba l-ħajja taf-Palazz, filwaqt li l-maqlub tal
mant, bħal gradilja, juri sensibbilta li fiha l-għajn ma tintilifx iżda tara tinqata' 
x-xbieha mimlija rġulija tal-martri suldat. Imma dak li jwieġeb l-iżjed għat-tqanqil 
tal-iskultura huwa l-wiċċ, huma l-għajnejn. Il-Busuttil rebbieħ ta' bosta diffikultajiet 
jibqa'.fidil għax-xbiha mimlija qawwa ta' irġulija u fil-ħafna sfumaturi tal-għajnejn 
jagħtina l-mistiċiżmu kollu l-idea kattolika tar-raġel u tal-qaddis . .. . Tgħaqqad l-opra 
kollha x-xogħol tal-vleġeġ u tal-bokkla tal-mant mdawra bi brillanti u b'topazju fin
nofi, rigali ta' devoti, xogħol u muntaġġ ta' F. Cassar 

Dan hu kif il-Parroċċa ta' San Bastjan, ħarset lejn l-istatwa ġdida tagħha u kif iċċelebrat 

bil-ferħ u b'qima din il-festa . speċjali. 
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