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IL-LAQGĦA TAL-MEMBRI LI TMISS
Il-laqgħa li tinŜamm kull l-aħħar Āimgħa tax-xahar, fix-xahar ta’ Marzu mhux se tinŜamm minħabba li
din se ssir il-Ħadd, 27 ta’ Marzu, għand Frank u Draga Bonett.
F’MARZU NILTAQGĦU GĦAND FRANK U DRAGA BONETT
Bħalma qrajtu aktar ’il fuq u kif smajtu fl-aħħar laqgħa li kellna fi Frar
fië-êentru Malti, flok is-soltu laqgħa ta’ kull xahar, għax-xahar ta’
Marzu se niltaqgħu għand Frank u Draga Bonett, fuq il-propjeta`
tagħhom, 125 Blackwells Lane, Bulla. Bħalma jagħmlu kull sena,
Frank u Draga jkunu tant āentili li jilqgħuna għandhom biex inqattgħu
nofstanhar flimkien. Nispera li l-membri kollha jiāu biex ikollna numru
sabiħ. Niltaqgħu għal xi l-11.30 am. Ikollna BBQ fejn il-Grupp jieħu
ħsieb ta’ kollox: laħam, salads, inbid, xorb minerali, te u kafe`, eëë.
Ejjew u ħudu pjaëir. Naturalment, āibu xi qari magħkom. Hu importan-
ti li dawk li fi ħsiebhom jiāu, iëemplu lil Salvina Vella fuq 9460-4404.
Dawk li juŜaw l-internet ikunu jistgħu jibagħtu email lil Salvina Vella fuq polvel@connexus.net.au
biex ikunu jistgħu jsiru l-preparamenti għall-ikel. Għal dawk li forsi din se tkun l-ewwel darba li jiāu
għand Frank u Draga, qiegħed nipproduëi mappa biex forsi tkun ta’ għajnuna għalikom biex issibu l-
post aktar malajr. Nixtieq nieħu din l-opportunità  biex għal darb’oħra nirringrazzja lil Frank u lil Draga
li ta’ kull sena jilqgħuna għandhom. Napprezzaw ħafna.
IL-LAQGĦA TA’ FRAR
Ħadna gost naraw numru sabiħ ta’membri jattendu l-laqgħa ta’ Frar. Madwar 18-il membru attendew.
Kien hemm ħafna qari mill-membri, kemm xogħol oriāinali tagħhom kif ukoll xogħol ta’ awturi oħra
Maltin, fosthom xogħol ta’ Patrick Sammut u tal-Poeta Nazzjonali tagħna, Dun Karm.
XOGĦOL GĦAL-LEJLA MUśIKO-LETTERARJA
Naf li għadu ftit kmieni, imma jekk hemm xi membri li għandhom xi xogħol għal-Lejla MuŜiko-
Letterarja ta’ din is-sena tkun ħaāa tajba jekk jibagħtuh lil Ray Anastasi, 19 Daimler Ave, Keilor
Downs, Victoria 3038 biex ikun jista’ jibda jaħdem fuqu u mhux kollox jaqa’ għall-aħħar ħin.
PROGRAMM TA’ TIFKIRA TAL-ISQOF JOSEPH GRECH
Fil-laqgħa ta’ Jannar tkellimna fuq programm bħal dak tal-Lejla MuŜiko-Letterarja, bħala tifkira tal-
Isqof Joseph Angelo Grech, li miet dan l-aħħar. Il-membri jistgħu jippreparaw xi kitba jew poeŜija fuqu.
Paul għandu Omelija tal-Festa tal-Bambina li kien irrekordja ftit snin ilu u forsi nisimgħu parti minnha.
Tkun ħaāa sabiħa li nuru r-ripett tagħna lejn dan l-Isqof, li dejjem ħabb lil Malta, l-Ilsien Malti u dej-
jem kien ikun ferħan meta jkun imdawwar bil-Maltin. Aktar tagħrif nagħtuh aktar ’il quddiem.
MIśATA TA’ SĦUBIJA 
Il-miŜata ta’ sħubija issa qed titħallas fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena minn kulħadd. Dan ifisser li l-
miŜata issa titħallas minn Jannar sa Diëembru. Kien hemm ħafna li ħallsu l-miŜata waqt li kienu fl-
aħħar laqgħa. Il-miŜata għadha $10. Ħafna mill-membri āa ħallsu fl-ewwel Ŝewā laqgħat tagħna.
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Patri Serafin Borā – Storiku Agostinjan
23-08-1932 --  08-02-2011

Fis-Sensiela tiegħi KittiebaGħawdxin li kont ippubblikajtŜmien ilu, deherli li kelli nin-kludi lil dan il-Patri Agostinjanli ħalla dan il-Wied tad-Dmugħnhar it-Tlieta 8 ta’ Frar 2011 fl-età  ta’ 79 sena.Is-sensiela dwar KittiebaGħawdxin, kienet waħdamŜewqa āmielha. Din kienet tiā-bor fiha poeti,  rumanziera, folk-loristi, proŜaturi, esejisti u storiëi.Fost dawn tal-aħħar konna nsibulill-Patri Serafin Borg OSA lidwaru se ngħidu xi ħaāa llum.Patri Serafin twieled fix-Xewkija fit-23 ta’ Awwissu tas-sena 1932.  Sa minn tfulitu huwawera āibda kbira għat-tagħlim.Wara li għadda l-edukazzjoni pri-marja kollha huwa daħal ikomplil-istudji tiegħu fis-Seminarjut’Għawdex, fejn ftit wara, sewwasew fit-28 ta’ Novembru 1947,huwa ħaddan l-Ordni tal-Isqof ta’Ippona u għaref tal-Knisja SantuWistin.  Wara li kompla jistudjafil-Kulleāā ta’ Santu Wistin fir-Rabat, Malta, huwa ordnaSaëerdot fis-17 ta’ Marzu l956.F’din l-istess sena Patri SerafinBorā mar għall-Missjoni fl-Afrika ta’ Fuq u fl-1958 huwa āiemsejjaħ lura lejn art twelidu.Kien għamel ukoll xi ŜmienCatania.Patri Serafin kien magħrufsewwa għall-imħabba u l-interesstiegħu lejn l-Istorja ta’dawn il-GŜejjer, iŜda huwa kien isib l-hena tiegħu meta jkun jaqra u jik-teb dwar l-istorja tal-OrdniAgostinjan, u speëjalment dwaril-Provinëja Agostinjana Maltija,li kif isostnu l-istoriëi, għandhatassew storja kbira.  Infatti dan ir-raheb Xewki huwa l-kittieb ta’għadd kbir ta’ artikli sbieħ u ta’siwi storiku dwar ReliājuŜiAgostnjani Maltin u Għawdxinmagħrufa.  Dawn kienu dehru fil-perjodiku Agostinjan “SantaRita”.  Huwa kiteb ukoll bostaartikli storiëi oħra li dehru  fuq il-āurnali lokali, l-Orizzont, Leħenis-Sewwa, il-Berqa, u Il-Ħajjaf’Għawdex.  Huwa baqa’ jikteb ujippubblika sakemm baqgħet tip-permettilu saħħtu. Mhux darba utnejn niftakar kien isejjaħli fil-kamra tal-kunvent jew fid-darħelwa tiegħu fl-inħawi taë-Cawlabiex naralu l-ortografija ta’ xixogħol li kien ikun qed iħejjigħall-istampa. Fl-1969 Patri Serafin Borāqaleb għall-Malti mit-Taljan, “L-Istorja  tal-Ordni Agostinjan” likien kiteb Agostinjan ieħor, l-istoriku Taljan, Patri BalbinoRano.  Fl-1970, Patri Borā, waraħafna tiftix, kiteb il-“Ħajja tal-Beatu Stiefnu Bellesini”,Kappillan Agostinjan tas-sant-warju tal-Madonna tal-BonKunsill, f’Gennazzano.  Sentejn

biss wara,  huwa mill-ādidirnexxielu jippubblika, warastudju li ħadlu ftit taŜ-Ŝmien sew,il-“Ħajja ta’ Patri MartinuCullen”, Agostinjan IrlandiŜ, lihuwa msejjaħ l-Appostlu tas-Suldati u l-Baħrin IngliŜif’Malta.   Meta xi snin ilu kienetħarāet għad-dawl l-Istorja tar-raħal tax-Xewkija, miābura fiktieb bl-isem ta’ “Ix-Xewkija tuliŜ-śmenijiet”, insibu li dan il-Patri Għawdxi kellu sehemmhux Ŝgħir  f’dan ix-xogħol.Huwa kemm-il darba għameltiftix fil-Libreriji ta’ dawn il-gŜe-jjer  biex seta’ joħroā dan l-istudju storiku.  Bil-ħidma tiegħuwkoll āie ppubblikat studju pro-fond fuq l-Isqof AgostinjanMonsinjur Giovanni MariaCamilleri, li għal ħamsa u tletinsena mexxa d-Djoëesi Għawdxijabl-ikbar għaqal.  F’dan l-istudjutal-aħħar kienu taw daqqa t’idsiewja, kittieba magħrufa Maltinu Għawdxin.  Ħadem ħafna wkollkemm dam f’siktu fuq il-ħajja tal-Battista, il-patrun ta’ raħaltwelidu li tant kien jgħoŜŜ, pubb-likazzjoni ppreŜentata tajjebferm, imŜewqa wkoll b’għaddsabiħ ta’ poeŜiji dwar il-Prekursur ta’ Kristu.  PatriSerafin għamel Ŝmien ukollDirettur tar-Rivista Agostinjana“Santa Rita”.Il-pinna ta’ dan il-kittieb ħabibkienet waħda ħafifa u mexxejjaāmielha bħal dik tal-ħabib tal-qalb tiegħu l-Kan. Dun NikolVella Apap (ħalliena madwar 10snin ilu) li miegħu kien jingwala-ha ħafna.  Jgħidu sew l-IngliŜi liBirds of the same feather flocktogether.  It-tnejn li huma maqagħdux idejhom fuq Ŝaqqhomimma ħaddmu kemm felħu l-pinna biex jgħallmu u jagħmlu l-āid.  Serafin kien iħobb juŜa l-idjoma Maltija u jippreferihaminn dik barranija.    Kemm-ildarba konna nsibuh jagħmel uŜuminn qwiel u espressjonijiet li ftitgħadhom jintuŜaw.  Madankollul-kitba tiegħu tiftiehem sew ubosta kienu dawk il-kittieba,Maltin u Għawdxin,  li tkellmu uħaŜŜu dwar il-kitba ta’ dan il-patri. Hekk hu x’kellu xi jgħid il-poeta Dwardu Fenech OSA, BA,dwar it-traduzzjoni mit-Taljan“L-Istorja ta’ Santu Wistin”,xogħol ta’ Patri Serafin Borā:“Patri Serafin Borā magħrufbiŜŜejjed fost il-qarrejja, bħalabniedem interessat ħafna fl-Istorja, l-iŜjed f’dak li għandux’jaqsam mal-Ordni tiegħu, āief’idejh dan l-istudju u ra u ħasebli tkun ħaāa  ta’ siwi, kemmgħall-Istorja u kemm għall-vokazzjonijiet Agostinjani li jāibfil-Malti t-tagħrif kollu li tanaPatri Rano; u dan għamlu bl-unuri kollha.”

Kliem ta’ tifħir u inkoraāāi-ment xerrdu fuqu wkoll il-poetaDun Gorā Mercieca, it-Teologu uArëidjaknu Mons. GiovanniBosco Gauci, id-Dumnikan PatriPawl Galea, il-poeta XewkiAnton Haber u kittieba oħra kifukoll tant fidili li semgħuh minnfuq il-pulptu.  Kien ukoll ħafnaqrib il-parroëëa BaŜilika ta’ SanĀorg tant li kien ukoll fost il-Kanonëi tal-Kapitlu ta’ din il-Kolleāājata.Nemmen li llum m’għadekxissib fl-idejn ix-xogħol interes-santi li kien tana dwar in-niëeë lissib fit-toroq tagħna, b’mod speë-jali dawk li nsibu mferrxa mat-trejqat u l-mogħdijiet ta’ raħlu x-Xewkija,  imma kif jgħiduScripta manent verba volant ukull min hu midħla tal-librerijagħadu jista’ bil-kumdità  kollhajixtarr u jsoff xi ftit mill-benna ta’kitbietu.
Kav. Joe M Attard, Victoria

KALENDARJU TAS-SENA
�Il-laqgħa ta’ Marzu se tkun nhar il-Ħadd, 27 ta’ Marzu,
għand Frank u Draga Bonett, Bulla. Din tkun forma ta’
BBQ u jsir qari mill-membri. 
�Programm ad unur l-Isqof Joseph Grech: aktar tagħrif
aktar ’il quddiem.
Ser issir ikla fië-êentru Malti ta’ Parkville,

il-Ħadd, 6 ta’ Marzu, f’nofsinhar,
biex jināabru fondi għall-Migrant Museum f’Malta.
Prezz $25 jew $30 bix-xorb ta’ mal-ikel.

Ikun hemm divertiment.
êemplu lië-êentru fuq 9387 8922.

BANK OF VALLETTA p.l.c.
Uffiëëju RappreŜentattiv:

16 Watt Street, Sunshine 3020
Telephone: 9311-3222

L-Hena fil-Familja
Il-missier fuq sellum jisbogħ
L-iben  idoqq il-kitarra
U l-omm, fejn hi l-omm?
L-omm fil-këina ssajjar.
Il-missier fil-ānien jiŜra’,
L-iben bilqiegђda jaqra
U l-omm, fejn hi l-omm?
L-omm fil-kamra tfarfar.
Il-missier bilqiegђda jiekol,
L-iben ilsienu jtawwal
U l-omm, fejn hi l-omm?
L-omm fehemthom iddawwar.
Il-missier ’il barra jitlaq,
L-iben id-dar tiegђu,
U l-omm, fejn hi l-omm?
L-omm weħidha miegђu.
Il-missier bil-birra mimli,
L-iben ’il barra jitlaq,
U l-omm, fejn hi l-omm?
L-omm gђarkupptejha titlob.
Il-missier fis-sodda jonħor,
L-iben barra jiŜfen,
U l-omm, fejn hi l-omm?
L-omm imqajma tisher.
— Dr. Lou Drofenik


