IL-PARROĊĊA TA' SAN ĠORĠ FIL-BELT PINTO
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Din is-sena fil-parroċċa tagħna ta' San Ġorġ qegħdin niċċelebraw festi
kbar. U bir-raġun! Din is-sena huwa s-17-il mitt sena mill-martirju talQaddis Patrun tagħna San Ġorġ. U f'isem il-Qormin u f'ismi nixtieq
ngħid grazzi kbira lill-Wisq Rev.Arċipriet Dun Frans Abdilla S.Th.L. talfesti kbar li organizza biex jiġi ċċelebrat dan iċ-ċentinarju b'sollenita'
hekk kbira. Dan l-Arċipriet mhux biss grazzi jistħoqlu imma monument
mill-akbar , biex jibqa' ·mfakkar għax-xogħol kbir li wettaq u qiegħed
ikompli jagħmel fit-tempju t'Alla. Għalija, dan l-Arċipriet mhux biss huwa
l-missier spiritwali tal-Qormin, imma wkoll amministratur u organizzatur
mill-aqwa. Prosit għall-glorja ta' Alla.
Sewwa sew ħamsin sena ilu, kien it-Tnejn 30 ta' Marzu, 1953, lArċisqof ta' Malta, l-Eċċ. Tiegħu Mons. Michael Gonzi kien ħareġ digriet
li bih il-parroċċa tagħna, kull kappillan tagħha jibda jissejjaħ Arċipriet.
Dan huwa unur sabiħ ħafna għall-parroċċa tagħna.
Kien il-Wisq Rev.Kappillan ta' dak iż-żmien, Dun Anton Vella, li għamel
rikors lill-Arċisqof Gonzi. Dan il-kappillan kien għamel din it-talba f'isem
il-kleru u l-poplu Qormi. Kien rikors sabiħ ħafna li jixraq li nippublikawh
.għall-ġieħ ta ' l-istorja u għall-ġenerazzjoni żagħżugħa.
Ir-rikors kien dan :
RIKORS ·

Lill-E.T . Illus. u Revd. Mons, Mikele Gonzi K B.E., D.D., B.Lit.,J C , D.
Arċisqof Metropolita u Assistent għat-Tron tal-Qdusija Tiegħu.
Umli Petizzjoni tar-Rev. Dun Anton Vella, Kappillan ta' S.Ġorġ talBelt Pinto.
Jesponi bil-qima kollha,
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Li l-Knisja Parrokkjali tal-Belt Pinto hi waħda mill-eqdem tal- Gżira ta '
Malta: il-bidu tagħha jintilef 'il bogħod fiż-żminijiet imbiegħda , iżda hu
magħruf li fil:-Medju Ew kien hemm ġa knisja Ħal Qormi f' ġieħ San
Ġorġ u r-rettur tagħha kien jagħqiilha ta ' Viċi-Kappillan tal-Kappillan
Maġġur tal-Knisja Katidrali.
Fis-sena 14361-lsqof Senatore DeMello għamel il-Vista Pastorali u ra
l-ħtieġa li jaħtar parroċċi ġodda fil-ħafna nħawi tal-Gżira . Fl-istess sena
waqqaf għaxar parroċċi ġodda u fost dawn insibu li dik tal-Qasam ta'
Ħal Qormi hi t-tielet waħda u taħt il-ħarsien ta ' San Ġorġ Martri.
Qrib nofs l-istess seklu u sew sew fl- l 0 ta ' Settembru 1456 inbeda lbini ta' knisja ġdida , akbar u isbaħ, u din il-ġrajja hi nfakkra minn lapida
qadima ta ' siwi arkeoloġiku li għadha sal-lum fil-Knisja.
Dik il-ħabta t-trufijiet tal-Parroċċa ta ' San Ġorġ kienu jinfirxu sal-lvant
tal-Gżira, u kienu jħaddnu l-art kollha fejn illum jinsabu l-Belt Valletta, u
s-Subborgi tal-Furjana, Pjeta' Ħamrun, u Marsa: għalhekk il-Parroċċa
ta ' San Ġorġ hi l-OMM tal-knejjes parrokjali kollha tal-Belt Valletta, u
tas-Subborgi fuq imsemmija, u minn dawn il-parroċċi hemm min igawdi
t-titlu ta' Arċipretali.
Waqt l-Assedju l-Kbir ta ' Malta, Ħal Qormi bata tabilħaqq u aktarx li
dak iż-żmien ġie meqrud l-arkivju tal-Parroċċa , billi l-kamp ewlieni tatTorok kien il-Marsa fuq in-naħa ta ' Ħal Qormi.
Il-Granmastri ukoll, bħal Slaten Sovrani tal-Gżira , wrew interess
waħdieni għal Ħal Qormi tant hu hekk li l-Granmastru Antoine de Paule
ried iżur il-Knisja Parrokkjali ta ' San Ġorġ , qabel id-daħla trijonfali tiegħu
fl-Imdina fit-23 ta' April 1623. Skond l-istorja, il-Granmastru ġie milqugħ
b ' ferħ kbir mill-Kappillan, kleru u poplu ta' Ħal Qormi. Kien Granmastru
ieħor Emanuel Pinto, li ħatar l-ewwel raħal , Ħal Qormi, għad-dinjita' ta '
Belt bl-isem ta ' Belt Pinto , fil-25 ta ' Mejju , 1743 u hekk il-Knisja
Parrokkjali ħadet dinjita ' beltija.
Fi żmien il-Ħakma Franċiża tal- Gżira, aktarx li l-Knisja Parrokkjali ta '
Ħal Qormi inqdew biha uffiċjalment għall-funzjonijiet reliġjużi , billi firreġistru tal-parroċċa hemm imniżżel id-dfin fil-knisja ta' San Ġorġ ta '
dawk li ġew iġġustizzjati mill-Kapijiet Maltin.
Il-Kleru tal-Belt Pinto kien dejjem magħżul għall-qdusija u l-għerf tiegħu
u ħafna minnu għamlu ġieħ mhux biss lil Belthom iżda wkoll lil Malta,

bħalma

kienu Mons. Carmelo Scicluna , Arċisqof ta' Rodi u ta ' Malta , u
l-W.R. Dun Pietru Pawl Psaila, Rettur ta ' l-Università , moralista teologu ,
u kittieb ta ' xogħlijiet fuq il-morali. Oħrajn ġew maħturin kappillani ta '
ħafna parroċċi ; uħud Surmastrijiet is-Seminarju u l-bqija jieħdu ħsieb lerwieħ bil-predikazzjoni u d-direzzjoni spiritwali.
Għaldaqstant , dan li qiegħed iressaq din il-petizzjoni, jitlob bil-qima
kollha lill-E.T. Illust. Revd. biex tqis din id-daqsxejn ta' storja tal-Parroċċa
ta ' San Ġorġ li ssawret tul ħames sekoli , u jekk jista' jkun tinqala ' ilfakoltà mis-Santa Sede biex din il-Parroċċa tiġi mgħollija għad-dinjità ta'
Knisja Arċipretali kif jixtieq il-Kleru u l-Poplu għall-Glorja ta ' Alla u talKnisja Mqaddsa.
Bil-Qima Kollha
(firmata) Il-Kappillan Dun Anton Vella.

DIGRIET
Mikiel Gonzi
Bil-Ħniena t'Alla u tal-Katedra Mqaddsa
Arċisqof ta ' Malta.
Fis-sena 1436 l-Eċċellenza Tiegħu Mons . Senatur De Mello , wieħed
mill-Isqfijiet ta ' qabilna, waqqaf għadd ta ' Parroċċi f'din il-Gżira ta ' Malta;
fost dawn il-Parroċċi hemm ukoll dik ta ' Ħal Qormi bil-Knisja mogħtija 'l
Alla f'ġieħ San Ġorġ Martri. Il-qasam li kien jagħmel sehem minn din ilparroċċa iżjed minn darba kien imqassam f'parroċċi oħra , skond ma
kien jitlob il-ġid ta ' l-erwieħ; hekk fis-sena 1568 din il-Knisja qalgħet li
tkun imseJħa bit-titolu ta ' Matriċi.
Il-Kleru għalhekk u l-poplu ta' din il-Parroċċa jixtiequ li l-Knisja tagħhom
tissejjaħ ARĊIPRETALI u l-Kappillan tagħha jiżżejjen bit-titolu ta '
ARĊIPRIET, kif inhi d-drawwa li jsir ma ' Knejjes iktar nobbli u eqdem
minn oħrajn; għalhekk huma ressqu quddiemna t-talba tagħhom permezz
tal-Kappillan għalbiex wara li aħna nkunu rrikmandajnieha sewwa
nressquha quddiem il-Katedra lmqaddsa tal-Papa , ħalli tinkiseb din ilgrazzja. Wara li din il-petizzjoni kienet imressqa minna bil-qalb kollha
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quddiem is-Santa Kongregazzjoni tal-Konċilju, din l-istess Kongregazzjoni
laqgħet it-talba tal-Kleru u tal-Poplu.
Għalhekk b 'din l-ittra tagħna minna ffirmata u mogħnija bis-siġill
tagħna bl-Awtorita' msemmija, irridu li l-Knisja ta' San Ġorġ Martri flart ta' Ħal Qormi li fuqha ġa tkellimna tkun miżmuma mil-lum 'il quddiem
bħala Knisja ARĊIPRETALI u min ikun Kappillan tagħha għandu jissejjaħ
ARĊIPRIET. ·
Maħruġa

mill-Palazz Arċiveskovili
Fit-30 ta' Marzu, 1953
Kan. G. Mifsud
Kanċillier
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MICHAEL
ta ' Malta

Arċisqof
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Installation of Earth Electrode
·
Refurbishing of pavements
Construction and Concrete
Works
Laying of waterproofing
,--·
membrane
Hire of plant and machinery
Road patching works
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L-ewwel

Arċipriet tat-Parroċċa:

L-Arċipriet

Anton Vella

Anton Vella twieled fir-Rabat , Malta,
nhar is-Sibt, it-12 ta' Jannar, 1896,
iben Carmelo Vella u Vinċenza nee'
Farrugia. Tgħammed l-għada , 13 ta '
Jannar fil-knisja parrokkjali ta' San Pawl
fir-Rabat.
Ġie ordnat saċerdot nhar it-Tnejn,
23 ta' Lulju 1922.
Nominat Vigarju Kurat nhar lErbgħa, 7 ta ' Novembru, 1934.
Dun Anto.n ħa l-pussess ta' Kappillan
nhar it-Tlieta, 13 ta' Novembru, 1934.
Bis-saħħa tad-Digriet maħruġ millkurja
Mons. Anton Vella
nhar itTnejn, datat 30 ta' Marzu, 1953, millEċċ . Tiegħu Mons.Michael Gonzi, Arċisqof
ta' Malta, ġie maħtur l-ewwel arċipriet talparroċċa ta' San Ġorġ , Ħal Qormi.
l-arċipriet temm il-ħatra tiegħu f' din ilparroċċa nhar il-Ħamis , 23 ta '
Novembru, 1955 u mar joqgħod ir-Rabat.
Ġie nominat Monsinjur Onorarju talKatidral ta' l-Imdina, it-Tlieta, 25 ta' April,
1955.
;.
""*
Miet nhar il-Ġimgħa , 15 ta ' Jannar,
L-arma ta' Mons. Anton
1960.
Vella li tinsab fis-sagristija
Monsinjur Anton Vella ġie midfun filtal-knisja ta '
knisja kolleġġjata ta ' San Pawl fir-Rabat ,
San Ġorġ Martri.
Malta.
Ħajr:

Il-Kanonku Joe Bonello , u lis-Sur Lorenzo Zerafa għal xi dati li tawni dwar
Mons. Anton Vella.
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