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Il-Beatu Lwiġi Rabatà 
 

Ħafna nies riedu li jagħmlu dejjem dak li jridu, u Alla 

ħares tkellimhom. Catalucci minn Randazzo, Catania, 

kien bniedem aħrax u qalil, u ħadd ma kellu l-kuraġġ 

imerih, wisq anqas iwissih. Kien jagħmel li jrid u jaħqar 

lil kulħadd. Barra minn dan il-ħajja tiegħu kienet 

skandlu għal kulħadd. Ħadd ma seta' jagħmel xejn bih. 

Fit-tjubija tiegħu, il-Beatu Lwiġi Rabatà kien jagħmel 

kemm jista' biex jiġbed lil kulħadd għat-triq tas-

sewwa. Tħabat fuq li tħabat biex Catalucci jbiddel 

ħajtu. Kien mar għandu jkellmu bil-ħlewwa u ġie 

milqugħ ħażin. Ċanfru u wissih anke bi kliem ftit u xejn 

aħrax, imma Catalucci kellu qalbu tal-ġebel samm, ma 

ried jisma' b'xejn. 

Lwiġi Rabatà talab u għamel kemm felaħ biex din in-ngħaġa mitlufa tidħol mill-ġdid 

fil-merħla ta' Kristu. Imma meta ra li mhux biss kollu kien għalxejn, imma Catalucci 

bl-imġiba ħażina tiegħu kien qiegħed ikun ta' ħsara għal ħafna oħrajn, il-Beatu Lwiġi, 

mimli ħeġġa u qlubija, beda jċanfru quddiem kulħadd bla biża' ta' xejn. Catalucci 

quddiem dan il-kuraġġ imtela' kollu rabja u ħalef li jsikket darba għal dejjem lil Beatu 

Lwiġi, li bħal San Ġwann il-Battista ma beżax jikkundanna l-iskandlu li kien qed isir fil-

beraħ quddiem kulħadd. Catalucci, għalkemm mimli rabja u vendetta, ma ċċaqlaqx; 

ma kellux ħila jerfa' idejh fuq dak is-saċerdot Karmelitan li kien qiegħed ixandar is-

sewwa u l-verita'. 

Imma dak li ma għamilx Catalucci, għamlu ħuh Antonio. Darba waħda, waqt li l-

Beatu Lwiġi kien qiegħed jippriedka bil-ħeġġa tiegħu tas-soltu, Antonio ġie biex 

attaparsi jisma' l-priedka, imma f’qalbu kellu minsub it-tradiment. Kollox kien 

maħsub, in-nasba saret kien jaf jew ma kienx jaf ħuh. F'nofs il-priedka Antonio, bil-

mod il-mod joħroġ vleġġa minn taħt il-mantell li kien imdawwar miegħu, u wara li 

jieħu l-mira sewwa, jitfagħha b'kemm kellu saħħa biex jinfed biha lil Beatu Lwiġi. 

Imma fallielu. Il-vleġġa misset u barxet sewwa moħħ il-Beatu u baqgħet sejra fl-arja. 

Alla kien miegħu. Ġie meħlus minn mewt żgura. B'dana kollu d-daqqa ħadha, u l-

ġerha il għamlitlu damet sal-mewt tatih uġigħ kbir. Min jagħmel u jgħid is-sewwa 

jbati tas-sewwa li jgħid u li jagħmel għax il-ħażin ma jaħmilx lil min jagħmel is-

sewwa. 
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Dan il-Beatu Lwiġi Rabatà kien twieled f'Erice, belt ħelwa u arjuża ħdejn Trapani. 

Twieled għall-ħabta tas-sena 1443, u d-dar li twieled fiha għadha miżmuma tajjeb 

b’għożża kbira sal-ġurnata tallum. Minn ċkunitu hu kellu qima kbira lejn il-Madonna, 

u ta' spiss kien jieħu sehem f’pellegrinaġġi, flimkien mal-ġenituri tiegħu, għas-

Santwarju tal-Lunzjata ta' Trapani, li kienu jieħdu ħsiebu l-patrijiet Karmelitani. Meta 

sar żagħżugħ ġmielu talab lil dawn il-Karmelitani ta' Trapani biex jilqugħ magħhom. 

It-talba tiegħu ġiet milqugħa malajr. 

Il-kunvent tal-Karmelitani ta' Trapani kien imsemmi għax-xogħol kbir ta' ħidma 

apostolika li kienu jwettqu dawn ir-reliġjużi. Kien kunvent kbir li għadu jeżisti sal-

lum; u wieħed jibqa' mistagħġeb x'ħin jara l-kobor u s-sbuħija tiegħu. Ġieli kien fih 

mal-mitejn patri. F'dan il-kunvent Lwiġi Rabatà  ħa l-ewwel tagħlim fil-ħajja reliġjuża. 

Kien iħobbnjistudja ħafna speċjalment l-iskrittura, li aktar 'il quddiem swietlu ħafna 

fix-xogħol għall-ġid ta' l-erwieħ. Meta sar saċerdot fittex dejjem il-ħajja moħbija, 

imma kien igħaddi sigħat fuq sigħat fil-konfessjonarju, jilqa' lil kulħadd u jagħmel lill-

erwieħ ħbieb ta' Alla l-Imbierek. Kien iħobb ferm lill-fqar u ma kienx isibha bi tqila 

jħammar wiċċu u jittallab għalihom. Lwiġi Rabatà kellu sabar bla tarf biex jilqa' u 

jisma' lil kull min kien ikollu xi problema jew tiġrib, u kien jara u jfittex biex igħin u 

jieqaf ma' kulħadd. 

Is-superjuri raw il-ħeġġa tal-Beatu Lwiġi u ħasbu biex jibagħtuh fil-kunvent ta' 

Randazzo bħala superjur. Hemmhekk hu għamel ġid kbir speċjalment mal-morda, 

kien iżurhom ta' spiss biex ifarraġhom u jagħmlilhom kuraġġ. Jingħad li mhux darba 

jew tnejn fejjaq xi morda li ma kellhom l-ebda tama ta' fejqan. Kien ukoll iġib kalma 

kbira fl-isteriċi jew ossessjonati; u għalhekk kien ikun hemm dejjem ġemgħa kbira ta' 

nies wara l-bieb tal-kunvent biex jaraw u jkellmu lill-Beatu Lwiġi, min għal ħaġa u 

min għal oħra. 

Id-daqqa tal-vleġġa ta' Antonio ma qatlitux, imma tefgħatu lura ħafna. Kien isofri 

wġigħ kbir minħabba fiha, imma qatt ma kien jilminta minn xejn. Wiċċu dejjem 

ferħan bi tbissima fuq fommu. Ta' 47 sena, il-mewt ġiet iżżuru. Għex ftit, imma 

għamel ħafna. Ġie midfun fil-Knisja tal-Karmelitani ta' Randazzo, imma f’Erica u fi 

Trapani hemm ħafna fdalijiet tiegħu.  

Il-festa ta' dan il-Beatu ssir fit-8 ta' Mejju, il-jum tad-daħla tiegħu fil-ġenna. Il-Papa 

Gregorju XVI wettaq il-qima lejn il-Beatu Lwiġi Rabatà.  
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