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San Xmun Stock 
 

San Xmun Stock meta kellu tnax-il sena ħalla d-

dar ta' ommu u missieru u mar igħix waħdu 

f'post imwarrab. Kien tfajjel li ma, kellu ebda 

ħajja tad-dinja, u għamel għoxrin sena igħix 

waħdu, iqatta' l-ġurnata jitlob u jaħseb f'Alla. 

San Xmun kien igħakkes lilu nnifsu u kien 

jitrejjaq bi ħxejjex li kien isib. In-nies ta' Kent fl-

Ingilterra kienu jistagħġbu bit-tjubija tiegħu u 

ta' sikwit kienu jersqu lejh biex jitolbu l-faraġ 

tat-talb tiegħu.  

Xmun kellu qima kbira lejn Marija Santissma u 

spiss kien joħroġ minn sensiħ waqt li jitħaddet 

magħha. Meta sar jaf li fl-lngilterra waslu r-

reliġjużi tal-Madonna tal-Karmnu, li kienu 

mkeċċijin mis-Seraċini minn ġewwa l-Art 

Imqaddsa, ħass ħniena għalihom u ma damitx ma ġġietu l-ħajra li jissieħeb 

magħhom. Il-Ġeneral tal-Ordni, il-Beatu Alanu laqa' lil Xmun Stock fost l-imseħbin 

tar-Reliġjużi Karmelitani.  

San Xmun wera mill-bidu nett tal-ħajja reliġjuża, li ried jingħata, kollu kemm hu għal 

Alla u għall-Madonna. Ġie mibgħut f’Oxford fejn beda jistudja b’ħiltu kollha biex 

jikseb l-għerf meħtieġ għall-ħajja ġdida, li kien ħaddan. Ma riedx jikseb unuri, imma 

bl-obbidjenza kellu jibqa' jmexxi 'l quddiem fl-istudji sakemm wasal għall-ogħla ġieħ 

fl-Universita' ta' Oxford. 

Meta miet il-Ġeneral Alanu, il-Karmelitani nġabru f'Aylesford u, donnhom 

imnebbħin mis-sema, għażlu bħala l-Ġeneral il-ġdid lil Xmun Stock. Huma ma riedx 

ġieħ u unuri bħal dawn imma kellu jbaxxi rasu. Bil-qalb it-tajba, għab-talb ta' ħutu l-

Karmelitani. Malli sar Ġeneral żied it-talb u t-tagħkis tiegħu nnifsu. Kiteb kotba fuq 

it-taħriġ tal-ħajja nisranija u relġjuża. It-talb li kiteb lill-Madonna kien isaħħar lil 

kulħadd: 
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"Sliem għalik Kewkba ta' filgħodu 

duwa tal-midinbin 

tad-dinja kollha ħelwa Reġina 

Għarusa magħżula ta' Alla 

Kun int għalina triq is-sewwa 

lejn l-ħena bla tmiem wassalna 

fejn issaltan il-glorja u s-sliem.” 

San Xmun wettaq ħafna mirakli; biddel l-ilma f'inbid, għakkes ix-xitan, fejjaq lill-

morda, farraġ lill-imniktin. Irnexxielu wkoll jaqla' ħafna privileġġí mingħand il-Papa 

Innoċenz IV, għall-Ordni Karmelitan. Iżda kellu wkoll għax jitħabat u jitnikket. 

Fi żmienu l-Ordni Karmelitan kien imħabbat minn ġewwa u minn barra. Ħafna ma 

għoġbithomx il-ħajja tal-Karmelitani u għamlu li setgħu biex l-Ordni Kamnelitan jiġi 

meqrud.  

Xi wħud mill-istess Karmelitani riedu jagħtu għamla oħra lill-Karmelitani. San Xmun 

bħala Ġeneral ta' l-Ordni ġarrab l-agħar tiġrib meta ra l-Ordni tal-Madonna fix-xifer 

ta' ħajtu. Għahekk Xmun talab bil-qalb lill-Madonna biex tidħol għall-Ordni maħbub 

tagħha u tagħti lill-istess Ordni Karmelitan sinjal ta' mħabbitha. Il-Madonna semgħet 

u laqgħet it-talba tad-devot tagħha San Xmun u tagħtu l-Labtu Mqaddes bħala sinjal 

ta' mħabbitha u rahan ta' l-għajnuna tagħha. 

Megħjun bil-Labtu tal-Madonna, San Xmun ħadem bla heda biex ixerred l-Ordni 

Karmelitan fl-Ewropa kollha. Fetaħ kunventi tal-Karmelitani fl-Ingilterra, fi Franza, fi 

Spanja u fil-Ġermanja. Dam ħamsin sena Ġeneral ta' l-Ordni Karmelitan fejn tah ħajja 

ġdida u qanqal fih i-imħabba u l-qima lejn il-Madonna.  

San Xmun Stock temm il-ħidma tiegħu fl-1268 f'Bordeaux fi Franza. Kellu mitt sena. 

Huwa ġie midfun fil-Katidral tal-Belt ta' Bordeaux u fl-1950 ġie meħud f’Aylesford 

fejn kienet dehret il-Madonna biex urietu s-sinjal ta' mħabbitha għall-Ordni 

Karmelitan. Il-Festa tiegħu issir fis-16 ta’ Mejju. 
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