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Santa Ġakkina De Vedruna 
 

Fil-kunvent tas-sorijiet Karmelitani ta' 

Barcelona, darba wara nofsinhar, ċemplet il-

qanpiena tal-bieb, bil-qawwi. Is-soru purtinara 

marret tiġri tara x'ġara. Minn wara l-grada hija 

sabet tfajla ta' xi tnax-il sena b'xagħarha 

nnuklat.  

“X’għandek bżonn?” staqsietha s-soru.  

“Irrid inkellem malajr lis-superjura", wieġbet 

dik it-tifla.  

“Min ngħidilha li int?”  

“Għidilha, it-tifla ta' Lorenzo u Tereża De 

Vedruna. Jien jisimni Ġakkina". Is-soru marret 

malajr tgħid lis-superjura, li meta ġiet u sabet 

quddiemha dik it-tifla staqsietha xi trid. 

“Irrid nidħol soru magħkom, biex ngħaddi ħajti fit-talb u fix-xogħol għall-ġid ta' l-

erwieħ". 

"Jogħġobni l-ħsieb tiegħek", qaltliha s-superjura, “imma aħna hawnhekk ma 

ndaħħlux tfal. Ara kif tagħmel, mur studja, kun tifla tajba u erba' snin oħra erġa' 

ejja." 

Kien il-bidu tas-sena 1771, u Ġakkina daret lura b'qalbha sewda, tgħodd fuq 

subgħajha kemm baqa' snin x'tistenna biex issir soru Karmelitana. Iż-żmien igħaddi u 

hekk għaddew l-erba' snin. Ma kienx żmien mitluf. Ġakkina kienet tifla tajba ħafna, 

tistudja u titgħallem il-ħjata. Kienet tgħaddi ħafna ħin, taħseb u titkellem ma' Alla. 

Anke waqt ll-ħjata kienet taħseb fit-tbatija ta' Kristu msallab. Il-labar kienu jfakkruha 

fix-xewk tal-kuruna ta' Kristu; il-ħjut kienu jġibulha quddiem għajnejha l-ħbula li 

Kristu kien marbut bihom mal-kolonna. Meta kienet tmur fil-ġnien u tara l-ħaxix 

ħażin kienet taħseb fid-difetti li kienet tgħid li kellha u li tant kienet taħdem biex 

teħles minnhom. 

Meta fl-aħħar għalqet is-sittax-il sena, bdiet taħseb biex twettaq ix-xewqa ta' qalbha 

li tkun l-għarusa ta' Kristu msallab. Lanqas laħqet qalet lill-ġenituri tagħha, li 

għalkemm kienu nies sewwa ħafna ħaduha kontra tagħha qatta bla ħabel. Riduha 

titgħarras liż-żagħżugħ sewwa ħafna, Teodoro De Mas. Dan il-ġuvni kien jixtieq ħafna 
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li jsir reliġjuż, imma ma rnexxilux għax sab tfixkil kbir billi kien werriet ta' isem nobbli 

u l-ġenituri ma ridux li jintilef dan l-isem tan-nobbli 'De Mars'. 

Ġakkina hawn sabet ruħha fi tfixkil kbir, minn naħa xtaqet li ssir soru Karmelitana u 

minn naħa l-oħra ma xtaqitx li tikser il-kelma tal-ġenituri tagħha. Talbet u għamlet 

kemm setgħet biex tagħraf ir-rieda ta' Alla. Fl-aħħar Alla l-Imbierek taha d-dawl 

x’għandha tagħmel permezz tal-konfessur tagħha. B'hekk fl-24 ta' Marzu 1799, 

Ġakkina saret il-mara ta' Teodoro De Mas. Kien żwieġ skond il-qalb ta' Alla. Id-dar 

tagħhom kienet dar ta' paċi u hena. Kuljum kienu jibdew il-ġurnata billi jisimgħu l-

quddiesa flimkien u filgħaxija jgħidu r-rużarju. Biż-żmien id-dar bdiet timtela'. 

Kellhom disgħat-itfal. Ma kien jonqoshom xejn. 

Kienu ferħanin b’uliedhom u bil-familja. Imma s-salib u t-tiġrib jiġi fuq kulħadd. Meta 

l-Ġeneral Napuljun Bonaparti ħabat għal Spanja, Teodoro De Mas ħass id-dmir li 

jmur jissielet għal pajjiżu. Tħabat u bata' ferm fil-gwerra. Fost l-oħrajn darba, hu u 

ftit suldati oħra tħabtu u ġġieldu bla mistrieħ xħin raw ruħhom imdawrin mill-

għedewwa ta' pajjiżhom.  

Matul dan iż-żmien Ġakkina u uliedha kellhom iduqu x'ifisser il-faqar. Sa batew il-

ġuħ. B'danakollu Ġakkina baqgħet tafda dejjem f'Alla li ma jonqos u ma jinsa lil ħadd. 

Fl-aħħar il-gwerra spiċċat, l-għadu qata' qalbu u Teodoro reġa' lura lejn id-dar. Wasal 

bniedem għajjien mejjet u bla saħħa u miet qasir il-għomor ta' tlieta u tletin sena.  

Ġakkina mardet ukoll imma kollha kuraġġ daret lejn Ġesu' msallab u qaltlu: “lva mil-

lum 'il quddiem jien ngħix għalik biss u għall-familja". Għamlet xi xahar ieħor 

f’Barcelona sakemm ħadet ftit ir-ruħ imbagħad ġabret il-familja kollha u marret f'dar 

kbira li ħallielha żewġha, msejħa 'Manso Escorial'. Moħħha kien biss kif trabbi 'l 

uliedha sewwa u tgħin kemm tista' lill-familji li jkunu fil-bżonn. Bkiet meta mitulha 

tlieta minn uliedha u ferħet meta erbgħa oħra saru reliġjużi waqt li tnejn oħra 

żżewġu. 

Ġakkina, meta sabet ruħħa mingħajr familja, ħasbet li wasal iż-żmien li hija tkun 

kollha ta' Alla, u xtaqet li tidħol soru f'xi kunvent ta' ħajja iebsa. Il-konfessur tagħha, 

patri Stiefnu minn Olit, Kappuċċin, kellu fehma oħra. Ried li Ġakkina twaqqaf għaqda 

ta' sorijiet li l-għan tagħhom ikun it-tagħlim tat-tfal u l-għajnuna lill-morda. Għall-

ewwel sabitha bi tqila li tilqa' dan il-ħsieb. Imma fl-aħħar baxxiet rasha u nhar il-festa 

tat-Tre Re tal-l826 hija għamlet il-professjoni ta' Soru Karmelitana tal-Karità f’idejn l-

Isqof Pawlu ta' Ġesù. Fil-bidu kellha magħha disa' sorijiet oħra. Batew u sofrew ferm 

b'kull xorta ta' tfixkil. Ma qatgħux qalbhom. Bil-għajnuna ta' Alla Ġakkina mill-ewwel 

bdiet tmexxi tajjeb ferm. Kellha qalbha ta' veru omm mas-sorijiet sħabha u ma' 

kulħadd.  
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Ma kienet tegħja qatt, tgħallem lit-tfal u ddur bil-morda. Ma damitx ma fetħet djar 

oħra fi Spanja u fl-Italja sakemm din l-għaqda ta' Sorijiet Karmelitani tal-Karità 

xterdet ma' ħafna pajjiżi. 

Swor Ġakkina mietet ta' wieħed u sebgħin sena wara ħidma bla waqfien u ġiet 

imxandra bħala qaddisa mill-Papa Ġwanni XXIII fl-1959.  

Il-festa tagħha ssir fit-22 ta' Mejju.  
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