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Il-Beatu Hilary Januszewski 
 

Il-Beatu Hilary Januszewski twieled fil-11 ta’ 

Ġunju 1907, fil-villaġġ ta’ Krajenki fil-Polonja.  

Meta tgħammed il-ġenituri tiegħu Martin u 

Marianne tawh l-isem ta’ Pawel. Mingħand il-

ġenituri tiegħu huwa irċieva edukazzjoni 

nisranija.  

Sas-sena 1915 huwa attenda kulleġġ fi 

Gremblin imma wara billi l-familja tiegħu ma 

baqgħitx tgħix f’dak ir-raħal, kompla l-istudji 

tiegħu fl-Istitut ta’ Suchary. Billi l-familja kellha 

diffikultajiet finanzjarji huwa kellu jabbanduna 

dawn l-istudji. Sadanittant il-familja tiegħu 

marret toqgħod fi Krakovja u hemmhekk beda 

mill-ġdid l-istudji. Fl-1927 huwa issieħeb fl-

Ordni Karmelitan. Huwa temm in-novizzjat 

tiegħu fl-Leopoli u fit-30 ta’ Diċembru 1928 għamel il-professjoni sempliċi. Meta 

spiċċa l-istudji fil-filosofija fi Krakovja, s-superjuri tiegħu bagħtuh jistudja fil-Kulleġġ 

Internazzjonali ta’ San Albert, f’Ruma. Hilary Januszewski kien ordnat saċerdot fil-15 

ta’ Lulju 1934. Huwa kiseb il-Liċenzjat fit-Teoloġija u l-premju għall-aħjar student fl-

akkademja ta’ San Tumas f’Ruma. Fl-1935 huwa mar lura fil-Polonja fil-kunvent tal-

Karmelitani fi Krakovja. Kif wasal il-Polonja kien maħtur Professor tad-Dommatika u 

l-Istorja tal-Knisja fl-istitut tal-Provinċja Pollakka fi Krakovja.  

Fl-1 ta’ Settembru 1939, wara diversi xhur ta’ tensjoni, l-Ġermanja iddikjarat ġwerra 

kontra l-Polonja. Dan kien il-bidu ta’ xahar terribli fl-istorja tal-Polonja. Għoxrin 

ġurnata wara t-truppi Sovjetiċi invadew l-Polonja. L-armata Pollakka ftit offriet 

reżistenza u sal-aħħar tax-xahar il-Polonja kienet maqsuma u parti maħkuma mis-

Sovjetiċi u naħa oħra mill-Ġermaniżi. Kważi xahar wara, fl-1 ta’ Novembru 1939, 

Patri Eliseus Sánchez-Paredes, Pirjol Provinċjali ħatru Pirjol tal-Komunità. Sena wara 

l-Ġermaniżi ordnaw l-arrest ta’ ħafna saċerdoti u reliġjużi. Fit-18 ta’ Settembru, 1940 

il-Gestapo, iddeportaw erba’ patrijiet, Patri A. Urbanski, Patri A. Wszelaki, Patri M. 

Nowakowski u Patri P. Majcher mill-Kunvent tal-Patrijiet Karmelitani ta’ Krakovja. 

F’Diċembru, meta patrijiet oħra kienu arrestati l-Beatu Hilary Januszewski ippreżenta 

ruħhu biex ikun arrestat hu minflok patri anzjan u marid li kien jismu Patri P. 

Konoba. 
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Minn dakinhar beda l-kalvarju tal-Beatu Hilary Januszewski. Huwa kien mibgħut fil-

ħabs ta’ Montelupi fi Krakovja. Wara kien deportat għall-kamp ta’ konċentrament ta’ 

Sachsenchausen fil-Ġermanja u f’April 1941 kien deportat lejn il-kamp ta' 

konċentrament ieħor fil-Ġermanja dak ta' Dachau.  

F’dak iż-żmien diffiċli l-Beatu Hilary Januszewski kien mudell għal dawk li miegħu 

kienu qegħdin fil-kamp ta’ konċentrament  bil-ħajja tajba tiegħu u t-talb. Miegħu 

kien hemm ukoll Patrijiet Karmelitani oħra fosthom il-Beatu Titu Brandsma li ta’ 

spiss kienu jissieħbu miegħu fit-talb.  

Fis-sezzjoni 25 tal-kamp ta’ konċentrament il-marda qerrieda tat-Tifu kienet qegħda 

tinfirex fost dawk li kienu jgħixu f’dik is-sezzjoni.  Bgħix jgħinu lil dawk morda 32 

qassis ippreżentaw ruħhom billi dawk li jmexxu l-kamp ma riedux jeħdulhom l-ikel u 

ħwejjeġ oħra. Ftit jiem wara anki l-Beatu Hilary Januszewski spontanjament issieħeb 

magħhom. Il-ħidma tiegħu damet 21 jum għaliex hu wkoll kien infettat bit-Tifu. 

Huwa miet fil-25 ta’ Marzu 1945, ftit jiem biss qabel il-liberazzjoni tal-kamp ta’ 

konċentrament. Dawk li illiberaw il-kamp ta’ konċetrament ta’ Dachau qalu li din is-

sezzjoni kienet bħal ċimiterju mimli iġsma ta’ dawk li mietu hemm minħabba l-

epidemija qerrieda tat-tifu. Il-ġisem tal-Beatu Hilary Januszewski kien kremat fil-

krematorju ta’ Dachau.  

Il-Beatu Hilary Januszewski kien beatifikat mill-Papa Pollakk u Qaddis Ġwanni Pawlu 

II fit-13 ta’ Ġunju 1999 waqt żjara appostolika li dan il-Papa għamel f’Varsavja fil-

Polonja.  F’din il-beatifikazzjoni il-Papa Ġwann Pawlu II ibbeatifika 108 matri Pollakk 

tat-Tieni Gwerra Dinija li kienu vittmi tal-persekuzzjoni Nażista.  

F’ittra li kiteb lil ħutu l-Patrijiet Karmelitani fl-okkażjoni tal-Beatifikazzjoni tal-Beatu 

Hilary Januszewski, ittra li tgħodd ukoll għal dawk li huma devoti tal-Madonna tal-

Karmnu, l-Ġeneral tal-Ordni Patri Joseph Chalmers qal hekk: 

Hilary Januszewski, kien bniedem altruist, li għex ħajja fis-skiet imsejsa fuq it-talb u 

s-servizz lejn l-oħrajn. Dawk li kienu jafuh insistew li hu kien jgħix ħajja sempliċi. Li 

kieku ma kienx għall-mewta erojka li miet, probabilment kien jintesa għax qatt ma 

għamel ħwejjeġ kbar li jibqgħu jissemmew.  Imma bis-saħħa u l-qawwa li tiġi mill-

ħajja tat-talb – li tgħix fil-preżenza ta’ Alla – xi ħaġa tipika ħafna u ġenwina fl-

Ispiritwalità Karmelitana – huwa ta lilu nifsu għall-oħrajn b’dik is-sempliċità li għix. 

Huwa kien bniedem imħarreġ sew fit-talb ta’ kuljum u għalhekk offra ruħhu 

b’ġenorosita meta kien iffaċċjat bl-arrest u bir-realta tal-kamp ta’ konċentrament. 

Nistgħu ngħidu li hu irnexxielu jkun fidil lejn il-vokazzjoni tiegħu f'ċirkostanzi 

ordinarji u, bħala riżultat, kien ukoll kapaċi li jkun daqstant fidil f'ċirkostanzi tassew 

straordinarji.  
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Min hu fidil f'ħaġa tassew żgħira, 

hu fidil ukoll fil-ħafna; 

(Lq 16, 10). 

L-Ordni Karmelitan jagħmel it-tifkira tal-Beatu Hilary Januszewski fit-12 ta’ Ġunju. 
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