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San Ġorġ Preca 
 

Il-Ħajja ta’ San Ġorġ Preca 

Dun Ġorġ twieled fil-Belt Valletta, nhar it-12 ta' 

Frar 1880. Irċieva trobbija nisranija mingħand 

il-ġenituri tiegħu. L-istudji tiegħu għamilhom 

fil-Liċeo u fis-Seminarju. Kien ta' saħħa fraġli, 

tant li meta kien djaknu marad serjament u t-

tabib tiegħu ma kellu ebda fiduċja li jfiq. Iżda 

bl-interċessjoni ta' San Ġużepp, fieq u ordna 

saċerdot fit-22 ta' Diċembru 1906. Sa minn 

qabel ma sar qassis, Dun Ġorġ intebaħ li l-

poplu ta' Alla kien jinħtieġ min jgħallmu. Beda 

jikteb regola bil-Latin bil-ħsieb li jibgħata lill-

Papa San Piju X biex iwaqqaf soċjetà ta' djakni 

permanenti ħalli jgħinu lill-isqfijiet fil-

formazzjoni nisranija bit-tagħlim. 

Dan il-ħsieb kellu jseħħ xorta oħra. Dun Ġorġ beda jifforma hu stess grupp ta' 

żagħżagħ biex ikunu kapaċi jgħallmu lill-oħrajn. Xeħet attenzjoni speċjali fuq 

daqsxejn ta' żagħżugħ jaħdem it-Tarzna, is-Serv t'Alla Ewġenju Ġeġè Borg, u kien 

jieħdu għalih waħdu biex jgħallmu u jfissirlu l-ħajja ta' Ġesù Kristu skond l-Evanġelju 

ta' San Ġwann. Ġeġè kellu jkun l-ewwel Superjur Ġenerali tas-Soċjetà ta' Dun Ġorġ. 

It-Twaqqif tas-Soċjetà tal-M.U.S.E.U.M. 

Is-Soċjetà rat il-bidu tagħha fl-ewwel xhur ta' l-1907, fil-Ħamrun, f'post fqir minn 

kollox iżda għani fl-imħabba ta' l-aħwa u t-tagħlim. Is-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija 

hi magħrufa l-aktar bil-motto tagħha, M.U.S.E.U.M. -- Magister Utinam Sequatur 

Evangelium Universus Mundus: Mgħallem, mhux li kien li d-dinja kollha timxi wara l-

Evanġelju! Mhux kulħadd fehem mill-ewwel x'ried jagħmel Dun Ġorġ. Kien hemm 

min fehemu ħażin. Il-Bibbja u t-teoloġija f'idejn lajċi ħaddiema kienet ħaġa ġdida. U 

kienet wisq aktar ġdida li dawn il-lajċi joħorġu fit-toroq u l-pjazez ixandru l-Kelma ta' 

Alla lil kulħadd. Wara 25 sena l-Isqof ta' Malta approva r-Regola u s-Soċjetà ta' Dun 

Ġorġ. 

Id-Djar għat-tagħlim nisrani bdew jiftħu waħda wara l-oħra fil-parroċċi. Inħass il-

bżonn kbir ta' l-edukazzjoni reliġjuża tal-poplu għax il-ħajja nisranija tal-kotra kienet 

mibnija fuq is-sagramenti u d-devozzjonijiet bla ma kien hemm għeruq sodi fit-
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tagħlim tal-Knisja. It-tfal bdew jigu kuljum fid-Djar ta' Dun Ġorġ għax hemm sabu 

nies dedikati li jgħinuhom jikbru, mhux biss fil-ħinijiet tat-tagħlim iżda wkoll waqt il-

logħob.  

Fi żmienu stess, din l-għaqda bdiet tinxtered anke barra minn xtutna, Dun Ġorġ 

innifsu bagħat sitt membri biex jevanġelizzaw fl-Awstralja. Bħalissa s-Soċjetà tal-

M.U.S.E.U.M. għandha wkoll djar tat-tagħlim u skejjel fis-Sudan, fil-Kenja, fil-Perù, 

f'Londra, fl-Albanija u iktar riċentament fil-Polonja u f'Kuba. 

San Ġorġ Preca, Terzjarju Karmelitan 

San Ġorġ Preca kellu devozzjoni kbira lejn il-Madonna tal-Karmnu. Dun Ġorġ ried li s-

soċji u t-tfal kollha li jattendu l-M.U.S.E.U.M.  jinkitbu fil-Labtu tal-Karmnu. Dun Ġorġ 

innifsu kien Terzjarju Karmelitan. Meta sar Terzjarju, Dun Ġorġ għażel l-isem Franku, 

għall-Beatu Karmelitan minn Siena. Dun Ġorġ kien juża dan l-isem, Patri Franku, 

f'bosta kitbiet tiegħu. Permezz tal-kanonizzazzjoni ta' Dun Ġorġ, dan il-qaddis spiċċa 

mhux biss biex ikun l-ewwel Malti ikkanonizat, imma wkoll l-ewwel Terzjarju 

Karmelitan dikjarat qaddis. 

Jingħad li San Ġorġ Preca kien ta’ spiss jieqaf biex jitlob fil-knisja ta’ Fleur-de-Lys. 

F’din il-knisja kien hawn ukoll Fra Ġwann Bonnici Karmelitan li dan qabel sar Fra kien 

socju intern tal-M.U.S.E.U.M.  u kienu joqgħodu jitolbu flimkien fil-bankijiet ta’ wara 

tal-Knisja. Dan jikkonfermawh xi soċi anzjani li jiftakru lil San Ġorġ Preca. 

Tajjeb li nkunu nafu li Fra Ġwann u 4 oħra kienu soċji M.U.S.E.U.M. u meta ma 

ħalluhx izjed izomm soċji interni bagħthom biex ikunu Karmelitani. 

Il-Lapidarju ta’ San Ġorġ Preca 

“Quoniam placuerunt servis tuis lapides eius” (Psalm 101 (100), 15) 

“Għażiż għall-qaddejja tiegħek hu l-ġebel tagħha” 

Fil-kitba tiegħu imsejha l-Lapidarju San Ġorġ Preca jikteb hekk, fid-daħla 

immaġinarja meta fil-ħolm deherlu San Ġwann l-Appostlu ta' Kristu u qallu: 

 “Int reliġjuż Karmelitan u għalhekk inti int wieħed mill-aħwa ta’ Marija Santissima 

dejjem verġni.  Kun af li jiena jien l-appostlu Ġwanni li lili ġiet migħtija b’omm l-istess 

omm tal-Iben t’Alla.  Jiena, bħala veru iben fidil tagħha, sakemm tibqa’ wieqfa d-

dinja, nipproteġi b’mod speċjali lil dawk kollha li jxandru u li jikkoltivaw il-qima lejha. 

Aħdem is-salvazzjoni ta’ ruħek permezz tad-devozzjoni vera lejn Marija Santissima u 

eżorta l-proxxmu tiegħek li jagħmel l-istess.  Jiena ġejt biex immexxik bħala gwida 

tiegħek għal żmien f’dan il-wied tad-dmugħ u nurik il-Lapidi, waħda, waħda 

imwaqqfin minn nies qaddisin għall-memorja u għall-unur ta’ din ir-Reġina tas-sema 
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u ta’ l-art, li bil-potenza tagħha ssalva mit-telfien ‘l dawk kollha li jagħtuha vera qima 

għax l-interċessjoni, kull talba tagħha ma jista jkollha quddiem Alla ebda rifjut, ebda 

reżistenza, ebda tmerija. 

Ħejji immela ruħek: biex timxi miegħi u tattendi għal kulma nurik f’kull lapida u 

b’sentiment ta’ qima irrid li inti tagħmel inkin lil Marija Santissima quddiem kull 

waħda.  

Nimxu 'l quddiem fl-isem tal-Missier, u ta' l-Iben, u ta' l-Ispirtu s-Santu.” 

Il-Mewt u t-Triq għall-Qdusija 

Dun Ġorġ miet f'Santa Venera, fejn qatta' l-aħħar xhur ta' ħajtu, fis-26 ta' Lulju 1962. 

Il-fdal tiegħu jinsab midfun fil-kappella tad-Dar Ġenerali tas-Soċjetà fil-Blata l-Bajda. 

Il-Kawża tal-Beatifikazzjoni tiegħu, ġiet mibdija fl-1975 u fid-9 ta' Mejju 2001 Dun 

Ġorġ kien iddikjarat Beatu mil-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Quddiesa tal-Beatifikazzjoni 

fuq il-Fosos Tal-Furjana, Malta. Nitolbu lil Alla bl-interċessjoni tal-Beatu Dun Ġorġ. 

Dun Ġorġ ġie ddikkjarat qaddis nhar il-Ħadd 3 ta' Ġunju, 2007 mill-Papa Benedittu 

XVI fil-Pjazza tal-Vatikan. 

Il-festa ta’ San Ġorġ Preca issir fid-9 ta’ Mejju. 
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Ritratt: L-ewwel Statwa ta’ San Ġorġ Preca xogħol Alfred Camilleri Cauchi li saret fis-sena 2003, u 

tkun armata fi Fleur-de-Lys Road fil-ġranet tal-Festa tal-Parroċċa li taħbat fl-ewwel Ħadd ta’ Lulju. 

 

 


