IL-QASAM TAL-MUSEUM TA’ BURMARRAD
Il-qasam ta’ Burmarrad beda fis-sena 1937 bl-għan li jwassal tagħlim u
formazzjoni għall-ħajja, lit-tfal u lill-adolexxenti kif ukoll permezz tal-laqgħat
għall-ġenituri.
Il-parroċċa, bdiet tinbena ħafna snin wara li l-Museum ta l-kontribut tiegħu
permezz tat-tagħlim. L-altar li għadu jinsab fil-kappella tal-Museum, li kien
irregalat minn missier Ġuditta Gauci, (eks superjura) intuża wkoll waqt ilquddiesa tat-tqegħid tal-ewwel ġebla tal-knisja. Mit-3 ta’ Marzu 1958 sas-27
ta’ April 1964, l-artal tal-Qasam baqa’ jservi għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa
fil-knisja sakemm saret il-konsagrazzjoni tal-knisja fit-30 ta’ Mejju 1964.
Dan il-qasam jaf il-bidu tiegħu fl-1937, ftit wara li ġie l-Fundatur Dun Ġorġ
Preca jippriedka waqt sajda fil-post fejn illum hawn il-Parroċċa. Wara ftit issuperjuri bagħtu soċja minn Birkirkara, Ġużeppina Calleja, biex tagħti bidu
għall-qasam. Inkera l-post li għandna llum sakemm is-soċi stess xtrawh, u
wara 35 sena, nħass il-bżonn li jtellgħu sular fuq biex jakkomoda lit-tfal li
baqgħu jattendu wara l-Griżma.

Dun Ġorġ u l-qasam ta’ Burmarrad
Fl-1937 ġie jbierek il-qasam
Fl-1939 ġie jkellem lis-soċi fil-bitħa tal-qasam
Fl-1949, 1950, 1953 u 1954 wara laqgħat fil-beraħ f’Burmarrad, ġie jżur ilqasam.
Mill-1937 ‘il quddiem, kien hawn numru sabiħ ta’ żgħażagħ li saru kandidati.
Uħud minnhom ħaddnu l-vokazzjoni reliġjuża, oħrajn iżżewwġu u numru sabiħ
minnhom saru soċi, tnejn minnhom preżenti fostna. Għal numru ta’ snin xi
drabi matul il-ġimgħa, il-membri kienu jmorru fil-qasam ta’ San Pawl il-Baħar
fejn, flimkien mall-membri t’hemm kienu jitgħallmu siegħa flimkien biex
japprofondixxu t-tagħlim u l-metodi kif jgħallmu.
Bejn 1941, jiġifieri fi żmien il-gwerra sa 1955 serva ta’ skola tal-Gvern
Fis-16 ta’ Jannar 1947 kien hawn vista Pastorali mill-Isqof Mikiel Gonzi.
Ma kenitx ċajta, biex għal bosta snin, fis-sħana tas-sajf u fil-kesħa tax-xitwa, ilmembri bdiewa, ħajjatin u għalliema jħallu x-xogħol tal-għajxien tagħhom u
jitilqu bil-mixi lejn San Pawl il-Baħar, biex setgħu jaqdu d-dmirijiet tal-vokazzjoni

tagħhom, sakemm waslet il-ġurnata li setgħu jaqdu dawn id-dmirijiet filqasam ta’ Burmarrad.

Għaliex dan is-sagrifiċċju?
Għaliex Dun Ġorġ, li kien issaħħar wara l-Kelma t’Alla, saħħar lil dawn iżżgħażagħ biex iħaddnu din il-vokazzjoni. Iva, nafu li Dun Ġorġ ġie 9 darbiet
Burmarrad jippriedka, darbtejn minnhom fil-qasam stess, fid-drabi l-oħra filberaħ.
Għal dawn l-aħħar snin inħass il-bżonn li tintalab l-għajnuna biex 4 membri
mill-komunità parrokkjali ta’ Burmarrad, illum qegħdin jgħallmu flimkien massoċi tal-qasam biex it-tagħlim jibqa’ miexi u l-qasam ma jagħlaqx .
Ejjew ma nħallux ix-xrara li kebbes Dun Ġorġ f’Burmarrad 34 sena qabel ma
saret parroċċa, tintefa’ minħabba n-nuqqas ta’ vokazzjonijiet! Il-vokazzjoni
museumina hija avventura sabiħa. Huwa unur kbir għalina li Alla jagħżilna u
jinqeda bina biex ngħallmu t-tagħlim tal-ħajja ta’ dejjem. Nitolbukom li tkunu
intom il-ġenituri u parruċċani li tkunu ta’ eżempju u ħeġġa biex tgħinu lil
uliedkom iħaddnu din il-vokazzjoni sabiex il-qasam ikompli jservi ta’ forġa fejn
jinħaraq id-dnub u fejn Ġesù jkun magħruf u maħbub, il-fini li għalih Dun Ġorġ
waqqaf is-soċjetà tal-MUSEUM.
Il-paċi magħkom,

Is-Superjura Carmen Xuereb u l-Membri.

