S4.1

PERSONAĠĠI MALTIN

S4.1.1
Nagħmlu riċerka dwar it-tliet personaġġi msemmija.

San Ġorġ Preca (1880 – 1962)

Dun Ġorġ, kif kien magħruf mal-Maltin u l-Għawdxin
kollha, twieled il-Belt Valletta fis-sena 1880 meta
Malta kienet art maħkuma (kolonja) tal-Ingilterra.
Huwa laħaq saċerdot, għex ħajja qaddisa u ġie
kanonizzat, jiġifieri ġie dikjarat qaddis mill-Papa
Benedittu XVI fit-3 ta’ Ġunju 2007. Il-festa ta’ San
Ġorġ Preca niċċelebrawha fid-9 ta’ Mejju kull sena.

Dun Ġorġ baqa’ magħruf l-iktar għall-importanza kbira li ta lit-tagħlim. Meta
laħaq qassis huwa kien iqaddes fil-knisja ta’ San Gejtanu l-Ħamrun. Meta darba
sema’ lis-sagristan jgħallem tagħlim żbaljat, huwa waħħalha f’moħħu li jagħmel
xi ħaġa. Huwa ġabar grupp ta’ żgħażagħ u beda jgħallimhom il-Bibbja. Meta ħass
li kienu ppreparti biżżejjed, huwa ħajjarhom jibdew jgħallmu d-Duttrina
Nisranija lit-tfal żgħar. Din kienet xi ħaġa ġdida u kbira, għaliex sa dak
iż-żmien, is-saċerdot biss kien jitkellem dwar il-Bibbja.

Hekk bdiet is-Soċjetà tal-MUSEUM. Is-Soċjetà tal-MUSEUM fetħet Oqsma
(djar) fil-bliet u l-irħula kollha Maltin u Għawdxin. L-ewwel qasam (dar) infetaħ
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fil-Ħamrun.

Illum

insibu

membri

tal-MUSEUM

jaħdmu

fl-Awstralja, il-Perù, l-Albanija, il-Polonja, il-Kenja u s-Sudan.

Għaliex jibqa’ jissemma Dun Ġorġ?
Fost l-oħrajn:
1. Dun Ġorġ wera fiduċja kbira fil-lajċi – il-lajċi huma dawk li jaħdmu fil-knisja
imma li m’humiex reliġjużi (qassisin, patrijiet jew sorijiet). Dun Ġorġ kien
isejħilhom soċi, jiġifieri membri tas-Soċjetà tal-MUSEUM; ħafna minnhom
kienu għalliema fl-iskejjel, jew ħaddiema fit-Tarzna;
2. waqqaf djar tal-MUSEUM anke għall-membri nisa, fi żmien meta l-mara ma
tantx kienet titbiegħed ħafna mid-dar tagħha; dawn il-membri nisa bdew
imexxu d-djar tad-Duttrina b’mod indipendenti minn dawk tas-subien;
3. beda l-puċissjonijiet bil-Bambin nhar lejlet il-Milied, liema purċissjonijiet
għadhom isiru sal-lum;
4. xerred it-tagħlim tal-Bibbja fost il-kbar u ż-żgħar;
5. ġabar tfal u żgħażagħ fl-oqsma tal-MUSEUM fejn setgħu jitgħallmu, u
jiffurmaw il-karattru tagħhom.

Dun Ġorġ Preca u l-MUSEUM bir-ritratti

Wieħed

mill-oqsma

tal-MUSEUM,

dak

tal-Mosta; hawnhekk it-tfal u ż-żgħażagħ
jinġabru biex jitgħallmu
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L-arma tal-MUSEUM,
magħrufa bħala l-VERBUM DEI;
il-membri tal-MUSEUM jilbsu badge żgħira bħal din

Il-purċissjoni bil-Bambin tal-Milied

Dun Ġorġ qiegħed jgħallem
fil-pubbliku

Id-Dar Ċentrali tal-MUSEUM
fil-Blata l-Bajda;
hawnhekk jinsab midfun
San Ġorġ Preca
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