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Relazzjoni u voti tal-Kungress Partikulari li nżamm fit-12 ta’ April 2013 
dwar id-dubju: 

An constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe, Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de 
cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, in casu et ad 

effectum de quo agitur ? 
(Fil-każ u għall-effett imsemmi, nafu jekk hemmx fi grad erojku l-virtujiet teologali tal-Fidi, Tama u Mħabba 

lejn Alla u lejn il-proxxmu, kif ukoll dawk kardinali tal-Għaqal, Ħaqq, Qawwa u Qjies, u oħrajn ?) 
 
Daħla: Fit-12 ta’ April 2013, fid-9.30a.m., iltaqa’ l-Kungress Partikulari tal-Kongregazzjoni għall-Kawżi tal-
qaddisin, iffurmat – skont in-norma tar-Regolamenti ta’ l-istess Dikasteru – mill-Promotur tal-Fidi, Mons. 
Carmelo Pellegrino, President, mid-Dottoressa Annarita Ragni, Attwarja, u mill-Konsulturi Teoloġi, biex 
jiddiskutu dwar l-erojċità tal-virtù tal-Qaddejja ta’ Alla Margerita tal-Qalb ta’ Ġesù (fis-seklu: Virġinja De 
Brincat), Fundatriċi tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù (1862-1952).  
 
Mal-Promotur tal-Fidi kienu preżenti 7 mill-Konsulturi magħżula: wieħed mill-Konsulturi kien nieqes imma 
bagħat minn qabel il-vot tiegħu bil-miktub. 
 
(Nota ta’ Dun Ġużepp Gauci dwar din il-kitba tiegħu: M’inhix se nagħmel traduzzjoni sħiħa tar-relazzjoni tal-
Konsulturi kif mogħtija mill-Kongregazzjoni għall-Kawżi tal-Qaddisin, imma se nagħti biss xi siltiet li, skont jien, 
huma mill-aktar importanti dwar l-ispiritwalità ta’ Madre Margerita). 

 
L-ewwel Teologu fisser kif jidher ċar ħafna li Madre Margerita kellha fidi qawwija fl-imħabba ta’ Alla. Dan l-
għarfien tal-Imħabba ta’ Alla wassalha biex ikollha fidi soda fil-Providenza tal-Mulej li wriet ruħha fil-mixja 
tagħha biex taffronta d-diffikultajiet li ltaqgħet magħhom fit-tmexxija tal-Kongregazzjoni tagħha. Frott ta’ din 
il-fidi soda ta’ Madre Margerita fil-Providenza hi t-tama tagħha quddiem id-diffikultajiet kollha. Kienet tħalli 
kollox f’idejn il-Mulej, konvinta li l-għajnuna tiegħu ma tonqos qatt. Huma ħafna l-ġrajjiet li ssemmew fis-
Summarium li juru din it-tama sħiħa tagħha. 
 
Meta t-testi jitkellmu mill-fama tal-qdusija tal-Qaddejja ta’ Alla, jinsistu u jqisu li ċ-ċentru tal-virtujiet tagħha hi 
l-imħabba t’Alla tagħha. Kienet mara nnamrata mill-Mulej, fuqu ċċentrat ħajjitha kollha. Ix-xhieda kollha taw 
importanza kbira lil din l-imħabba kbira t’Alla li kellha Madre Margerita li kienet is-sies tal-kobor tal-ħajja 



spiritwali tagħha. Ix-xhieda kollha fissru kif il-Qaddejja ta’ Alla kienet titkellem l-aktar dwar l-imħabba ta’ Alla u 
dwar il-fedeltà għar-Regola bħala xhieda ta’ din l-imħabba. 
Dwar il-virtujiet tal-Qaddejja ta’ Alla, aħna konvinti mill-erojċità tagħhom. 
 
It-tieni Teologu semma kif Madre Margerita tinsab kollha kemm hi mgħarrqa f’atmosfera teoċentrika, 
trinitarja u kristoċentrika ħajja, tesperjenzja b’mod konkret ‘l Alla-Imħabba u tara f’Ġesù Kristu l-aqwa grad ta’ 
Mħabba. Ġesù hu l-Imħabba u hi ma trid xejn aktar ħlief li tpattilu u tagħmel li l-ħlejjaq kollha, l-aktar lil 
uliedha, jpattulu din l-imħabba. Għalhekk tagħmel minn dan kollu l-programm ta’ ħajjitha: “Inħobbu l-
Imħabba”. Minn dak kollu li jidher f’ħajjitha, jispikka l-għarfien intimu u profond tal-misteru kristoloġiku: l-
Inkarnazzjoni, il-fidwa bil-Passjoni u l-Mewt ta’ Ġesù, il-preżenza Ewkaristika tiegħu. Dan l-għarfien jimla l-
kitbiet kollha tagħha. 
 
Il-Qaddejja ta’ Alla ma tħobbx it-tbatija fiha nfisha, imma għax Ġesù għażilha bħala strument ta’ riparazzjoni 
għal dnubietna. Din hi kundizzjoni mixtieqa mill-Missier tas-sema fil-pjan divin tal-għerf tiegħu. Infatti, mill-
mewt fuq is-salib ta’ Ġesù ħareġ il-Qawmien. 
 
Pilastru ieħor tal-ispiritwalità tal-Qaddejja ta’ Alla hi l-preżenza ta’ Ġesù fl-Ewkaristija. Ġesù rxoxta u tela’s-
sema, imma, kif tgħid hi stess “baqa’ mxejjen fil-pissidi għalina”. Il-preżenza rejali tal-Iben t’Alla fl-ostja 
kkonsagrata, iġġeninha bl-imħabba, tant li qatt aktar ma’ tista’ tinfired minnu. 
 
Jidhrilna li nistgħu napplikaw għaliha xi vrus tal-kantiku ta’ ħuna x-xemx, li għanna san Franġisk: “Tkun 
imfaħħar Mulej tiegħi f’oħtna l-Ilma, li hi tassew bżonnjuża u umli u għażiża u safja”. Hekk jidhrilna li hi l-
esperjenza ta’ Madre Margerita: nixxiegħa ċara ta’ ilma jfawwar li wrietna l-wiċċ ta’ Alla-Imħabba, li tasal għall-
quċċata tagħha fi Kristu msallab; mogħdija ta’ ilma ċar daqs il-kristall li, bil-ħidma ta’ l-Ispirtu s-Santu, inbidlet 
fi fjamma tħeġġeġ t’imħabba għall-Missier tas-sema, għal Ġesù, għall-Madonna, għall-Knisja u għad-dinja. 
Nemmnu li x-xhieda tagħha hi attwali u tista’ twieġeb għall-isfidi ta’ żminijietna. 
 
It-Tielet Teologu stqarr li l-Qaddejja ta’ Alla kienet tassew il-mara ta’ ħila tal-Bibbja. Dejjem lesta biex 
tissaporti b’sabar erojku kull kuntrarju. Fis-Summarium (XXXV, 619, 343) ġiet imfissra hekk “Anke quddiem id-
diffikultajiet kbar, qatt ma tilfet il-kuraġġ”. Għexet u għaddiet minn ħinijiet diffiċli, imma qatt ma qatgħet 
qalbha. Minn dak li xehdu fil-proċess, joħroġ ċar dan l-ispirtu ta’ qawwa tagħha, mibni fuq il-qawwa u l-verità 
tal-fidi tagħha. Biżżejjed niftakru dwar meta hi ħadet f’idejha, b’kuraġġ erojku, ir-responsabiltà tal-Istitut fil-
jiem meta dun Ġużepp Diacono kien lest biex iżarma kollox. 
 
Fuq il-passi tal-Fqajjar t’Assisi, għamlet mill-faqar ferrieħi u ġeneruż ir-regola ewlenija ta’ ħajjitha, tax-xhieda u 
tal-evanġelizzazzjoni tagħha. Il-Calliari, li ġie kkwotat spiss, stqarr: “Il-Qaddejja ta’ Alla kellha l-aqwa stima 
għall-faqar reliġjuż u għaċ-ċaħda ta’ dak kollu li hu tad-dinja”(Summarium, VII, 116, 68). 
 
Għall-Qaddejja ta’ Alla, l-ubbidjenza kienet sinjal ta’ mħabba. Ir-rispett u s-sottomissjoni li kellha lejn l-awtorità 
tal-Knisja kienu xi ħaġa tal-għaġeb. Dwar il-virtù tal-umiltà għandna xhieda diversi, l-aktar dawk mogħtija mis-
sorijiet tagħha. Eżempju dwar dan: “Ma kienet tippretendi xejn, anzi kienet tfittex li toqgħod lura u dan kienet 
tagħmlu b’eżerċizzju tal-umiltà u mhux biex taħrab mir-responsabiltà”(Summarium,XIV, 348, 203). 
 
Fil-Bijografia Dokumentata, naqraw l-episodju tal-umiljazzjoni li ghaddiet minnha quddiem l-Isqof li ċanfar 

Sorijiet talli reġgħu għażluha superjura ġenerali (ara: Bijografija Dokumentata, 119). Xhud oħra stqarret: “Il-
virtù tal-umiltà kienet inkarnata f’Madre Margerita”(Summarium,XXXIII, 583, 319). Minkejja li kienet il-
fundatriċi u s-Superjura “kienet umli ħafna... ma kellha ebda sinjal ta’ frugħa”(Summarium, XVII, 408, 235). 
 



Ir-raba’ Teologu kiteb li Madre Margerita ħalliet warajha t-tifkira ħajja ta’ persuna magħġuna bi spiritwalità 
qawwija u awtentika, li mliet u orjentat ħajjitha kollha. Tolqotna, qabel kollox, il-profondità tal-ħajja ta’ fidi 
tagħha: il-punt ta’ riferenza bla waqfien tagħha kien il-Mulej Ġesù, l-aktar fl-Ewkaristija. L-Ewkaristija kienet iċ-
ċentru tal-eżistenza tagħha: kienet tgħaddi siegħat twal f’adorazzjoni, kienet tieħu ħsieb it-tħejjija attenta tal-
Quddiesa, matul il-jum kienet tgħix f’atteġġjament ta’ radd il-ħajr bla waqfien lejn il-Mulej. Il-profondità tal-fidi 
tagħha tidher ukoll ċara mill-fiduċja kbira f’Alla li kienet tmexxi ħajjitha kollha. Il-ġrajja li għaddiet minnha ma’ 
Dun Diacono meta kella 25 sena, li wara ġiet interpretata mis-sorijiet tagħha bħala l-okkażjoni li biha salvat il-
Kongregazzjoni, turi effettivament il-fiduċja kbira li kellha f’Alla, l-abbandun ghar-rieda tiegħu li għamilha 
kuraġġjuża fl-inizjattivi tagħha. Ħajjitha kollha kienet immexxija mill-kapaċità li tafda fil-Mulej, li sabet 
espressjoni b’tifsira kbira fil-fiduċja għamja tagħha fil-providenza divina. Hemm ħafna episodji li ssemmew 
b’dan il-għan, l-aktar f’relazzjoni mad-diffikultajiet ekonomiċi li l-Kongregazzjoni kellha taffronta ta’ spiss fl-
ewwel snin tal-ħajja tagħha. L-awtentiċità ta’ din il-fiduċja tagħha tidher b’mod partikulari mis-serenità 
tagħha: ix-xhieda kważi kollha jaqblu fl-għarfien tal-kapaċità ta’ Madre Margerita li taffronta d-diffikultajiet u l-
kuntrarjetajiet bis-serenità, mingħajr ma titlef il-kalma u l-fiduċja f’Alla, bil-kuraġġ. 
 
Minn dan l-atteġġjament nistgħu ukoll naslu biex jifhmu l-qawwa tat-tama tagħha. Il-Qaddejja ta’ Alla bniet it-
tama tagħha fuq iċ-ċertezza tal-preżenza kollha mħabba ta’ Alla. Għalhekk, meta kienu jinqalgħu il-problemi, 
kienet taf tnissel kuraġġ madwarha bil-konvinzjoni: “Alla jaf jipprovdi”. Kienet ċerta mill-ħarsien tal-Mulej, tant 
li xi drabi, mgħaġġba, kienet ittenni: “Donnu li Alla għandu lilna biss”. L-għixien tat-tama tagħha jidher ukoll 
minn żewġ atteġġjamenti b’tifsira kbira”: l-ewwelnett, mid-disponibilità tagħha biex taċċetta kemm-il darba, 
anke jekk dejjem aktar bi sforz, ir-responsabiltà tat-tmexxija ġenerali tal-Istitut u, fit-tieni post, mill-kuraġġ u l-
viżjoni miftuħa tagħha li bihom wasslet lill-Kongregazzjoni ‘l barra minn Malta, u fetħet djar ġodda f’Korfù, fl-
Italja u wara, fl-Afrika. Infatti, il-ftuħ ‘l barra minn Malti ggarantixxa żieda fil-vokazzjonijiet u wassal lill-
Kongregazzjoni biex taffronta realtajiet ekkleżjali ġodda. Fl-aħħarnett biex nifhmu sewwa l-awtentiċità tal-virtù 
tat-tama tagħha, jeħtieġ inqisu wkoll l-atteġġjament seren u matur tagħha quddiem il-mewt, mixtieqa għax 
setgħet twassalha għall-laqgħa dejjiema ma’ Kristu. 
 
Dwar il-virtù tal-karità, ix-xhieda kollha jitkellmu mill-imħabba tagħha għal Alla, li tidher ukoll fid-diskorsi 
tagħha fejn bla waqfien tistieden lis-sorijiet tagħha u lil dawk li kienu jersqu lejha biex ihħobbu ‘l Alla. Inħobbu 
l-Imħabba: f’din l-espressjoni spissa tagħha, bir-raġun kollu l-Positio sabet is-sintesi tal-ispiritwalità tagħha u, 
b’xi mod, tal-apostolat tagħha wkoll. 
 
Il-ħames teologu jenfasizza kif il-misteru kbir ta’ Alla-Imħabba kien, għall-ħajja ta’ Madre Margerita, iċ-ċentru li 
madwaru kien idur kollox: fih kienet tgħix kollha kemm hi mgħaddsa, f’abbandun sħiħ għar-rieda divina u 
b’fiduċja bla tarf fil-providenza tiegħu ta’ Missier. Kienet innamrata minn Alla, ir-relazzjoni tagħha mal-Mulej 
kienet intima u sponsali. Għalhekk kienet tilqa’u temmen fl-imġieba tal- “Imħabba eterna, setgħana, bla tarf”, 
“Oċejan immens ta’ tjubija”, “Abbiss infinit ta’ tjubija”, “Ħdan patern u etern”, “Dak li jqassam kull ġid”, 
“Ħniena divina u bla tarf”. Hi u tikkontempla kuljum u bla waqfien, fl-Ewkaristija ċelebrata u adorata, kif ukoll 
fit-talb personali, ‘l Alla Mħabba, tliet Persuni u magħmul bniedem, tibqa’ bħal mgħaġġba quddiem xi nuqqas 
ta’ fidi jew fidi kollha bruda. U biex twieġeb għall-“imħabba miġnuna ta’ Alla tliet darbiet qaddis”, kienet 
tistinka biex tasal għall-“imħabba safja”. Sa minn żgħożitha, riedet tingħata kollha kemm hi lill-“Imħabba safja 
u divina”meta għamlet il-vot privat tal-kastità fl-età ta’ 14-il sena, kienet tħabbat ħafna drabi il-bieb tat-
Terzjarji tad-Dar tal-Karità tar-Rabat, biex tkun tista’ tikkonsagra ruħha bis-sħiħ lill-Mulej. Ix-xenqa li tħobb l-
Imħabbba li spiss mhix maħbuba u mhix magħrufa, kien il-għan ewlieni tal-ħajja u tal-ispiritwalita ta’ Margerita 
De Brincat. Li tikkonsagra ruħha lill-Mulej fil-ħajja reliġjuża u tgħix bl-aqwa mod il-Kunsilli evanġeliċi, li 
tipparteċipa fit-Twaqqif tal-Fundazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù, li tiggwidahom għal snin 
twal, li tgħix ħajja kontemplattiva, qaddisa u mortifikata, ma kienux għaliha affarijiet żejda għal programm jew 
proġett ta’ ħajja kif idejalment iffurmat, iżda aktar kien tweġiba ta’ mħabba qawwija u mħeġġa ta’ waħda 



nnamrata. Il-figura tagħha tista’ tkun għall-fidili kollha u għall-ikkonsagrati b’mod speċjali, sejħa biex jimxu 
wara Kristu b’ determinazzjoni u bil-ferħ u b’mod li jaslu għall-maturità sħiħa tal-persuna umana. 
 
Is-sitt teologu jemmen li l-aħjar xhieda dwar l-erojċità tal-eżerċizzju tal-virtù jiġu minn dawk li għexu qrib il-
Qaddejja ta’ Alla. Waħda minn dawn, ix-xhud XV, li għexet fil-Casa Madre fejn fl-aħħar snin il-Qaddejja ta’ Alla 
rtirat, iddikjarat li : “Madre Margerita għexet b’mod erojku ħajja għanja fil-virtù, nifhem li kienet dejjem 
disposta biex tgħix il-virtù, akkost ta’ kull sagrifiċċju, u f’kull ċirkustanza. L-imħabba kienet il-virtù ewlenija li 
wasslet lil Madre Margerita biex tirbaħ kull tfixkil ħalli tasal għal grad għoli ta’ maturità”. Il-fiduċja fil-
Providenza Divina kienet timbuttaha biex tgħaddi siegħat twal quddiem Ġesù Sagramentat. Hekk stqarret ix-
xhud XVI: Il-Qaddejja ta’ Alla “kienet ruħ ewkaristika, qalbha kienet dejjem qrib Ġesù Ewkaristija “priġunier tal-
imħabba” dan jidher kemm mill-ġabra tagħha kif ukoll minn kliemha. Kienet tmur spiss fil-kappella biex tkun 
fil-kumpanija ta’ Ġesù bla ma tittraskura l-uffiċċju tagħha ta’ Maestra, u mbagħad kienet tnissel din il-prattika 
taż-“żjara lil Ġesù”, espressjoni u prattika li baqgħet ħajja fil-komunità anke llum”. Il-Qaddejja ta’ Alla, anke fil-
mixja tal-ħajja ta’ kuljum, kienet kapaċi tinġabar u tidħol f’meditazzjoni profonda għax “il-Qaddejja ta’ Alla 
kienet soru li taf timmedita, Kollox kien iwassalha f’Alla, anke l-iċken ħlejjaq”. 
 
Madre Margerita kienet mara ta’ ħajja spiritwali profonda li għamlet tagħha l-ispirtu franġiskan u kienet tagħti 
xhieda tiegħu fil-ħajja ta’ kuljum permezz ta’ spiritwalità kristoċentrika li kienet twassalha biex tara f’kulħadd u 
f’kollox ‘l Alla u s-sinjal ta’ mħabbtu. Fuq il-mudelli ta’ Marta u Marija, il-qaddejja ta’ Alla inkarnat f’ħajjitha 
spirtu ta’ qadi, ta’ sempliċità u ta’ faqar franġiskan li rnexxielha tgħaqqad ma’ l-ispirtu ta’ riparazzjoni għax id-
doni mmensi li Kristu ta lill-bnedmin mhumiex magħrufa jew huma traskurati u anke miċħuda. Hi tiddi bl-
imħabba ta’ Alla li, flimkien mal-kult tal-Qalb Qaddisa kienu l-bażi tal-ħeġġa apostolika tagħha. 
 
Il-Qaddejja ta’ Alla kienet għas-sorijiet tagħha, l-għalliema mdawwla, kapaċi tindikalhom kif jifhmu bl-aħjar 
mod id-don komuni tal-vokazzjoni tagħhom, u l-gwida għarfa fl-għixien tiegħu bil-fedeltà kollha. L-ulied 
spiritwali tagħha għadhom jaraw fiha xhieda kredibbli tal-kariżma kongregazzjonali tagħhom. 
 
Għalhekk nawguraw li malajr kemm jista’ jkun naslu għall-beatifikazzjoni ta’ din il-mara, innamrata mill-
Ewkaristija, li l-istil tal-ħajja tagħha kien dejjem immarkat mill-umiltà, mis-sempliċità, mill-qadi u mir-
riparazzjoni. 
 
Is-seba’ teologu kiteb li l-Qaddejja ta’ Alla kellha fidi kbira u profonda matul ħajjitha kollha. Kienet reliġjuża ta’ 
fidi ħajja li tgħallmet miċ-ċkunija tagħha u għexet dejjem skont din il-fidi. Il-fidi kienet għaliha l-pedament ta’ 
ħajjitha kollha u ta’ kull ħidma tagħha. Fiċ-ċentru tal-ħajja spiritwali tagħha kien hemm dejjem Kristu: “Irrid 
dak kollu li jrid Ġesù”. Ninnutaw li bosta u bosta drabi fil-kitbiet tagħha titkellem minn din is-safa tal-għotja 
tagħha ‘l Alla, li hi esperimentat fir-rejaltà tagħha. Ma nafux li hi għamlet xi kors ta’ spititwalità, minkejja l-
eżattezza u l-oriġinalità ta’ veritajiet profondi li hi titkellem dwarhom. 
 
Mill-Ewkaristija hi xorbot il-qawwa kollha tagħha biex għexet abitwalment immexxija mill-ispirtu tal-fidi. Il-
Qaddejja ta’ Alla, Margerita tal-Qalb ta’ Ġesù kienet tara fil-fidi il-mezz indispensabbli biex tikseb is-salvazzjoni 
u l-ħajja sopranaturali ta’ ruħha. Kien għalhekk li dejjem kienet lesta biex tħares lejn il-ġrajjiet bl-għajnejn tal-
fidi ta’ min jaf jiltaqa’ ma’ l-id providenzjali u paterna ta’ Alla f’dak li jiġri u f’kull ħaġa. 
 
Mix-xhieda, mill-kitbiet u mid-dokumenti joħroġ ċar li l-figura tal-qaddejja ta’ Alla Madre Margerita tal-Qalb ta’ 
Ġesù tista’ titqiegħed anke llum bħala mudell u eżempju ta’ reliġjuża li tixxejjen fil-qadi umli ta’ Alla u tal-
proxxmu. Fil-ħajja twila tagħha, Madre Margerita kellha s-sodisfazzjon li tara l-Kongregazzjoni tikber fin-numru 
ta’ vokazzjonijiet twajba u tixtered fil-kontinenti differenti, u tikseb dimensjoni universali u karatteristika 
missjunarja. 
 



Il-Qaddejja ta’ Alla titqiegħed f’dan l-ambjent u tibqa’ mfakkra anke llum, mill-komunitajiet tal-Istitut bħala 
mudell ta’ qdusija “Inħobbu l-Imħabba”. 
 
It-tmien teologu stqarr li l-Qaddejja ta’ Alla Madre Margerita tal-Qalb ta’ Ġesù, De Brincat, hi ruħ li, sa miż-
żgħożija tagħha ngħatat bis-sħiħ lill-Mulej. Għexet il-ħajja reliġjuża tagħha b’responsabiltà kbira u f’abbandun 
għar-rieda t’Alla. Ix-xhieda juru b’mod ċar li l-Qaddejja ta’ Alla laħqet grad għoli fl-eżerċizzju tal-virtù, 
imsaħħaħ jum wara jum fil-forn mimli mħabba tat-talb quddiem Ġesù Sagramentat. B’mod partikulari jispikka 
l-eżerċizzju erojku tal-għaqal, omm il-virtujiet kardinali u l-eżerċizzju tal-ubbidjenza u tal-umiltà. Dak li 
għaddiet minnu l-Qaddejja ta’ Alla Madre Margerita jista’ jkun ta’ eżempju llum għax jgħallimna li dak li jiswa 
mhux li tkun fundatriċi jew li tkun imfaħħra minn kulħadd, imma li tgħix ħajja konsagrata awtentika, jiġifieri 
tgħix l-għaqda ma’ Alla, l-għotja sħiħa lilu, partikularment permezz ta’ għixien kontinwu ta’ talb u qadi, anke 
akkost li tiġi mwarrba. 
 
Id-disa’ teologu qalilna li, skont ix-xhieda kollha, il-Qaddejja ta’ Alla, fl-għixien tal-kunsilli evanġeliċi, laħqet 
grad mhux komuni ta’ perfezzjoni. Hemm ħafna xhieda dwar il-ħarsien kostanti tal-kastità, li hi għexet sa minn 
meta kellha 14-il sena. Mix-xhieda ma jirriżultax xi atteġġjament ambigwu: anzi, spiss il-Qaddejja ta’ Alla hi 
mfissra kollha attenzjoni anke għall-iċken affarijiet li setgħu jheddu s-safa tas-sorijiet tagħha. Barra dan mix-
xhieda u mill-kitbiet ma jidhirx li kien hemm xi esperjenzi ta’ taqbidiet jew diffikultajiet li minnhom għaddiet il-
Qaddejja ta’ Alla dwar dak li għandu x’jaqsam ma’ din il-virtù.  
 
L-istess dwar l-imġieba tagħha dwar il-Faqar: ma kenitx inqas. Bi spirtu Franġiskan, kif kien ukoll l-Ordni 
mwaqqaf minnha, il-Qaddejja ta’ Alla għexet dan il-kunsill evangeliku b’mod radikali, kif juru ħafna xhieda. 
Kemm fil-mod kif kienet tilbes, x’kienet tiekol u l-użu ta’ dak li hu materjali, kienet turi ruħha dejjem 
mortifikata. Il-Qaddejja ta’ Alla għexet l-Ubbidjenza u l-Umiltà b’mod eżemplari. Matul iż-żmien li fih ma kenitx 
superjura tal-Istitut, kif qalu ħafna xhieda, l-imġieba tagħha kienet ta’ sottomissjoni sħiħa lejn is-superjuri, 
dejjem lesta biex tilqa’ l-għażliet u d-deċiżjonijiet tagħhom. Kienet ukoll turi rispett lejn il-ġerarkija tal-Knisja, 
dejjem lesta biex tobdi, anke meta ma kenitx taqbel magħhom. 
 
Diskussjoni tal-Kungress 
Matul il-Kungress teoloġiku dwar il-Qaddejja ta’ Alla Margerita tal-Qalb ta’ Ġesù (fis-seklu: Virġinja De Brincat), 
Fundatriċi tal-Kongregazzjoni tas-“Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù”, il-Konsulturi ittrattaw dwar il-profil 
ta’ din ir-reliġjuża sempliċi u twajba. 
 
L-għixien tagħha ġie mfisser sewwa mix-xhieda, il-parti l-kbira tagħhom minn dak li raw b’għajnejhom. Saret l-
osservazzjoni li jonqos xhieda ta’ Isqfijiet: il-65% tax-xhieda huma kollha membri tal-Istitut imwaqqaf mill-
Qaddejja ta’ Alla. Swor Margerita għexet għal 12-il sena marida fil-Casa Madre. Fuq kollox, fl-età żagħżugħa, 
saret Superjura Ġenerali tal-Komunità, u ħadet f’idejha r-responsabiltajiet kollha ta’ dan l-uffiċju: reġgħet 
intgħażlet għal sitt darbiet. Dan ifisser ir-rabta partikulari ma’ l-Istitut u wkoll il-fama ta’ qdusija li kisbet l-aktar 
fil-komunità reliġjuża mwaqqfa minnha. Intqal ukoll li l-fama ta’ qdusija bdiet tikber wara l-mewt tal-Qaddejja 
ta’ Alla u ħarġet ‘l barra mill-ħitan tal-kunvent, kif jirriżulta mix-xhieda ta’ bosta lajċi: Illum, din il-fama hi 
preżenti fost in-nies tal-post. 
 
L-eżerċizzju erojku tal-virtù hu magħruf permezz ta’ rakkonti dwar ġrajjiet konkreti. Mix-xhieda joħorġu ċari l-
kwalitajiet ta’ mara ta’ fidi kbira u ta’ ħajja ta’ talb intensa, l-aktar quddiem is-Santissimu, b’mumenti estatiċi. 
L-ispiritwalità tagħha hi kristuċentrika. Hi tagħraf fi Kristu l-ogħla grad ta’ mħabba. Minn hawn tinbet il-fiduċja 
għamja fil-Providenza Divina, meqjusa bħala espressjoni tal-imħabba mmensa ta’ Alla għall-ħlejjaq tiegħu. 
Hemm bosta ġrajjiet ta’ abbandun totali fil-Providenza li seħħew matul ħajjitha kollha. 
 



Ingħatat importanza lill-fatt li l-ispiritwalità ewkaristika profonda tagħha qatt ma hi “intimistika”, skop fiha 
nfisha, imma hi miftuħa għall-oħrajn li jersqu lejha biex jitolbuha xi pariri. Kienet magħrufa l-kapaċità tagħha 
biex tersaq lejn iż-żgħażagħ ħalli tgħinhom jersqu lejn dak Alla-Imħabba li quddiemu, fl-età ta’ 14-il sena biss, 
tat lilha nfisha bil-vot privat tal-kastità. Anke l-kitbiet tagħha, sempliċi u profondi fl-istess ħin, għandhom il-
għan li jiffurmaw u jiggwidaw lis-sorijiet u l-lajċi li jersqu lejha. Il-maturità spiritwali tal-Qaddejja ta’ Alla, 
mibnija fuq il-kostanza u l-perseveranza, tinbidel f’karità lejn l-imwarrbin tas-soċjetà. Kienu diversi l-inizjattivi 
apostoliċi li l-Qaddejja ta’ Alla, flimkien mas-sorijiet, ħadet biex ikun hemm formazzjoni umana u kristjana tal-
morda, tal-fqar, tat-tfal abbandunati. Il-għan kien dejjem biex tagħmel ‘l Alla magħruf mhux b’mod ġenerali, 
imma bħala Misteru ta’ Mħabba, hi u tgħinhom jesperimentaw il-ħniena tiegħu. 
 
Iċ-ċaħda u s-severità li kienet tuża magħha stess kienu f’kuntrast mal-mod li bih kienet tifhem u tħoss ma’ l-
oħrajn. Dan l-aspett jidher mill-attenzjoni partikulari li kellha għall-ħtiġijiet ta’ kull soru u għall-familji tagħhom. 
Fost il-virtujiet kardinali li kienet tgħix b’mod erojku, jispikkaw it-temperanza u l-ġustizzja. Madankollu, l-
umiltà hi l-virtù li tispikka l-aktar fost l-oħrajn, u li kienet tagħti marka għal kollox franġiskana lill-ispiritwalità 
ta’ Madre Margerita. Hemm xhieda kif hi, Fundatriċi u Superjura Ġenerali għal bosta snin tal-Istitut Reliġjuż 
tagħha, qatt ma ppretendiet xi privileġġi għaliha nfisha. Anke l-mumenti estatiċi kienet tgħixhom bl-akbar 
sempliċità u riservatezza. 
 
Dwar l-esperjenzi mistiċi tagħha, wieħed mill-Konsulturi ippropona li jittieħed vot “in re mystica”biex jissejjaħ 
espert li jiggarantixxi l-awtentiċità tal-fenomeni. Din it-talba tressqet lill-membri l-oħra tal-Kungress li, 
unaniment iġġudikawha mhix meħtieġa. Partikularment, wieħed mill-Konsulturi osserva li mhix kwistjoni ta’ 
mistika oġġettiva, imma aktar ta’ esperjenza personali, suġġettiva, limitata ghal aspetti partikulari tar-
relazzjoni bejn Alla u r-ruħ u li kellha bħala għan l-edifikazzjoni tas-sorijiet. 
 
Fi tmiem id-dibattitu, it-Teoloġi għarfu f’din ir-reliġjuża l-grad erojku tal-eżerċizzju tal-virtujiet kristjani. Madre 
Margerita jixirqilha li tkun ippreżentata bħala mudell ta’ ħajja konsagrata awtentika, li hi għexet f’għaqda ma’ 
Alla permezz tat-talb kostanti u ta’ l-abbandun għar-rieda tiegħu. Barra dan, hi tista’ tkun ukoll mudell attwali 
anke għal min jaħdem fl-ambjent tal-edukazzjoni u tal-formazzjoni taż-żgħażagħ. 

 

 

 
KONKLUŻJONI: Fi tmiem id-dibattitu, it-Teoloġi għarfu f’din ir-reliġjuża l-grad erojku fl-eżerċizzju tal-virtujiet 
kristjani. Madre Margerita jixirqilha li tkun ppreżentata bħala mudell ta’ ħajja konsagrata awtentika, li hi 
għexet fl-għaqda ma’ Alla permezz ta’ talb bla waqfien u f’abbandun għar-rieda tiegħu. Barra dan, hi tista’ tkun 
mudell attwali anke għal min jaħdem fl-ambjent edukattiv u formattiv taż-żgħażagħ. 
 
Fi tmiem id-dibattitu, il-Konsulturi Teoloġi kollha ħassew li jistgħu jagħtu vot tassew affirmattiv (9 fuq 9). Ir-
Reverendi Membri tal-Kungress, qabel ma telqu, awguraw li l-Qaddejja ta’ Alla Margerita tal-Qalb ta’ Ġesù (fis-
seklu: Virġinja De Brincat), tasal malajr, jekk ikun jogħġob lill-Papa, għall-mixtieqa Bejatifikazzjoni. 
 
Belt tal-Vatikan, 12/4/2013. 
Mons. Carmelo Pellegrino – Promotur tal-Fidi 
Dottoressa Annarita Agni – Attwarja 
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