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L-GĦERUQ TA’ L-ISPIRITWALITÀ 
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ID-DIMENSJONI FRANĠISKANA 
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 Il-kariżma tal-ħajja ikkonsagrata għandha ħafna forom ta’ espressjoni.  Hi tadatta 

ruħha għall-ispiritwalità Kristjana fid-diversi kurrenti storiċi u soċjoloġiċi li fihom tiġi 

inkarnata.  Madre Margherita twieldet f’mument storiku preċiż, li kien is-seklu 19, 

ikkaratterizzat minn spiritwalità qawwija ta’ kult lejn il-Qalb ta’ Ġesù.  Hu importanti li 

nifhmu l-isfond ta’ dan il-kurrent ta’ spiritwalità, biex nifhmu l-karattru Kristoloġiku 

speċifiku ta’ l-ispiritwalità ta’ Madre Margherita.  Jeħtieġ li nagħmlu dan il-pass qabel 

ma naraw l-għeruq Franġiskani ta’ dan il-kult lejn il-Qalb ta’ Ġesù, li wara kollox kien 

għadu mhux affermat meta kienu jgħixu San Franġisk u l-ewwel mistiċi u qaddisin tal-

moviment tiegħu. 

 

 

Il-Kult lejn il-Qalb ta’ Ġesù fil-kuntest storiku u ekkleżjali li fih għexet Madre 

Margherita 

 

 Il-kult lejn il-Qalb ta’ Ġesù żviluppa fil-Knisja mis-seklu 12 ‘il quddiem.  Din il-

qima tinbena fuq il-kliem ta’ San Ġwann 19,37: «Huma għad iħarsu lejn min nifdu», u 

ssib l-espressjoni tagħha fl-adorazzjoni lejn l-umanità tal-Verb Inkarnat.  Diġà fit-

Testment il-Qadim il-qalb tidher bħala simbolu ta’ mħabba kollha ħlewwa ta’ Alla, li hu 

missier li jaħfer u jfejjaq.  Fit-Testment il-Ġdid il-kult lejn il-Qalb ta’ Ġesù jsib l-għeruq 

tiegħu fl-imħabba ta’ offerta sal-mewt ta’ Kristu, li jiftaħ ġenbu fuq is-salib biex minnu 

jnixxu demm u ilma, simboli tal-misteri tal-Knisja, u l-aktar tal-magħmudija u l-

ewkaristija. 

 

 Sa minn żmien San Bernard u l-iskola ta’ spiritwalità Ċisterċensi, u fil-kitbiet ta’ 

Ugo di San Vittore u Guglielmo di Saint Thierry, naraw żvilupp qawwi tal-kult lejn l-

umanità ta’ Kristu, li mbagħad jgħaddi għat-tradizzjoni Franġiskana tas-seklu 13, bl-

esponenti prinċipali tagħha, fosthom San Bonaventura, Angela da Foligno u Ubertino da 

Casale. Fl-iskola ta’ spiritwalità Dumnikana nsibu persunaġġi bħal Meister Eckhart u 

Santa Caterina da Siena.  Fi żminijiet aktar moderni l-kult lejn il-Qalb ta’ Ġesù ġie 

affermat fil-Knisja bl-esperjenzi mistiċi ta’ San Ġwann Eudes u Santa Margherita Marija 

Alacoque.  Fil-prospettiva ta’ l-ereżija Giansenista, li riedet tiddikjara gwerra kontra d-

devozzjonijiet lejn l-umanità ta’ Kristu, nistgħu ngħidu li l-kurrent qawwi ta’ spiritwalità 

tas-seklu 17, li bdiet tisħaq fuq l-imħabba tal-Verb Inkarnat lejn il-bnedmin, kienet 

rejazzjoni ġusta kontra r-rigoriżmu Giansenista li kien jippriedka Alla krudil u 

salvazzjoni li ma kienx faċli li l-maġġoranza tal-bnedmin jaslu għaliha. 
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 Santa Margherita Marija Alacoque hi meqjusa bħala l-persunaġġ l-aktar 

importanti fl-istorja reċenti tal-kult lejn il-Qalb ta’ Ġesù.  Imwielda fit-22 ta’ Lulju 1647 

f’Lauthecourt (Borgogna), ta’ età ċkejkna tilfet il-ġenituri.  Ta’ 24 sena daħlet soru mal-

Visitandine tal-monasteru ta’ Paray-le-Monial.  Kellha diversi esperjenzi mistiċi u 

rivelazzjonijiet.  Offriet ruħha bħala vittma għal Ġesù biex tissagrifika ħajjitha għas-

salvazzjoni tal-midinbin.  Bl-għajnuna tad-direttur spiritwali tagħha, il-Ġiżwita Claude de 

la Colombière, fl-1675 ikkonsagrat ruħha lill-Qalb ta’ Ġesù.  Wara li rebħet oppożizzjoni 

qawwija mis-sorijiet tal-monasteru tagħha, fil-21 ta’ Ġunju 1686 irnexxielha ddaħħal il-

kult lejn il-Qalb ta’ Ġesù, iċċentrat fuq l-adorazzjoni ewkaristika.  Mietet fis-17 ta’ 

Ottubru 1690.  Piju IX iddikjaraha beata fl-1864 u Benedittu XV ikkanonizzaha fl-1920.  

Ninnutaw minn issa li dawn iż-żewġ ġrajjiet seħħew proprju meta kienet ħajja Madre 

Margherita De Brincat. 

 

 Fis-seklu 18 il-kult lejn il-Qalb ta’ Ġesù sar kult aktar popolari, l-aktar wara li l-

Knisja bdiet tiċċelebra l-festa tal-Qalb ta’ Ġesù fl-1765.  Id-devozzjonijiet ewlenin lejn il-

Qalb ta’ Ġesù bdew f’dan iż-żmien, partikolarment bl-adorazzjoni riparatriċi, l-ora santa, 

u l-ewwel Ġimgħa tax-xahar.  Fi żminijiet aktar reċenti nsibu li l-Knisja tesprimi d-

duttrina uffiċjali tagħha dwar il-kult lejn il-Qalb ta’ Ġesù fl-Ittra enċiklika «Haurietis 

aquas» tal-Papa Piju XII (1956). 

 

 Jekk nagħmlu eżami attent tal-kitbiet tal-Madre, nilmħu fihom spiritwalità 

tipikament kristoċentrika, li hi frott tal-kurrenti devozzjonali preżenti fil-lajkat kattoliku 

matul is-seklu 19.  Għalkemm wieħed jista’ jgħid li Madre Margherita mhijiex oriġinali u 

tirrepeti formoli u espressjonijiet li kienu komuni fil-kuntest tal-ħajja reliġjuża taż-żmien, 

imma ta’ min jgħid ukoll li l-Madre kellha qalb «franġiskana».  Għaldaqstant jeħtieġ li 

mmorru fl-għeruq tejoloġiċi ta’ l-iskola Franġiskana biex nifhmu s-sens profond ta’ l-

espressjonijiet li tuża.  Hekk inkunu nistgħu ninkarnaw l-ispiritwalità tal-Madre fil-

kuntest tat-tradizzjoni kristoċentrika li titlaq minn San Franġisk t’Assisi u tidher fil-

mistiċi u l-qaddisin ta’ l-Ordni Serafiku. 

 

 

L-għeruq Franġiskani ta’ l-ispiritwalità ta’ Madre Margherita u tad-devozzjoni 

tagħha lejn il-Qalb ta’ Ġesù 
 

 Il-post ċentrali ta’ Kristu fil-ħajja u l-kitbiet ta’ San Franġisk joffri l-bażi biex 

nifhmu l-ispiritwalità ta’ l-iskola Franġiskana u ta’ dawk kollha li mxew wara l-istil tal-

ħajja tal-fqajjar Missierna. Fra Tommaso da Celano jikteb hekk dwar San Franġisk: 

 

 «Kien tassew mehdi ħafna b’Ġesù.  Kien iġorr lil Ġesù dejjem f’qalbu, lil Ġesù 

fuq xofftejh, Ġesù f’widnejh, Ġesù f’għajnejh, Ġesù f’idejh, Ġesù fil-membri l-oħrajn 

kollha tiegħu ... Kien dejjem iġorr u jħares f’qalbu b’imħabba ta’ l-għaġeb lil Ġesù Kristu 

u ‘l dan imsallab» (1C 155). 

 

 San Franġisk iħares lejn Kristu fir-relazzjoni tiegħu ma’ Alla l-Missier u ma’ l-

Ispirtu s-Santu, taħt id-dehra ta’ Alla li hu mħabba.  Fit-Tifħir lil Alla l-għoli Franġisku 

jitlob: «Int imħabba.  Int karità».  Fl-Ittra lill-Insara hu jistieden lil kulħadd biex iwieġeb 
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għal din l-imħabba ta’ Alla: «Inħobbu għalhekk lil Alla u nqimuh b’qalb safja u ruħ 

nadifa». 

 

 Ir-relazzjoni ma’ Alla-Trinità San Franġisk iqisha bħala relazzjoni materna, ta’ 

għerusija, u fraterna, li għandha bħala ċentru l-persuna ta’ Ġesù Kristu.  Hekk jissokta 

jgħid fl-Ittra lill-Insara: «Dawk kollha li jistrieħ fuqhom l-Ispirtu tal-Mulej, jagħmel 

fihom il-post fejn jgħammar.  U jkunu ulied il-Missier tas-smewwiet, huma u jagħmlu l-

għemejjel tiegħu.  U għalhekk huma l-għarajjes, l-aħwa u l-ommijiet tal-Mulej tagħna 

Ġesù Kristu». 

 

 Dawn il-kelmiet huma fundamentali fl-istudju tagħna dwar Madre Margherita, u 

niskantaw li l-Madre, mingħajr ma kellha l-iċken ħjiel ta’ din il-kitba ta’ San Franġisk, 

tuża espressjonijiet li huma ħafna qrib dawk li juża San Franġisk. 

 

 F’talba mill-isbaħ, li tesprimi l-għaqda bejn id-divin u l-uman fil-Persuna tal-Verb, 

Franġisku juri l-esperjenza mistika ta’ għaqda ta’ mħabba ma’ Kristu.  Din it-talba tinsab 

fil-kapitlu 23 tar-Regola ta’ l-1221: «Xejn għalhekk ma għandna nixtiequ aktar, xejn 

aktar ma rridu, xejn aktar ma għandu jgħaxxaqna jew jhennina, ħlief il-Ħallieq u l-Feddej 

u s-Salvatur tagħna, waħdu veru Alla, li hu t-tjubija fil-milja tagħha, kull tjubija, kollu 

kemm hu tjubija, il-vera u l-aqwa tjubija, li hu waħdu t-tajjeb, li hu kollu tjieba, manswet, 

ħelu u rżin, waħdu qaddis, ġust, jgħid is-sewwa u rett, waħdu ħanin, innoċenti, pur; li 

minnu u permezz tiegħu u fih hemm kull maħfra, kull grazzja, u kull glorja». 

 

 Nistgħu minn issa nantiċipaw li, għal San Franġisk, kif ukoll għal Madre 

Margherita, l-imħabba mhijiex tant attribut divin, daqskemm il-personifikazzjoni ta’ Alla 

li hu relazzjoni.  Għal din ir-raġuni, kif josserva tajjeb Patri Pier Giuseppe Pesce fl-

introduzzjoni għall-edizzjoni ta’ l-Ittri ta’ Madre Margherita, meta jikkwota t-2 Ħajja ta’ 

San Franġisk miktuba minn Celano, 196: «Kien jgħid: Jeħtieġ inħobbu ħafna l-imħabba 

ta’ Dak li lilna ħabbna ħafna». 

 

 Il-preżenza ta’ Kristu fl-Ewkaristija għal San Franġisk issir wieħed mis-sinjali l-

aktar konkreti tal-misteru ta’ l-imħabba divina u inkarnata.  Ir-rabta bejn il-kult lejn il-

Qalb ta’ Ġesù u l-misteru ta’ l-Ewkaristija hi element mill-aktar importanti fl-ispiritwalità 

Kristoċentrika ta’ Madre Margherita.  Il-kitbiet ta’ San Franġisk jipprovdu l-bażi ta’ din l-

ispiritwalità. 

 

 Fl-ewwel Twissija tiegħu San Franġisk jikteb: «Kuljum infatti jiġi għandna f’sura 

tassew umli.  Kuljum jinżel minn ħdan il-Missier fuq l-altar f’idejn is-saċerdot».  Fl-Ittra 

lill-Insara San Franġisk juri r-rabta intima bejn l-Ewkaristija u l-misteru ta’ l-imħabba ta’ 

Kristu għalina fuq is-salib: «Ir-rieda tal-Missier kienet din, li l-Iben li tana u twieled 

għalina, Iben glorjuż u mbierek, joffri lilu nnifsu b’demmu stess bħala sagrifiċċju u 

vittma fuq l-altar tas-salib.  U jrid li aħna lkoll insalvaw permezz tiegħu, u li nirċevuh 

b’qalb nadifa u ġisem safi». 

 

 Lill-aħwa saċerdoti hekk iħeġġiġhom San Franġisk: «Nitlob imbagħad fil-Mulej 

lil ħuti kollha li huma saċerdoti, li għad ikunu jew jixtiequ jkunu saċerdoti ta’ l-Aktar 
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Għoli; kull darba li jixtiequ jiċċelebraw il-Quddiesa, jfittxu li jkunu puri, u bis-safa u l-

qima kollha joffru s-sagrifiċċju veru tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej tagħna Ġesù Kristu 

b’intenzjoni qaddisa u retta».  Madre Margherita, bħal San Franġisk, kienet ta’ spiss 

tikteb b’ton ta’ rispett kbir lis-saċerdoti li kienu diretturi spiritwali tagħha, u magħhom 

tesprimi l-istess ħsibijiet. 

 

 Tommaso da Celano jurina bi kliem qawwi l-profondità ta’ l-imħabba ta’ San 

Franġisk lejn l-Ewkaristija.  Huma kelmiet li ċertament joqogħdu wkoll għall-imħabba li 

uriet Madre Margherita lejn il-Qalb Ewkaristika ta’ Ġesù.  Hekk jikteb Celano: 

«[Franġisku] kien jaqbad bl-imħabba fil-ġewwieni tiegħu lejn is-sagrament tal-Ġisem tal-

Mulej.  Kien iqisu sinjal ta’ disprezz li ma jmurx għall-Quddiesa kuljum, kull meta ż-

żmien kien jippermettilu.  Kien jitqarben ta’ spiss u b’tant devozzjoni, li kien iqanqal lill-

oħrajn għad-devozzjoni.  Hu kien mimli qima għal dan is-sagrament miqjum, hekk li kien 

joffri s-sagrifiċċju tal-membri kollha tiegħu, u meta kien jirċievu l-ħaruf issagrifikat, kien 

joffri b’sagrifiċċju l-ispirtu tiegħu f’dak l-istess nar, li kien dejjem jaqbad f’qalbu» (2C 

201). 

 

 Dan il-kwadru tad-devozzjoni ewkaristika ta’ San Franġisk mhux tant divers mid-

deskrizzjonijiet li jagħtuna x-xhieda li raw b’għajnejhom u għamlu esperjenza ta’ l-

imħabba kbira li kellha Madre Margherita lejn il-Qalb ta’ Ġesù fis-sagrifiċċju ewkaristiku.  

Hemm rabta li ma tinħallx, għalkemm mhux tejoloġikament unika, bejn l-Ewkaristija u s-

sagrifiċċju tal-Kalvarju, u Madre Margherita kienet tgħix dawn il-kurrenti tejoloġiċi li 

kienu frott ta’ l-ispiritwalità Kristjana taż-żmien li għexet fih, imma li kellhom għeruq fit-

tradizzjoni qadima tal-Knisja, u li kienu spikkaw fl-ispiritwalità Franġiskana. 

 

 Nistgħu intennu b’sigurtà li Madre Margherita kellha ruħ franġiskana, ukoll jekk 

ċertament ma kellhiex għarfien intellettwali tal-kontenuti tal-kitbiet ta’ San Franġisk jew 

tal-Fonti Franġiskani.  Irridu issa naraw, fil-qosor ħafna, kif din l-ispiritwalità 

Kristoċentrika kellha żvilupp aktar sistematiku fil-kitbiet ta’ xi qaddisin u mistiċi 

Franġiskani, biex imbagħad nagħmlu riferiment dirett għall-kitbiet tal-Madre biex naraw 

kif hi tassew tidħol fil-lista twila ta’ mistiċi u erwieħ qaddisa li xorbu mill-ispirtwalità 

Kristoċentrika tal-fqajjar ta’ Assisi. 

 

 Santa Klara t’Assisi turi intwizzjoni mistika eċċezzjonali, li fiha nilmħu l-

insistenza fuq il-primat ta’ l-imħabba lejn l-umanità ta’ Kristu.  Lill-ħabiba tagħha, il-

prinċipessa Agnese ta’ Boemja, li saret ukoll soru Klarissa u mbagħad qaddisa, Klara 

tiktbilha hekk: «L-imħabba ta’ Kristu tagħmlek kasta, it-tgħannieqa tiegħu tagħmlek 

aktar safja, u aktar ma tersaq lejh, aktar issir safja; aktar ma tagħmlu tiegħek, aktar 

titwettaq fil-verġinità» (I Ittra).  «Verġni fqira, tgħannaq ma’ Kristu fqir» (2 Ittra).  

«Qiegħed għajnejk quddiem il-mera ta’ l-eternità, qiegħed ruħek fid-dawl tal-glorja, u 

qalbek f’Dak li hu x-xbieha ta’ l-essenza divina; permezz tal-kontemplazzjoni inbidel 

dejjem iżjed fix-xbieha tad-divinità tiegħu.  Hekk inti wkoll tħoss dak li jħossu l-ħbieb 

tiegħu, u dduq dik il-ħlewwa moħbija li Alla nnifsu ħejja sa mill-bidu għal dawk li 

jħobbuh ... Ħobb b’qalbek kollha lil Dak li, għax ħabbek, ta lilu nnifsu kollu kemm hu» 

(3 Ittra).  «U għax din id-dehra tiegħu hija dija tal-glorja eterna, raġġ tad-dawl ta’ dejjem, 

u mera bla tebgħa, kuljum ħares f’din il-mera, o reġina, għarusa ta’ Ġesù Kristu ... Ħares 
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lejn in-naħa ta’ fuq ta’ din il-mera, u ara l-faqar ta’ Dak li kien imqiegħed f’maxtura, u 

mfisqi fil-ħrieqi fqajrin.  O x’umiltà ta’ l-għaġeb, u x’faqar li jgħaġġeb!  Is-Sultan ta’ l-

Anġli, is-Sid tas-sema u ta’ l-art, imqiegħed f’maxtura!  Ħares fin-nofs ta’ din il-mera, u 

ara l-umiltà qaddisa u magħha l-faqar hieni, l-għejja u s-sofferenzi bla għadd li hu ġarrab 

biex jifdi l-ġens tal-bnedmin.  U inti u tħares lejn in-naħa ta’ isfel tal-mera, sammar 

għajnejk fuq l-imħabba li ma titfissirx bil-kliem, imħabba li wasslitu biex jagħżel li jbati 

fuq l-għuda tas-salib, u jmut mewta l-iżjed mistkerrha» (4 Ittra). 

 

 Madre Margherita kellha l-istess sensibilità spiritwali u mistika, li tidher fl-Ittri 

tagħha lis-sorijiet ħutha.  Bħala eżempju nistgħu nirreferu għall-fatt li ta’ spiss kienet turi 

sensibilità quddiem il-misteru tal-Milied, li hi ssejjaħlu «tenero».  Ir-rabta ma’ Santa 

Klara hi evidenti. 

 

 San Bonaventura minn Bagnoregio, id-Duttur Serafiku, hu mgħallem tat-

tejoloġija dwar l-umanità ta’ Kristu.  Hu jitkellem dwar «Alla umanat», u jibbaża t-

tagħlim tiegħu fuq il-Verb Inkrejat, il-Verb Inkarnat u Msallab, u l-Verb Ispirat.  Din id-

dehra Trinitarja ssib iċ-ċentru tagħha fil-persuna ta’ Ġesù Kristu fir-rejaltà storika tiegħu 

bħala Alla magħmul bniedem.  Din hi d-dehra li nsibu fl-opri famużi tad-Duttur Serafiku, 

b’mod partikulari fl-«Itinerarium Mentis in Deum» (Il-Mixja tar-Ruħ f’Alla), li hu 

kapolavur ta’ tejoloġija mistika medjevali.  Meta San Bonaventura kiteb il-Ħajja ta’ San 

Franġisk, hu ippreżentah bħala ikona ta’ Kristu magħmul bniedem, u ta’ Kristu msallab.  

Mill-episodju tal-Kurċifiss ta’ San Damiano sa’ l-għoti ta’ l-istimmati fuq La Verna, l-

ħajja ta’ San Franġisk hi mixja wara Kristu fl-umanità tiegħu, u l-affett ta’ l-imħabba 

jingħata l-primat fuq il-qawwa ta’ l-intellett li jirraġuna. 

 

 Angela da Foligno, Terzjarja Franġiskana li mietet fl-1309, hi waħda mill-akbar 

esponenti tal-mistika femminili medjevali.  Fil-kitbiet tagħha hekk titkellem dwar Alla: 

«Dan Alla, hu Alla inkrejat, Alla inkarnat, it-tjubija l-aktar għolja u perfetta, Hu kollu 

kemm hu mħabba; għaldaqstant Hu jħobb bil-qawwa kollha tiegħu u jrid jiġi maħbub bl-

istess mod.  Għal din ir-raġuni Hu jrid li uliedu jinbidlu kollhom kemm huma fih permezz 

ta’ l-imħabba» (Memoriale).  F’dawn l-espressjonijiet ma nistgħux ma nilmħux xebħ 

perfett ma’ l-għajta insistenti ta’ Madre Margherita: «Amiamo l’Amore». 

 

 Il-personaġġi mistiċi li rajna fuq fuq, flimkien mal-persuna ta’ San Franġisk, 

jagħtuna ideja ċara ta’ dik it-tejoloġija mistika u spiritwali li nafuha bħala tejoloġija 

«franġiskana».  Hi mibnija fuq spiritwalità evanġelika iċċentrata fuq l-esperjenza ta’ l-

umanità tal-Verb.  Dawn il-qaddisin u mistiċi fehmu li l-esperjenza ta’ għaqda mistika ma 

tinsabx biss fl-għarfien ta’ l-intellett li jifli l-misteru ta’ Alla, imma tidħol fil-fond tal-

misteru ta’ l-imħabba ħielsa divina u umana ta’ Kristu, li jirrivela lilu nnifsu bħala Alla-

Mħabba, Alla li jħobb, u Alla li jiġi maħbub.  Issa nieħdu f’idejna l-kitbiet ta’ Madre 

Margherita, ħalli naraw kif fihom tidwi din il-viżjoni ta’ Alla-Mħabba, li tikkaratterizza l-

ispiritwalità Franġiskana.  Nirrepetu li Madre Margherita ma kellhiex għarfien tal-kitbiet 

li irreferejna għalihom, għas-sempliċi raġuni fi żmienha ma kienx hemm l-edizzjonijiet 

tagħhom fil-lingwi moderni.  Imma niskantaw bil-kapaċità tal-Madre li tesprimi ruħha bl-

istess stil, hekk li nistgħu ngħidu li Madre Margherita kellha qalb tassew franġiskana. 
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L-għeruq Franġiskani tal-kitbiet u l-ispiritwalità ta’ Madre Margherita 
 

 It-tmiem tas-seklu 19 kien ra svolta qawwija fl-istudji Franġiskani, bil-

pubblikazzjoni tal-bijografija moderna ta’ San Franġisk mill-istudjuż Franċiż Paul 

Sabatier fl-1893.  Warajh kienu diversi l-istudjużi li studjaw il-kitbiet u l-bijografiji antiki 

ta’ San Franġisk.  Imma rridu niftakru li din l-isvolta messet biss lil ftit studjużi, u ftit li 

xejn laqtet is-sensibilità ta’ l-istituti ta’ ħajja ikkonsagrata li kienu jġibu l-aġġettiv ta’ 

«Franġiskani».  Għalhekk ma nistgħux nimmaġinaw li Madre Margherita kellha xi 

għarfien intellettwali ta’ l-ispiritwalità Franġiskana.  Imma rridu ngħidu wkoll li, meta 

naqraw l-ittri tagħha, insibu fil ta’ ħsieb li hu tipikament franġiskan. 

 

 Jeħtieġ ukoll li ninnutaw ħaġa oħra importanti.  Jekk wieħed ifittex li jiskopri 

siltiet sħaħ «franġiskani» fil-kitbiet tal-Madre, jibqa’ deluż.  Ir-raġuni hi sempliċi.  Hi 

kitbet sensiela ta’ ittri, xi wħud personali lid-diretturi spiritwali tagħha, u oħrajn ta’ 

natura aktar familjari lis-sorijiet.  L-iskop qatt mhu dak li tippreżenta trattat spiritwali jew 

mistiku, imma esperjenzi ta’ ħajja spiritwali li kienet taqsamhom ma’ l-oħrajn b’mod 

mill-aktar sempliċi.  Is-sensibilità femminili hi evidenti mill-mod kif tesprimi ruħha.  Dak 

li wieħed isib huma biss xi espressjonijiet, u ħafna drabi, xi kelma jew tnejn biss, imma li 

flimkien jinbnew f’mużajk ta’ espressjonijiet ta’ natura Kristoloġika u Franġiskana li, fl-

aħħar mill-aħħar, iħalluna mistagħġbin għall-profondità tagħhom.  Nippruvaw nagħtu 

biss ħjiel ta’ dan il-mużajk b’mod ordnat skond tematiċi, biex hekk nifhmu l-qalb 

franġiskana li toħroġ mill-pinna ta’ Madre Margherita. 

 

 

Il-viżjoni Trinitarja 

 

 Għall-Madre Alla hu «qaddis għal tliet darbiet».
1
  Hu «kollox».  Alla hu «wieħed 

fi Tliet Persuni».  Hu «Missier ħanin».  Il-Madre issejjaħlu «Proprjetarju divin», «Missier 

ġeneruż», «Benefattur li jagħti b’idu miftuħa», «Dak li kull ġid jiġi minnu». Hemm xi 

espressjonijiet ta’ natura Trinitarja li donnhom jidwu b’mod dirett mill-kitbiet ta’ San 

Franġisk.  Madre Margherita tikteb: «Hu jibqa’ dejjem Missier mill-aħjar u ta’ ħniena 

infinita.  Nadurawh bis-silenzju profond, magħqudin ma’ l-Umanità l-aktar qaddisa tal-

Feddej divin tagħna u tas-Salvatur adorabbli tagħna».  Ir-relazzjoni tar-ruħ mat-Trinità 

wkoll tidher f’espressjonijiet li jixbħu lil dawk ta’ San Franġisk: «Mela, agħmel kuraġġ 

qawwi u jalla jkollok fiduċja soda fit-tjieba infinita ta’ Dak li hu kollox għalina: Missier, 

Ħuna u Għarus tagħna». 

 

 F’waħda mill-ittri tagħha, li għandhom kontenuti mistiċi, Madre Margherita 

tesprimi l-imħabba ta’ Alla bħala ġuħ jew għatx kbir tat-tjubija tiegħu: «Il-leħen tal-

Maħbub xi mindaqqiet iġiegħelni nħoss għatx kbir ... ġuħ kbir għal Alla li hu qaddis għal 

tliet darbiet ... iġiegħelni nnin bħal waħda f’agunija ... Fejn tista’ r-ruħ fqajra tiegħi ssib 

tant ħwejjeġ biex ixxabba’ dawn il-ħtiġijiet kollha?  Għidli ... fejn jinsab Dak li jfittex 

krejatura hekk imsejkna ... urini kif ir-ruħ fqajra tiegħi tista’ ssib Maħbub hekk mixtieq ... 

Urini l-mod biex intaffi xi ftit dak il-ġuħ, dak il-għatx ta’ Dak li hu kollox etern u infinit». 

                                                 
1
 Ir-riferimenti għall-Ittri sejrin inħalluhom barra minn dan id-diskors.  Jinsabu b’mod dettaljat fl-istudju 

oriġinali bit-Taljan, li se jkun ippubblikat.  It-traduzzjoni bil-Malti hi ta’ l-awtur ta’ dan id-diskors. 
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 B’sensibilità għal kollox femminili Madre Margherita titkellem dwar «is-Sider ta’ 

Alla», u ssejjaħlu «s-sider ta’ Dak li waħdu hu biżżejjed għall-krejatura umana».  Hu 

«sider etern», «sider divin», «sider ta’ Missier ... ta’ ħniena bla tarf», «sider ta’ Dak li 

għalih tnin ir-ruħ fqajra tiegħi». 

 

 Xbieha oħra mistika li biha tindika l-infinità ta’ Alla hi dik ta’ l-Oċejan.  Madre 

Margherita tgħid: «Irrid nintelaq għal kollox fil-kura paterna tal-providenza divina.  

Għandi bżonn ta’ għajnuna, ta’ kuraġġ, biex mall-ewwel ninxteħet f’dak l-Oċejan ta’ 

Imħabba divina».  «Meta nħares lejn il-baħar sabiħ [li hemm quddiem id-dar tas-sajf tas-

sorijiet fil-Qbajjar, Marsalforn], inħossni ngħum f’oċejan ta’ tjubija».  «Fiduċja bla limiti 

f’dak l-Oċejan ta’ tjubija, f’dik l-Imħabba immensa u infinita!  Inħobbu l-Imħabba 

eterna ... jiġifieri dak l-Oċejan ta’ mħabba li hi l-Qalb Ewkaristika». 

 

 

Ġesù il-Maħbub mimli ħlewwa 

 

 Is-sensibilità femminili ta’ Madre Margherita twassalha biex tara lil Ġesù bħala l-

Maħbub mimli ħlewwa.  Hi tuża diversi espressjonijiet, bħal «ħelu, twajjeb, għarus, 

maħbub». Hawnhekk inġibu l-kliem li kitbet f’ittra lil Swor Nazzarena Gouder, miktuba 

fl-1896: 

 

 «Għandek raġun li tifraħ u togħdos fl-imħabba u l-ferħ, għaliex il-Maħbub ħelu li 

int se tintrabat miegħu [fil-professjoni reliġjuża] hu ġeneruż ħafna fil-għana tiegħu.  Iva, 

ifraħ, ħobb u itlob u fuq kollox ingħaqad ma’ l-Għarus tiegħek.  Waqt li int tumilja ruħek 

sal-qiegħnett, u istma ruħek ma jistħoqqlokx din il-preferenza kbira, imma la tinsiex 

tgħolli sal-kwiekeb ir-ringrazzjament l-aktar imqanqal tiegħek lill-ogħla u l-uniku 

Maħbub tiegħek, filwaqt li fl-istess ħin titolbu biex din ir-rikonoxxenza tiegħek tibqa’ 

għal dejjem, permezz ta’ ħajja mill-aktar qaddisa, pura, doloruża, li tixraq lil għarusa 

fidila tal-Kurċifiss! ... Insomma, għix fil-Qalb tal-Maħbub ħelu tiegħek dik il-ħajja ta’ 

mħabba u ta’ mħabba pura, ta’ mħabba li tbati, kif il-ħut jgħixu fil-baħar». 

 

 

Ġesù Bambin fil-misteru tal-Milied 

 

 Madre Margherita kellha drawwa li tikteb ittri lil ħutha s-sorijiet jew lid-diretturi 

spiritwali tagħha fl-okkażjoni tal-Milied.  Kien il-mod li bih kienet tibgħat l-awguri tal-

Milied taħt forma ta’ spiritwalità profonda.  Il-Madre issejjaħ il-jiem tal-Milied bħala 

«teneri».  L-espressjonijiet li tuża jfakkruna fil-kliem li Santa Klara kienet tikteb lil 

Agnese biex tiddeskrivi l-misteru tal-Milied.  Inġibu biss xi ftit espressjonijiet ta’ Madre 

Margherita: 

 

 «Niltaqgħu dalwaqt ħdejn il-maxtura tar-Re Bambin.  Ejjew inkunu għarajjes 

inqas indenji tat-Tfajjel divin, li twieled f’għar bejn żewġ annimali u miet Kurċifiss bejn 

żewġ ħallelin.  Inħarsu wkoll lejn Ġesù Bambin fil-grotta, fuq il-Kalvarju u fl-Ewkaristija.  

Il-Bambin imqaddes jagħtina xrara pura min-nar tiegħu, li ġie jqabbad fid-dinja.  
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X’imħabba bla tarf!  Wara li sar Bambin, umilja ruħu hekk li sar ikel tagħna!  

Inħaddankom ilkoll flimkien qrib il-benniena tal-Bambin l-aktar qaddis, flimkien ma’ l-

Omm qaddisa tiegħu u tagħna, ma’ San Ġużepp u mar-Ragħajja qaddisin.  Dak li hu 

infinit u tant kbir fil-majestà, jixxejjen, u jsir Bambin ċkejken ... u għaliex? Għall-

imħabba tal-bniedem ingrat ... Fil-presepju, quddiem Alla li hu Tarbija, nitgħallmu 

nħobbu! ... Hemmhekk insibu wkoll l-Omm ħelwa tiegħu, li imitatu bil-fedeltà kollha ... 

Itolbuha biex tgħallimkom l-imħabba l-aktar safja u ġeneruża tal-Bambin li għadha kif 

welldet.  Issa li ninsabu fiż-żmien qaddis ta’ l-Avvent ejjew inħitu ilbiesi sbieħ lill-

Bambin; ejjew inħejju n-nar għall-maħbuba Ommna Marija, biex tkun tista’ ssaħħan lill-

Bambin li se jitwieled.  Inħallik fil-Qalb Imqaddsa tal-Bambin ħelu ... Ħassejna ruħna 

proprju f’Betleħem.  Ejjew nibqgħu flimkien ma’ l-Omm biex inbennu l-Bambin.  

Nirringrazzjakom ta’ kollox, imma l-aktar ta’ dak il-Bambin mgħotti b’dak il-liżar!  Hu 

hekk ħelu li kull darba nkun irrid inbusu.  Jalla t-Tfajjel ċkejken Ġesù jagħmilna lkoll 

nixbħuh, billi nkunu ċkejknin.  Issa riesaq iż-żmien tal-ħlewwiet, li fih inħaddnu l-

Bambin qaddis ta’ Betleħem li ġie fid-dinja, u wara li ħalaqha, lanqas ma sab post 

ċkejken li kien inqas skomdu minn dik il-grotta iebsa». 

 

 Il-misteru tal-Milied iħalli f’Madre Margherita stagħġib u ħlewwa kważi infantili.  

Hi tilgħab mal-Bambin bħallikieku tarah quddiemha ħaj, u titkellem dwar il-presepju 

daqslikieku tarah quddiem għajnejha.  Ma nistgħux ninsew li din l-esperjenza mistika 

kien diġà għamilha sekli qabel il-Fqajjar ta’ Assisi fl-istalla ta’ Greccio, meta kien 

iċċelebra l-Milied fl-1223. 

 

 

Ġesù Għarus Imsallab 

 

 Wieħed mit-titli li tuża l-ħin kollu fl-ittri tagħha Madre Margherita hu dak ta’ 

Ġesù, Għarus Imsallab.  Il-Madre tgħaqqad flimkien il-misteru tas-salib ma’ dak ta’ l-

imħabba divina, li dehret fil-Qalb minfuda ta’ Ġesù.  Hawn inġibu xi espressjonijiet li 

tuża fl-ittri tagħha: 

 

 «Aħfirli, Missier, u għinni biex nikkorrispondi u mmut imsallab ma’ l-Għarus 

Imsallab.  Magħquda ma’ l-Għarus Imsallab insir il-konsolatriċi u r-riparatriċi tiegħu.  

Ejjew inħobbu lill-Għarus ħelu tagħna Ġesù Msallab; u biex inħobbuh sew, jeħtieġ li 

miegħu aħna wkoll nissallbu.  Il-korrispondenza vera tikkonsisti fl-imħabba, u fl-imħabba 

safja ta’ għarajjes veri u qaddisin ta’ Alla li hu Qaddis għal tliet darbiet, ta’ Għarus 

Imsallab għall-imħabba tagħna.  Il-Għarus Imsallab tagħna Ġesù jistenna ħajja mill-aktar 

qaddisa, mill-aktar safja u mill-aktar doloruża.  Inti taf ma’ min tgħarrast: ma’ Sultan 

Imsallab bejn żewġ ħallelin.  Ejjew inħobbu lill-Għarus Imsallab tagħna u nifirħu li 

nħossuna trattati bħala għarajjes veri tiegħu, meta hu jgħabbina bis-slaleb tiegħu.  Kemm 

hu prezzjuż li tgħid ‘iva’ ħdejn is-siġra tas-salib, ma’ l-uniku Maħbub tal-qalb tagħna!  

Ubbidjenza sal-mewt, u sal-mewt tas-salib.  Li nbatu għal Dak li miet Imsallab għalina.  

Inti taf is-sagrifiċċji li jeħtieġ tagħmel biex tkun għarusa vera ta’ l-Imsallab ... ftakar li 

mill-Għarus Imsallab l-għarusa ma għandhiex tistenna kuruni ta’ ward.  Hu l-Għarus 

maħqur, miġruħ, u umiljat ... imma mbagħad Glorjuż infinitament u għal dejjem!» 
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 L-ispirtu ta’ sagrifiċċju jidher diversi drabi fl-ittri tal-Madre, imma hu dejjem 

ikkundizzjonat mill-eżempju ta’ Ġesù Msallab.  Inkella ma nifhumx għaliex Madre 

Margherita tinsisti daqshekk fuq il-bżonn li toffri lilha nnifisha u lis-sorijiet b’offerta ta’ 

ħruq.  Mingħajr din il-motivazzjoni Kristoloġika dawn il-kelmiet li sejrin nisimgħu jkunu 

strambi għal widnejn kontemporanji: 

 

 «Ejjew inħobbu u nissagrifikaw ruħna b’offerta ta’ ħruq lil Dak li hu kollox.  

Itolbuh fjammi, fjammi ta’ mħabba safja.  Jiena nixtieq u nitniehed biex l-erwieħ kollha li 

ġew mifdijin mid-Demm l-aktar Prezzjuż tal-Feddej divin tagħna jsalvaw.  Bis-

sagrifiċċju titwera l-imħabba.  A kost tas-sagrifiċċji kollha, jeħtieġ noffru lilna nfusna 

b’offerta bħala vittmi tal-Qalb Imqaddsa». 

 

 

Ġesù Priġunier fit-Tabernaklu 

 

 Id-devozzjoni ewkaristika ta’ Madre Margherita tixbaħ lil dik ta’ San Franġisk, 

għaliex hi titkellem mhux ta’ tejologa, imma ta’ mistika.  Bħal Franġisku hi «tara» lil 

Kristu preżenti fl-ispeċi ewkaristiċi, lil Kristu li «jinżel f’idejn is-saċerdot» mit-tron 

glorjuż tiegħu.  Fuq kollox, b’espressjoni komuni ta’ l-ispiritwalità ta’ żmienha, Madre 

Margherita tħares lejn Kristu Ewkaristiku preżenti fit-Tabernaklu, u ssejjaħlu «Priġunier».  

Inġibu xi espressjonijiet li tuża fl-ittri tagħha: 

 

 «Priġunier Maħbub.  Il-kumplament tal-ħin qattgħu fil-kappella qrib Ġesù, il-

Priġunier ta’ l-Imħabba l-aktar ħelu.  Għarus Priġunier mill-aktar ħelu. Fid-dar għandna 

wkoll il-kumpanija mill-aktar ħelwa ta’ Dak li hu kollu kemm hu l-imħabba tagħna!  

Ġesù Priġunier.  Jiena mmur qrib ir-Re Priġunier.  Għalkemm magħluq fit-Tabernaklu, 

hu jibqa’ magħkom bin-nhar u bil-lejl.  Nittama li niltaqgħu fl-ispirtu, l-aktar fis-sigħat li 

nagħmlu qrib il-Maħbub Priġunier tagħna, u wkoll fl-ora santa tal-Ħamis.  Mit-

Tabernaklu mqaddes jitlob l-Imħabba.  Mur qrib il-bieb ċkejken tal-Ħabs tiegħu biex 

issawwab quddiemu l-affetti kollha tal-qalb imħabbta tiegħek, u minn hemm toħroġ 

mimlija kuraġġ, qawwija u ferħana għas-sagrifiċċju li toffri lill-Għarus Ġesù.  La titlifx 

okkażjoni biex tersaq qrib it-twajjeb Ġesù fiċ-Ċiborju». 

 

 Fl-20 ta’ April 1923 Madre Margherita aċċettat li tiftaħ komunità ġdida fid-Dar 

ta’ l-Adorazzjoni fil-Belt Valletta.  Mill-ittri tagħha naraw b’mod ċar li ż-żmien li hi 

qattgħet f’dik il-komunità kien għaliha wieħed mill-isbaħ żminijiet ta’ ħajjitha.  Il-kult 

ewkaristiku tagħha kien kollu iċċentrat fuq is-sens ta’ adorazzjoni u tifħir quddiem Ġesù 

fit-tabernaklu.  Marbut mal-kult ewkaristiku u tipiku ta’ l-epoka li fiha għexet Madre 

Margherita kien il-kult lejn il-Qalb Ewkaristika ta’ Ġesù, li għal Madre Margherita kien 

iċ-ċentru tal-kariżma tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù.  Bħal 

San Bonaventura, Madre Margherita titkellem dwar Ġesù fl-umanità tiegħu, u tgħid: 

«Nixtieq u nitlob lill-istess Qalb Umanata u Ewkaristika». 
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Ruħ mistika u Franġiskana 

 

 Waħda mill-ittri li Madre Margherita kitbet lid-direttur spiritwali tagħha, Mons. 

Antonio Galea, tixraq attenzjoni partikulari, għaliex fiha nsibu espressjonijiet ta’ natura 

mistika.  Fiha l-Madre tgħid li, għal jumejn, ħassitha barra minnha nnifisha.  Bħal San 

Pawl tgħid li mhijiex hi li tgħix, imma Kristu li jgħix fiha.  Ir-relazzjoni ta’ intimità 

tagħha ma’ Kristu tasal sal-punt li fih tintelaq għal kollox fih: «Ta’ spiss niftakar f’dak li 

kien iħoss l-appostlu kbir: Cupio dissolvi et esse cum Christo [Irrid nintemm u nkun ma’ 

Kristu]».  Madre Margherita wkoll titkellem minn «lejl mudlam», li fih  ma tkun taf xejn. 

 

 Għalkemm mara mistika, Madre Margherita kienet ukoll mara prattika fil-

formazzjoni tas-sorijiet.  Ta’ spiss tagħti pariri dwar kif għandhom jiġu iffurmati s-

sorijiet fil-ħajja reliġjuża u Franġiskana.  Ir-riferimenti diretti lejn San Franġisk huma ftit, 

għalkemm l-ispirtu tiegħu jidher ċar fl-ittri tagħha.  F’waħda mill-ittri tikteb hekk: «Jiena 

nagħmel dak kollu li hu possibbli, flimkien mal-Majjistra, biex naraw kif indaħħlu fihom 

l-ispirtu veru Franġiskan, għalkemm dan hu diffiċli ħafna ... nitolbu dejjem aktar bil-

ħerqa biex l-ispirtu reliġjuż u Franġiskan jikber fil-Kongregazzjoni fqajra tagħna.  

Imliehom kollha b’imħabba serafika.  Jiena nifraħ li intom ilkoll kuntenti u kalmi, kif 

jixirqilhom ikunu l-ulied twajbin ta’ San Franġisk». 

 

 Is-sens profond ta’ umiltà tal-Madre hu wkoll sinjal tal-qalb franġiskana tagħna. 

Hi ssejjaħ lilha nnifisha «Suor Miseria, povera, meschina, peccatrice, bisognosa, indegna, 

ingrata, debole, peggiore di tutti».  Naturalment ma nistgħux inqisu dawn l-espressjonijiet 

biss mil-lat psikoloġiku negattiv, imma rridu narawhom fil-kuntest ta’ l-esperjenza 

spiritwali tal-Madre, u wkoll fil-kuntest storiku li fih għexet. 

 

 Ma nistgħux nagħtu dehra sħiħa ta’ l-ispiritwalità Franġiskana ta’ Madre 

Margherita mingħajr riferiment ħafif għall-qima tagħha lejn il-Verġni Marija.  Inġibu biss 

dawn l-espressjonijiet mill-ittri tagħha: «Ġewwa fija nixtieq ngħix il-ħajja moħbija ta’ 

Nażaret ... Qrib il-Priġunier Maħbub jiena nqatta’ s-sigħat, xi kultant niexfa u xi 

mindaqqiet nibki. Hu biss il-Fiat għażiż u l-abbandun fih li nirrepeti fil-mumenti kollha 

tal-ħajja.  Nirrepetu dejjem il-Fiat tagħna.  Jeħtieġ dejjem naċċettaw il-Fiat għażiż u hekk 

nimxu ‘l quddiem fil-ferħ in Domino». 

 

Konklużjoni 
 

 Il-virtujiet Franġiskani tal-faqar, umiltà, sempliċità, jinsabu fil-bażi ta’ bosta 

espressjonijiet li Madre Margherita tuża meta tikteb l-ittri tagħha.  Huma dawn il-virtujiet 

li juruna l-abbiss li hemm bejn Alla u l-ħlejqa, bejn it-tjubija tal-Ħallieq u l-qagħda ta’ 

dnub tal-ħlejqa.  Imma minkejja dan il-messaġġ sħiħ ta’ Madre Margherita hu ħafna 

pożittiv u ottimista.  Il-fiduċja tagħna bla kundizzjonijiet f’Alla tqiegħda fi grad li qatt ma 

tiddispra mill-kundizzjoni tagħha ta’ krejatura, imma li togħla dejjem ‘il fuq lejn is-safa 

ta’ l-Imħabba li tbiddel u tippurifika.  Din kienet l-istess esperjenza ta’ San Franġisk, l-

istess viżjoni ta’ Alla u tal-ħolqien li kienet tispikka fil-ħajja tal-Fqajjar ta’ Assisi.  Madre 

Margherita xorbot mill-għejjun l-aktar safja ta’ din l-ispiritwalità.  Hi kellha qalb tassew 

franġiskana li ċertament jixirqilha post fil-familja kbira tal-qdusija serafika.    


