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Min għandu madwar il-ħamsin sena u fuqhom u, fil-Mużew tal-Parroċċa 
jara t-tużellina, it-tronett, xi fanali u l-qanpiena li dari kienu użati għall
vjatku malajr iġib quddiem għajnejh ix-xeni ta' nofs seklu ilu meta mill
knisja parrokkjali kien joħroġ il-vjatku tal-morda. Iżda ħaġa bħal din mhix 
possibbli li jimmaġinawha ż-żgħażagħ tal-lum għax il-vjatku m'għadux 
joħroġ. Meta din il-ġenerazzjoni tilmaħ dawn l-oġġetti fil-vetrini tal-mużew, 
x'aktarx li għaliha m'huma xejn ħlief ħwejjeġ konnessi ma' xi ħaġa fl
imgħoddi li dwarha ftit li xejn jafu. 

L-ewwelnett tajjeb ngħidu li l-vjatku kien purċissjoni qasira sabiex isir it
tqarbin ta' marid jew morda u li minnhom kien 
hemm żewġ tipi, biex insejħulhom hekk. Kien 
hemm il-vjatku organizzat regolarment f'xi ħdud 
u fi żminijiet stabbiliti tas-sena meta kien isir it
tqarbin tal-morda kollha tal-parroċċa, u kien isir 
it-tqarbin ta' xi mo~ibond. Nibdew minn ta' l-aħħar 
li issa ilu li nqata' 'l fuq minn sittin sena. 

VJATKU TAL-MORIBONDI 

Is-sinjal li kien ser jiġi amministrat vjatku lil xi mori
bund jew moribonda kien jingħata billi l-qanpiena 
tal-knisja ddoqq ħames tokki ripetuti. In-nies li 
kienu ser jieħdu sehem imorru dlonk il-knisja u 
joħorġu f' din l-ordni: il-bandalora (bandiera żgħira) 
l-ħamra u xi ħadd ħdejha jdoqq qanpiena ta' l
idejn; irġiel u subien bil-fanali mixgħulin; xi wħud 
iġorru t-tużellin, l-asperges, ir-ritwal u stola vjola, Il-fanal tal-Vjatku. 
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u fl-aħħar il-qassis bis-SS.Sagrament f'pissidi ta~t l-umbrella. Warajh kienu 
jimxu nies oħrajn, l-ewwel l-irġiel u mbagħad in-nisa, ilkoll jitolbu għal dik 
il-persuna moribonda. 

Il-bandalora kienet dik tal-Fratellanza tas
SS.Sagrament u din, flimkien ma' l-umbrella, 
kienet tkun dejjem armata ħdejn l-artal tal
fratellanza, il-Kandlora. Fil-fatt. ħafna nies 
għadhom sal-lum jirreferu għal din il
fratellanza bħala tal-vjatku, eżattament 
minħabba din il-konnessjoni. Hawnhekk, 
tajjeb inżidu li l-fratellanza tas-SS. Sagrament 
fil-parroċċa San Ġorġ ilha mwaqqfa' mit-2 ta' 
Frar 15 7 5 meta kien qed jagħmel Vista 
Apostolika f'Ħal Qormi Mons. Pietru Dusina, 
Visitatur Apostoliku u Inkwiżitur mibgħut 
Malta mis-Santa Sede. It-tużellina hi bħal 
ġilandra żgħira tingħalaq u, bħat-tronett, 
kienet tintuża biex jitqiegħed is-SS.Sagrament 
fiha fid-dar tal-marid jew moribund. Fil-fatt, 
it-tnejn ikollhom kexxun żgħir inkorporat 

lt-Tronett, fejn jitqiegħed fihom li fih kien jitqiegħed il-korporal, bħal 
is-sagrament. 

maktur abjad u ornat li fuqu jitpoġġa ċ-
ciborium, jew pissidi bl-ostji konsagrati, l-istess bħalma jsir fil-quddiesa. Is
saċerdot, taħt il-velumeral jew kappa, kien jilbes spellizza u stola bajda iżda 
ma' għonqu kien ikollu mdendla borża bil-vażett taż-żejt imbierek tal-griżma 
u, bħalma diġa' għedna, kienu jieħdu wkoll stola vjola. Danw kienu 
jeħduhom biex issir il-Griżma tal-Morda lill-moribond f'każ ta' bżonn. 

Tul it-triq huma u sejrin kienu jkantaw il-Miserere u, fit-triq lura, t-Te Deum. 
Fil-kn\sja mbagħad kienet tingħata l-Barka Sagramentali. Il-qanpiena ħdejn 
il-bandalora kienu jdoqquha biex javżaw li ġej il-vjatku. In-nies kienu jieqfu 
u joħorġu barra, jinżlu għarkobbtejhom u jlissnu talba għall-moribond. 
Wieħed irid hawnhekk jenfasizza li l-vjatku kien jgħaqqad lill-komunita' 
parrokkjali flimkien biex ilkoll jitolbu għall-bżonnijiet spiritwali ta' dik il
persuna li tkun waslet fi tmiem ħajjitha. 
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Vjatku ta' dan ix-xorta kien joħroġ skond il-bżonn, mingħajr ħin speċifiku, 
wkoll fis-sigħat tal-lejl. Allavolja bil-lejl, xi ftit nies biex jakkompanjaw kien 
ikun hekk ukoll filwaqt li, mall-ħoss tal-qanpiena riesqa, xi nies kienu jpoġġu 
xi xemgħa jew fanal mixgħulin fit-twieqi biex jaqtgħu xi ftit mid-dlam, billi 
t-toroq ma kinux mixgħulin tajjeb bħal fi żmienna. 

SUĠĠETTA U MQASS 

Fil-mużew hemm ukoll bħal imqass twil ħafna 
li kien jintuża biex bih iqarbnu lil dawk li kellhom 
xi mard jittieħed, l-aktar meta kien ikun hawn 
xi epidemija. B'dan l-imqass, is-saċerdot kien 
iqiegħed l-ostja fuq ilsien il-marid bla ma kien 
ikun hemm kuntatt personali. Fl-istess mużew 
insibu wkoll suġġetta u fanal fuq lasta. Forsi 
hawn min jistaqsi, "X' għandha x'taqsam is
suġġetta mal-vjatku?" u "X'inhi suġġetta?" 

Is-suġġetta hi forma ta' trasport li kienu jużawha 
nies sinjuri fl-imgħoddi. Kienet qisha kabina ta' 
żgħira ta' l-injam bi ħġieġ fuq tliet naħat, bank 
fejn wieħed joqgħod bil-qiegħda u bieba fuq 
quddiem. Kienu jerfgħuha fuq żewġ lasti twal 
tnejn jew erbat irġiel. F'Malta għad baqa' mill

anqas għoxrin eżemplari li fl-1993 saret wirja dwarhom fil-Mużew tal
Katidral fl-Imdina. Is-suġġetti fl-Ewropa ftit għadek issib minnhom iżda 
f'Malta baqa' jeżistu numru relattivament mhux ħażin għax, maż-żmien, 
diversi suġġetti ingħataw lil xi parroċċa biex jintużaw għall-vjatku meta 
jkun il-maltemp. Minħabba f'hekk, numru ta' suġġetti ma tkissrux bħalma 
ġara lil diversi oġġetti oħrajn wara li għadda żmienhom. 

Is-suġġetta li hawn f'Ħal Qormi ma nafux mnejn ġiet. Hi pjuttost lixxa, ta' 
kulur ħamrani fil-kannella b 'dekorazzjoni sempliċ indura ta, bl-arma tal-Gran 
Mastru Pinto fuq il-bieba. Dan ma jfissirx li bil-fors saret fi żmienu u jista' 
jkun li l-arma saret biex tindika li Ħal Qormi hu Citta' Pinto. Madankollu, 
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ma nistgħux neskludu li hi ta' żmien Pinto. Hi suġġetta sobrija, serja u fl
istess ħin eleganti. Żgur li hi fdal importanti mi'n-imgħoddi Qormi. 

Bħalma kien isir f'diversi parroċċi oħrajn, meta kien jinqala' l-bżonn li 
joħroġ il-vjatku u kien jinzerta l-maltemp bi nhar jew bil-lejl, lis-saċerdot u 
SS.Sagrament kienujittrasportawhom f'din is-suġġetta merfugħa minn erbat 
irġiel. Raġel ieħor kien joħroġ magħhom u jimxi mal-ġenb bil-fanal tal
fidda fuq lasta pjuttost qasira. Il-fanal mixgħul kien jindika l-preżenza tas
SS.Sagrament. 

VJATKU TAL-MORDA 

Illum, it-tqarbin tal-morda u l-anzjani li ma jistgħux joħorġu minn djarhom 
isiri b' mod privat iżda mhux dejjem kien isir hekk. Sa madwar 45 sena ilu, 
kien joħroġ il-vjatku fl-ewwel żewġ Ħdud ta' kull xahar .u fih kienu jieħdu 
sehem il-fratelli tas-SS.Sagrament u l-abbatini. Kien ikun hemm il-bandalora 
ħamra, il-qanpiena, il-fanali, it-tronett, il-baldakkin ta' erba' lasti u l-um
brella. Ma kinux joħorġu dawk l-oġġetti assoċjati mall-griżma tal-morda. Is
saċerdot bil-pissidi kien jimxi taħt il-baldakkin u l-umbrella kienet tintuża 
jew fejn kien hemm djuq u l-baldakkin ma kienx jista' jgħaddi, bħal f'xi 
sqaq dejjaq, inkella sakemm is-saċerdot jaqsam minn taħt il-baldakkin sa 
bieb id-dar tal-marid. Niftakar sew il-vjatku joħroġ hekk kif kienet tispiċċa l
quddiesa tal-5.00 a.m. u normalment jidħol lura lejn nofs il-quddiesa tas-7 
a.m., għal xi s-7.30 a.m. Allura l-quddiesa kienet tieqaf għal minuta jew 
tnejn sakemm is-saċerdot iqiegħed iċ-ciborium fit-tabernaklu. Fl-ewwel 
Ħadd kienu jitqarbnu nofs il-morda u l-anzjani, u l-oħrajn fit-tieni Ħadd. 

Iżda mbagħad kien hemm ukoll il-Vjatku Solenni li kien joħroġ erba' darbiet 
fis-sena: fi żmien il-Milied, l-Għid il-Kbir, Santa Marija u f'tar-Rużarju 
(Ottubru). Kien joħroġ u jidħol fl-istess ħinijiet li diġa' semmejna. Forsi l
aktar wieħed importanti kien tal-Għid il-Kbir minħabba li l-marid kien irid 
jissodisfa l-preċett ta' tqarbina fi żmien l-Għid. Fil-fatt, l-aħħar vjatku li 
baqa' joħroġ kien appuntu dak ta' żmien l-Għid il-Kbir. 

Owjament, dak li għedna kien jgħodd għal Ħal Qormi kollu (li kien iżgħar 



mil-lum) meta kien għadu parroċċa waħda. Fl-1918, kienet saret il-Viċi
Parroċċa ta' San Bastjan u allura l-vjatku beda joħroġ minn din il-knisja 
wkoll biex ikopri l-morda ta' l-inħawi. Iżda l-vjatku tal-Għid il-Kbir kien 
joħroġ mill-Knisja Parrokkjali ta' San Ġorġ biss, u dan minħabba l
importanza akbar li kien jingħata. Meta fl-1936 twaqqfet il-parroċċa ta' 
San Bastjan, naturalment il-vjatku kollu beda joħroġ regolarment minn 
hemm u kull parroċċa kienet tieħu ħsieb il-moribondi, l-morda u l-anzjani 
fil-konfini tagħha. 

Ftit snin wara t-Tieni Gwerra Dinjija nqata' l-vjatku tal-moribondi, l-istess 
bħalma ġralhom drawwiet oħrajn li mietu. Il-vjatku l-ieħor baqa' jsir iżda 
nqata' wkoll 'il fuq minn 40 sena ilu. Fil-fatt, għad hawn ħajjin numru ta' 
fratelli li kienu jakkumpanjaw il-vjatku tal-morda fis-snin ħamsin tas-seklu 
għoxrin. Personalment, niftakarni mmur regolarment ma' zijuwi u l-kuġini 
biex nieħdu sehem. Forsi l-aktar żewġ memorji ħajjin li għandi huma ta' 
Karmenu Azzopardi l-Bonu li dejjem kien jieħu ħsieb idoqq il-qanpiena u 
ta' Indri Cassar, magħruf bħala Ċissu, ikanta l-Miserere u t-Te Deum bil
Latin imkisser tiegħu iżda ċertament minn qalbu. 
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