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San Ċirjaku Elias Chavara 
 

L-Ordni Karmelitan għandu tliet friegħi. Il-

fergħa l-antika magħrufa bħala l-O.Carm, il-

fergħa tal-Ordni hekk kif saret bir-riforma ta' 

Santa Tereża ta' Ġesu jew kif inhi magħrufa 

ukoll ta’ Avila, l-O.C.D. u l-fergħa l-oħra li bdiet 

fl-Indja imsejħa Karmelitani ta' Marija 

Immakulata C.M.I.  

Ċirjaku Elias Chavara kien Patri u ko-fundatur 

tal-Karmelitani ta’ Marija Immakulata. Huwa 

twieled ġewwa Kainakary f’Kersala l-Indja nhar 

l-10 ta` Frar 1805 minn ġenituri Kristjani tal-rit 

Syro-Malabar. Fil-magħmudija kien imsemmi 

Kuriakose (Ċirjaku). 

Huwa attenda l-iskola primarja fil-villaġġ ta’ 

fejn twieled u kompla bl-istudji tiegħu għall-

saċerdot fl-Istitut Pallipuram taħt il-gwida ta’ Dun Tommaso Palackal. Huwa 

speċjalizza fil-Liturġija, l-lingwi Orjentali u l-Latin.  

Ċirjaku kien ordnat saċerdot fis-29 ta' Novembru 1829 f'Arthunka u iċċelebra l-

ewwel quddiesa fil-Knisja ta' Chennankari. Wara ftit żmien mill-ordinazzjoni tiegħu 

huwa reġa' mar is-seminarju, din id-darba bħal għalliem u biex jissostiwixxi lir-Rettur 

Malpan Thomas Palackal fl-assenza tiegħu. Huwa inaqagħad mal-istess Rettur u 

Tommaso Porukara u dawn bdew jippjanaw li jwaqqfu kongregazzjoni ġdida bl-isem 

ta' Karmelitani ta' Marija Immakulata. Huma irnexxilhom u waqfu din l-ordni bħala 

fergħa mill-Ordni Karmelitan u għalhekk dawn il-patrijiet kienu jilbsu kważi l-istess 

tonka tal-Karmelitani. 

Fl-1830 huwa mar f'Mannanam biex jieħu ħsieb il-bini tal-ewwel dar tal-

kongregazzjoni. L-ewwel ġebla tqegħdet fil-11 ta' Mejju 1831.  

Iż-żewġ ko-fundaturi tal-Ordni l-ġdid ma Elias Chavara, Malpan Thomas Palackal u 

Tommaso Porukara mietu fl-1841 u fl-1849 rispettivament. Għalhekk Ċirjaku spiċċa 

l-mexxej ta’ dan l-ordni li mit-8 ta’ Diċembru 1855 bdiet tissejjaħ “Servi ta’ Marija 

Immakulata tal-Karmelu”. Ċirjaku għamel l-professjoni tiegħu fil-Karmelu u ħa l-isem 

ġdid ta’ Kuriakose Elias tas-Sagra Familja. 
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Huwa kien anki magħżul Vigarju Ġenerali tal-Knisja Siro-Malabarika. Fl-1861 fil-Knisja 

Indjana tar-rit Syro-Malabar kien hemm inkwiet kbir li kważi kienet waslet għal 

xisma. Iżda bil-ħidma, t-talb u sawm ta’ Ċirjaku salva din l-għaqda. 

Fl-1866 flimkien ma Patri Leopoldo Beccaro, Tereżjan waqqaf istitut bl-isem ta’ 

Marija tal-Karmelu. F’dan l-istitut kienu jgħallmu lit-tfajliet il-valuri Nsara flimkien 

ma xi xogħol professjonali. Għalhekk flimkien mar-Reliġjon kienu jgħallmuhom il-

lingwi, l-matematika u l-mużika. Kienu jitagħlmu wkoll kif jgħamlu xogħol ta’ l-idejn 

bħal kuruni tar-Rużarju. Ix-xewqa ta’ Patri Leopoldo u Patri Elias kienet li jagħtu futur 

lil dawn it-tfajliet billi jkunu ipprepari aħjar permezz tal-edukazzjoni u l-kultura. 

Huma iltaqgħu ma diversi diffikultajiet biex jagħmlu dan bl-akbar ostaklu tkun il-

kultura fis-soċjeta Indjana ta’ dak iż-żmien. Biex iħajru t-tfajliet biex jattendu Patri 

Leopoldo u Patri Elias kienu jmorru fid-djar ikellmu lill-ġenituri biex iħajruhom 

jibgħatu lil uliedhom bniet għat-tagħlim. 

Minkejja l-ħafna xogħol li kien jagħmel Ċirjaku sab il-ħin biex jikteb għadd kbir ta’ 

kotba ta’ tagħlim nisrani bil-lingwa lokali, li kienu ippublikati wara l-mewt tiegħu. 

Patri Chavara kien imsejjaħ “il-Pirjol il-Kbir” għax waqqaf l-ewwel żewġ istituti tal-

Knisja fl-Indja. Dawn kienu strumentali biex jikber il-Kristjaneżmu fl-Indja. 

Ċirjaku kien bniedem ta' devozzjoni kbira lejn l-Ewkaristija, talb u kellu qima kbira 

lejn il-Madonna taħt it-titlu tal-Immakulata. Huwa kien bniedem ta’ karita kbira u 

talb konemplativ. Kliemu kien dejjem fuq l-imħabba u l-għaqda ma Alla u ma xulxien 

tant li nies kienu jgħidulu, “Ġej il-bniedem t’Alla, tal-paċi u l-imħabba”. 

Patri Chavara waqt li kien qiegħed imut qal lil sħabu l-patrijiet li minn meta kien tfal 

kien devot kbir tas-Sagra Familja. Huwa miet f'Koonammavu l-Indja. Fit-3 ta' Jannar 

1891, Patri Ċirjaku Elija Ċhavar miet wara marda li fiha kellu jsofri ħafna, fil-

monasteru ta' Kochi. Il-fdalijiet tiegħu kienu trasferiti lejn Mannanam fl-1889 u 

huma meqjuma b'qima kbira fil-knisja tal-Monasteru ta' San Ġużepp. 

Il-Kongregazzjoni tal-Karmelitani ta' Marija Immakulata kif inhi magħrufa illum tant 

kibret li ma għadhiex biss ġewwa l-Indja. 

Il-proċess ta' beatifikazzjoni beda fl-1957 u kienet ippreżentata lil Kongregazzjoni fil-

Vatikan, fil-15 ta' Mejju 1980. Fis-7 ta' April 1984 kien dikjarat venerabbli. Kważi mitt 

sena wara mewtu fit-8 ta' Frar 1986 il-Papa Qaddis Ġwann Pawlu II iddikjarah Beatu 

f'Kottayama l-Indja waqt viżta pastorali li għamel fl-Indja. Il-Papa Franġisku ħareġ id-

digriet biex isir qaddis fit-23 ta' Novembru 2014 u ikkanoiżżah fi Pjazza San Pietru fit-

23 ta' Novembru 2014. 
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Wara l-beatifikazzjoni tiegħu il-Kurja Ġenerali tal-Ordni Karmelitan talbet lill-Vatikan 

biex dan l-ewwel Karmelitan fl-Indja jidħol fil-kalendarju propju tal-Ordni 

Karmelitan. 

Tajjeb li ngħidu li fi ftit snin minn dan il-pajjiż hekk il-bogħod, l'Indja kienu beatifikati 

Mariam Tereża Mankidiyam, Alfonsa d'India u Elias Chavara. Dan huwa l-frott tal-

impenn ta' ħafna missjunarji u reliġjużi li taw ħajjithom biex jxandru lil Kristu f'dan il-

pajjiż enormi u jgħinu fil-bżonnijiet materjali ta’ dawn in-nies. Magħhom irridu nżidu 

wkoll lil Santa (Madre) Tereża ta' Kalkutta li għall-miżerja tal-Indja tat ħajjitha kollha. 
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