ln-Niċċa

ta' l-Immakulata
Triq il-Kbira, Ħal Qormi

Kunċizzjoni

fi

Minn Carmel Bianchi

•Bla dubju ta ' xejn, lakbar għadd ta ' niċeċ li
hawn mad-djar f'Ħal Qormi
huma ddedikati lillImmakulata Kunċizzjoni.
Illum f'dan it-tagħrif nixtieq
li ngt1id xi ħaġa dwar listatwa tal-Kunċizzjoni li
hemm quddiem il-knisja ta'
San Franġisk. Din tinsab
f'niċċa ma' l-opramorta taddar tas-Sur Depasquale fi
Triq il-Kbira f'Ħal Qormi.
In-numru fad-dar li hemm
illum huwa 348, iżda qabel
in-numru ta' din id-dar kien
379.
Min jaf kemm-il darba
għaddejna minn quddiem
din in-niċċa , int1arsu lejha
narawha indurata biddeheb
u
nibqgħu
għaddejjin. Għal min ma
jinteressax ruħu hija biss statwa f' niċċa bl'1al
Qormi. Iżda tajjeb li wieħed ikun jaf xi ftit

ħafna

li naraw f' Ħal
tagħrif dwar din in-

niċċa.

Sid din id-dar kien is-Sur Giacomo Qames) Depasquale, li kien
devot kbir tal-Madonna. Mela ġara li fil-gwerra s-Sur Giacomo talab
bil-qalb lill-Madonna. biex · teħles minn kull diżgrazzja lilu u lillfamilja tiegħu . Dan wiegħed ukoll lill-Madonna li jekk jgħaddi kollox
b 'wiċċ il-ġid, u l-membri tal-familja tiegli.u jibqgħu li.ajjin u ma
jiġrilhom xejn, b'ringrazzjament jindura bid-deheb l-istatwa talKunċizzjoni li kellu ma' l-opramorta tad-dar. Il-gwerra gli.addiet u
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għall-familja

Depasquale għaddiet b 'wiċċ il-ġid. Is-Sur Giacomo
il-wegt1da li kien għamel mal-Madonna. L-istatwa tniżżlet
bil-parank u ħadul1a gl1all-induratura għand id-ditta Mallia & Xuereb.
Ix-xogħol tlesta nhar il-Ġimgħa , 22 ta' Mejju , 1947. Is-Sur Depasquale
kien ordna lil ċertu Ninu Chircop bajjad li kien joqg1'1od fl-inll.awi
tiegħu biex ikaħl1al , ibajjad u jisbogħ in-niċċa u l-faċċata. Kien
nhar it-Tlieta, 7 ta' Lulju, 1947, li din l-istatwa tal-Kunċizzjoni , issa
indurata bid-deheb , tpoġġiet fin-niċċa tagt1ha u għadha hemm sallum. Kemm hu sabiħ li nibqgt1u ngt1ożżu wirt missirijietna.
żamm

Ħajr lill-Avukat Dr.
Ħal

Vincent Depasquale, iben is-Sur Giacomo, g/Jat-tag/Jrif li tani.
Qormi - 2 ta ' April, 2004 - jum ilfesta tad-Duluri.

Nifirħu lis·Sezzioni Żgħażagħ Kumitat Festi Esterni San Ġorġ

Martri f' għeluq il·ħames sena mit·twaqqif tagħha. Nawguraw
aktar xogħol uħidma b'riiq il·festa ta' San Ġorġ.
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