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San Louis u Santa Zélie Martin 
 

Louis u Zélie Martin,  huma magħrufa l-aktar 

bħala l-ġenituri ta' Santa Tereża tal-Bambin 

Ġesù u tal-Wiċċ ta’ Kristu, iżda din il-koppja 

hija mudell ta' qdusija fiha infisha. San Louis u 

Santa Zélie Martin huma l-ewwel koppja 

miżżewġa li ġew imxandra qaddisin flimkien.  

Louis twieled fit-22 ta’ Awwissu 1823 

f'Bordeaux fi Franza. Ix-xewqa tiegħu kienet li 

jsir reliġjuż iżda ma aċċettawx il-Patrijiet 

Agostinjani għaliex ma kienx jaf il-Latin u sar 

arloġġar. Zélie (Azelie-Marie) twieledet fit-3 ta’ 

Diċembru 1831. Hija wkoll f’żgħożita kienet 

tittama li ssir reliġjuża, xtaqet issir soru imma 

ma ħallewhiex tidħol fin-novizzjat għaliex 

kienet tbati minn qtugħ tan-nifs u kienet 

tuġagħha ħafna rasha. Hija fehmet li l-ħajja reliġjuza ma kientx ir-rieda ta' Alla 

għaliha. Il-Mulej jagħlaq bieb biex hu jiftaħ mija. 

Louis u Zélie iltaqgħu f'Alencon u iżżewġu fit-13 ta’ Lulju 1858 wara tlett xhur ta’ 

għerusija fil-bażilika tal-Assunta f’Alençon. Għal kważi sena l-koppja ma 

kkunsmawhx iż-żwieġ, iżda fuq il-parir tal-konfessur tagħhom  biddlu l-ħsieb u 

ddeċidew li jkollhom familja kbira għall-glorja ta' Alla. Huma kellhom disat itfal, li 

ħamsa minnhom għazlu l-ħajja reliġjuża. 

Bħal kull familja oħra, kemm Louis u anki Zélie kellhom imorru għax-xogħol. Louis 

kien jaħdem fil-ħanut tiegħu ta’ arloġġier. Zélie kienet taf taħdem ħafna l-bizzilla. 

Tant kellha suċċess li bdiet tagħmel il-bizzilla ta’ Alençon li għadha famuża sal-lum u 

li f’Alençon kienet tagħti ħafna xogħol lil ħafna familji.   

B’hekk il-familja kienet tgħaddiha tajjeb finanzjarjament. Ma dan kollu ma kienux 

jiftaħru. Għalhekk bħala familja kienu jgħixu ħajja komda imma l-problemi ma 

naqsux bħal meta sofrew it-telf ta' erba' minn uliedhom ta’ età żgħira. Kellhom 

disgħat itfal, żewġ subien u seba bniet. Imma minnhom dawn id-disgħat itfal, erbgħa 

mietu żgħar. Zélie kienet omm ta’ ħlewwa kbira ma’ uliedha. F'waħda mill-ittri 

tagħha bid-data tal-4 ta' April 1868, Zélie kitbet hekk: “huwa xogħol tant sabiħ li 

tieħu ħsieb uliedek, għax b'hekk l-ulied iħossuhom li kienu tant mixtieqa u li l-
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ġenituri qegħdin jgħixu għalihom. Dan jogħġob ħafna lil Alla u lill-ġenituri wkoll u 

għalhekk isiru ħaġa waħda.”   

Il-fidi tagħhom kienet fidi ħajja. It-talb fil-familja u s-smigħ tal-quddies kien ikun ta’ 

kuljum. Huma kienu jħarsu l-Ħadd, Jum il-Mulej u dakinhar ma kienx isir xogħol. 

Huma kienu jersqu ta’ spiss għas-sagrament tal-qrar u jieħdu sehem attiv fil-ħajja 

tal-parroċċa. Il-koppja għexet ħajja modesta, kienet tagħmel ħafna karità u tgħin lill-

fqar. Huma għallmu lil uliedhom il-virtù tal-karità għax kienu jagħmlu ħafna karità 

ma min kien ikollu bżonn fis-skiet billi kienu jkunu huma stess li jmorru jħabbtu l-

bibien ta’ dawk li kienu fil-bżonn. 

Santa Tereża aktar tard kitbet f’ittra tagħha tas-26 ta’ Lulju 1897: "Alla tani missier u 

omm li kienu aktar denja tas-sema milli tal-art." 

Zélie, omm Santa Tereża mardet bil-kanċer tas-sider u mietet fit-28 ta’ Awwissu 

1877, wara 19-il sena żwieġ, fl-età ta' 45 sena. L-iżgħar tifla tagħha kellha biss 4 snin. 

Louis u t-tfal tiegħu marru joqgħodu ġewwa Lisieux. Waħda wara l-oħra l-ħames 

uliedu l-bniet ħallewh u daħlu sorijiet, uħud mal-Karmelu u oħrajn 

f’kongregazzjonijiet oħra. Minkejja s-solitudni tiegħu huwa qal: "Huwa unur kbir 

għalija li l-Mulej għażel li jieħu t-tfal tiegħi kollha. Li kieku kelli xi ħaġa aħjar minn 

uliedi, ma kontx noqgħod naħsiba biex noffriha lilu." Louis marad ħafna u għadda 

tlett snin rikoverat fl-isptar ta’ Bon Saveur f’Cannes għaliex kellu stroke, wieħed 

wara l-ieħor. Huwa miet fid-29 ta’ Lulju 1894. 

Louis u Zélie Martin kienu dikjarati venerabli mill-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu II fit-28 

ta’ Marzu 1994. Huma ġew iddikjarati Beati mill-Kardinal Jose Saraiva Martins il-

mibgħut tal-Papa Benedittu XVI fid-19 ta’ Ottubru 2008 ġewwa l-Bażilika ta’ Santa 

Tereża tal-Bambin Ġesù u tal-Wiċċ ta’ Kristu, fl-Lisieux Franza. Dan ġara wara li kien 

approvat il-miraklu tal-fejqan ta’ tat-tifel Pietro Schilirò, minn Monza l-Italja wara li 

dan kien twieled b’malformazzjoni tal-pulmun u li għalih ma kienx hemm tama ta’ 

fejqan u li jgħix. Huma mbagħad kienu mxandra qaddisin, kważi sebgħa snin wara 

mill-Papa Franġisku fit-18 ta’ Ottubru 2015, waqt is-Sinodu tal-Isqfijiet fuq il-Familja 

li sar fil-Vatikan. Il-mirkalu li bih kienu ġew dikjarati qaddisin kien tal-fejqan ta’ 

tarbija minn Valenzia, Spanja jisimha Carmen. Hija twieldet erbgħa t’ijiem qabel 

dawn ġew dikjarti Beati, u li għaliha tmien tobba xehdu li ma kienx hemm 

spejazzjoni xjentifika għall-fejqan tagħha. 

F’omelija li għamel Mons Arċisqof Charles J. Scicluna waqt Quddiesa fl-okkażjoni tal-

Kanonizzazzjoni ta’ Louis u Zélie Martin nhar il-Ħamis 22 t'Ottubru 2015 qal hekk, “Il-

Papa Franġisku, meta ppropona lil San Louis Martin u lil Santa Zélie Martin bħala 

eżempju ta’ qdusija fiż-żwieġ, tana kelma ta’ għerf importanti. M’għamlux affarijiet 
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straordinarji imma l-ħajja miżżewġa għexuha b’mod straordinarjament tajjeb. Il-frott 

tagħhom juri wkoll min kienu għax int is-siġra tarafha mill-frott tagħha. Uliedhom 

ukoll huma xhieda tal-qdusija tal-mama u tal-papa tagħhom. Jiena nixtieq nafda lil 

miżżewġin kollha tad-djoċesi tagħna għall-interċessjoni ta’ dawn il-qaddisin San 

Louis u Santa Zélie Martin. Din il-koppja miżżewġa, qaddisin quddiem il-Mulej, li 

jidħlu għalina biex fil-familji tagħna jkun hemm l-għożża, ikun hemm spirtu ta’ 

umiltà, spirtu ta’ mħabba, ta’ ħniena, spirtu ta’ talb.”  

It-tifkira tagħhom issir fit-12 ta’ Lulju. 
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