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Il-Beata Maria Crocifissa Curcio 
 

Il-Beata Maria Crocifissa Curcio, hija l-

fundatriċi tas-Sorijiet Missjunarji Karmelitani 

ta' Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Hija twieldet 

f'Ispica, fi Sqallija, fid-Djoċesi ta' Noto, fit-30 ta' 

Jannar 1877. Il-ġenituri tagħha kienu Salvatore 

Curcio u Concetta Franzò. Hija kienet is-seba' 

minn għaxart aħwa. Missierha ħalliha tibqa’ 

tistudja biss sa livell elementari skont id-

drawwa ta’ dak iż-żmien. Madankollu, ħerqana 

li titgħallem, hija baqgħet tistudja billi kienet 

taqra ħafna kotba mill-librerija tal-familja. 

Hemmhekk hija sabet kopja tal-Ħajja ta' Santa 

Tereża tal-Bambin Ġesù. L-impatt ta' din il-

qaddisa ppermettielha li tifhem u tħobb il-

Karmelu. 

Fl-1890, fl-età ta' tlettax-il sena, irnexxielha, imma mhux mingħajr diffikultà, li 

tinkiteb fit-Terz Ordni Karmelitan, li kien għadu kif twaqqaf mill-ġdid f'Ispica. 

Minħabba l-attendenza regolari tagħha fis-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu u d-

devozzjoni kbira tagħha lejn il-Madonna tal-Karmnu, "li kienet serqitlha qalba sa 

minn tfulijtha" billi tatha l-missjoni biex "il-Karmelu jerġa’ jiffjorixxi". L-Ispiritwalità 

Karmelitana għallmitha tifhem il-pjanijiet divini merfugħha għaliha. 

Ix-xewqa tagħha kien li xxerred fost kulħadd l-ideal tal-Missjoni Karmelitana, billi 

tgħaqqad id-dimensjoni kontemplattiva ma dik appostolika. Hija bdiet esperjenza ta’ 

ħajja kontemplattiva ma ftit membri tat-Terz Ordni Karmelitan f’appartament żgħir li 

kien propjetà tal-familja imma ħutha ħallewh biex tużah hi. Hija wara marret 

f’Modica (Rg) fejn hi kienet inkarigata bit-tmexxija ta’ dar li kienet tgħin tfajliet żgħar 

li kienu orfni jew b’xi mod kellhom bżonn l-għajnuna. Hija ħadmet ħafna biex dawn 

it-tfajliet joħorġu minn dik id-dar bħala tfajliet iffurmati tajjeb fil-karatru u biex ikunu 

żgħażagħ utli għas-soċjetà. Din id-dar kien jisimha “Carmela Polara”. 

Wara ħafna snin ta’ tentattivi u tbatija għal xejn fl-attentat tagħha  biex dan il-grupp 

tagħha jkun uffiċjalment rikonoxxut mill-awtoritajiet ekkleżjastiċi, hija irnexxilha ġġib 

is-sapport verbali ta’ Patri Karmelitan Lorenzo Van Den Eerenbeemt.  

Fis-17 ta’ Mejju 1925, hija marret Ruma għall-kanonizzazjoni ta’ Santa Tereża tal-

Bambin Ġesù. L-għada hija flimkien ma missierha marret iżżur belt żgħira fuq barra 
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ta’ Ruma, Santa Marinella. Hija baqgħet impressjonata bis-sbuħija tal-kampanja ta’ 

dawk l-inħawi imma kienet impressjonata wkoll bil-faqar li numru ta’ nies f’dawk l-

inħawi kienu jgħixu fih. Hawnhekk hija indunat li dan kien il-post fejn hija kellha 

twettaq il-missjoni tagħha. Hija kellha l-permess bil-fomm mingħand l-Isqof tad-

djoċesi ta’ Porto Santa Rufina, l-Kardinal Antonio Vico. Fit-3 ta’ Lulju 1925 hija 

waqqfet b’mod permanenti l-kunvent tagħha f’Santa Marinella. Fis-16 ta’ Lulju tas-

sena ta’ wara, hija irċeviet id-digriet li l-komunità tagħha kienet affiljata  mat-Terz 

Ordni Karmelitan. Dan kien is-siġil li l-ħidma tagħha kienet marbuta mal-Ordni 

Karmelitan u għalhekk mall-Madonna taħt it-titlu tal-Karmnu. Fl-1930, wara ħafna 

tbatija u problemi, din il-komunità ġdida u żgħira, kisbet ir-rikonoxximent tal-Knisja u 

l-Kardinal Tommaso Pio Boggiani, Ordinarju tad-Djoċesi ta’ Porto Santa Rufina, 

għolla l-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Missjunarji Karmelitani ta' Santa Tereża tal-

Bambin Ġesù bħala ordni bi drittijiet djoċesani. 

"Li jġib l-erwieħ għand Alla" kien il-ħsieb prinċipali li wassal biex bdew jinfetħu ħafna 

istituzzjonijiet edukattivi u ta' karità fl-Italja u barra. Għal din ir-raġuni hija ħeġġet lil 

uliedha biex ixerdu fil-familji tagħlim nisrani. Hija wetqet il-ħsieb nisrani li kien 

dejjem ibberren f’moħħa, meta 1947, ftit wara it-tieni gwerra dinija hija bgħatet l-

ewwel sorijiet tagħha fil-Brażil bil-messaġġ tagħha jkun biex “qatt ma jinsew lill-

fqar”.  

Maria Crocifissa Curcio kienet soru marrada ħafna u kienet tbati minn problem ta’ 

saħħa. Hija dejjem aċċettat dan il-mard mingħajr tgergir bħala r-rieda ta’ Alla 

għaliha. Fl-aħħar snin ta’ ħajjitha l-mard kabarha ħafna u kienet toffri dan il-mard 

bħala sagrifiċċju lil Alla għall-bżonn tas-sorijiet sħaba. It-talb tagħha kien djalogu 

kontinwu ma’ Sidna Ġesù Kristu, l-Missier Etern u l-qaddisin tas-sema. Dan kien talb 

mimli fiduċja ispirat mill-fiduċja li għandu jkun hemm bejn il-missier u l-ulied u l-

imħabba sħiħa ta’ bejn il-miżżewġin, biex ikun hemm sentimenti ta’ gratitudni, tifħir 

u adorazzjoni. Hija xtaqet li dan il-messaġġ tgħaddih lil ħutha s-sorijiet u biex dawn 

jgħadduh lil dawk kollha li kienu jiltaqgħu magħhom. Hija xtaqet li bl-eżempju 

tagħha tqawwi lil sħaba biex ikunu “sorijiet qaddisa, sorijiet devoti tal-Ewkaristija, u 

sorijiet li jkunu jafu kif jitolbu”. 

Matul il-ħajja tagħha hija kabbret fiha x-xewqa li tingħaqad ma Ġesù fl-Ewkaristija 

billi tat lilha nfisha kollha kemm hi għall-Kristu, biex tpatti "għan-numru kbir ta' 

erwieħ li ma jafux u ma jħobbux lil Alla" u billi offriet li tkun vittma flimkien "mal-

Gran Martri tal-Imħabba". Dawn ix-xewqat għamluha kapaċi li tbati ma’ dawk li 

kienu qegħdin ibagħtu, li tkun taf il-bżonnijiet ta’ dawk fil-bżonn, li tipprovdi vuċi 

għal dawk li ma kellhomx, u li tara lil Ġesù msallab f’dawk li kienu fil-bżonn jew 

qegħdin ibagħtu. Għalhekk hija kienet tħeġġeġ lis-sorijiet tagħha biex “iħobbu bi 
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qdusija lit-teżori li Alla kien jafda f’idejhom; l-erwieħ taż-żgħażagħ li kienu t-tama tal-

futur”. Hija kienet tħeġġeġ lil sħaba biex ikunu ta’ servizz għall-oħrajn l-aktar għal 

dawk li kienu umiljati u abbandunati, “biex joħorġu dak li hu deheb mit-tajn” biex 

b’hekk kull bniedem ikollu s-sura u dinjità li tixraqlu għax huwa l-Iben ta’ Alla. Mill-

Madonna hija tgħallmet li tkun omm għal dawk fil-bżonn. Flimkien ma’ Santa Tereża 

tal-Bambin Ġesù hija sabet il-qdusija tagħha billi twettaq dak li kien dmir tagħha, bl-

umiltà, bis-sempliċità, bil-ferħ u bl-imħabba. Hija għarfet tgħaqqad f’ħajjitha “l-

esperjenza ta’ Martha oħt Lazzru” u “mistiċiżmu profond ta’ oħta Marija”. 

Suor Crocifissa mietet fl-4 ta' Lulju 1957, f'Santa Marinella. Fit-12 ta' Frar 1989 l-

Isqof Portuense tad-Djoċesi, Mons. Diego Bona beda l-proċess għall-beatifikazzjoni 

tagħha, li ntemmet fil-Kongregazzjoni għall-Kawżi tal-Qaddisin fid-19 ta' Ottubru, 

2004. 

Maria Crocifissa Curcio kienet beatifikata mill-Papa Benedittu XVI f'San Pietru, fil-

Belt tal-Vatikan fit-13 Novembru, 2005. Il-ġisem tagħha jinsab fil-kappella tad-dar 

Ġenerali tal-Kongregazzjoni, f'via del Carmelo, 3 f'Santa Marinella, f'Ruma. L-Ordni 

Karmelitan jagħmel it-tifkira tagħha fl-4 ta’ Lulju. 
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