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Santa Tereża 
ta’ Los Andes 

 

Juanita Fernandez Solar twieldet fit-13 ta' Lulju 

1900 f'Santiago fiċ-Ċili. Skont id-drawwa ta’ 

dak iż-żmien, jumejn wara t-twelid tagħha, ġiet 

imgħammda. Fil-fonti kienet imsejħa Juana 

Enriqueta Josefina tal-Qalb Imqaddsa 

Fernandez Solar.  Dawk li kienu qrib tagħha 

kienu jgħajtula bl-isem ta’ Juanita, l-isem li 

għada magħrufa bih illum fiċ-Ċili. 

Hija kellha trobbija normali. Hija kienet tkun 

dejjem mall-familja tagħha li skont it-

tradizzjoni taċ-Ċili kienet tinkludi lil missierha 

Miguel Fernandez, ommha Lucia Solar, tlett 

ħutha subien u żewġt ibniet, omm ommha, 

żijiet u kuġini. Il-familja tagħha kienet familja 

sinjura imma xorta waħda kienu nies ta’ fidi 

Nisranija prattikanti. Huma taw xhieda ta’ dak li jemmnu billi għexu l-fidi b'sinċerità 

u perseveranza. L-eżempju u t-tagħlim tal-ġenituri tagħha kienu l-pedament tal-

edukazzjoni Nisranija tagħha.  

Matul is-sena ta’ preparazzjoni ghall-Ewwel Tqarbina li ghamlet fil-11 ta' Settembru 

1910 hija tgħid li “l-Verġni Mbierka għenitni nnaddaf qalbi minn kull imperfezzjoni.” 

Hija bħal Santa Tereża tal-Bambin Ġesù setgħet tgħid illi l-Ewwel Tqarbina tagħha 

kienet infużjoni bejnha u bejn Ġesù. Hi ssejjaħ dan il-jum “ġurnata mingħajr sħab”, 

jum li ħalla marka fiha għal dejjem. Juanita kienet xebba sabiħa, twila, bjonda, 

xagħarha safrani u ħafif, b’għajnejn żoroq li juru kemm l-antenati tagħha kienu 

Ingliżi. Kienet moderna, sportiva, għawwiema tajba, akkanita għall-irkib taż-żwiemel, 

tħobb il-mużika, iddoqq il-pjanu u l-armonju u mżejna b’leħen sabiħ. Kienet dejjem 

ferħana u ċajtiera. Bejn l-1911 u l-1914 hija kienet marida ħafna u dawn kienu snin 

diffiċli għaliha. Fit-8 ta' Dicembru kienet qegħda tmut u f'sena minnhom kellha 

tagħmel operazzjoni. Fid-djarju tagħha kitbet hekk “Ħajti hi magħmula minn żewġ 

ħwejjeġ it-tbatija u l-imħabba”. 

Hija bdiet tattendi l-kulleġġ tas-Sorijet Franċiżi tal-Qalb ta’ Ġesù. Meta kellha 

erbatax-il sena hija iddeċidiet li trid isir soru mas-Sorijiet Karmelitani Skalzi. Din ix-

xewqa saret realta fis-7 ta' Mejju 1919, meta daħlet fil-monasteru ż-żgħir tal-Ispirtu 
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s-Santu fil-belt ta' Los Andes, madwar 90 kilometru minn Santiago. Hija ħadet l-isem 

ta' Tereża ta' Ġesù. Il-ġenituri tagħha ferħu ħafna meta binthom daħlet il-kunvent. 

Fl-14 ta’ Ottubru ħadet il-libsa ta’ soru u mbagħad bdiet in-novizzjat tagħha.  

Nhar il-Ġimgħa l-Kbira tat-2 ta’ April 1920 hija mardet bil-marda qerrieda tat-tifu.  

Hija sofriet ħafna minħabba dan l-attakk qawwi tat-tifu. Fil-5 ta’ April hija rċeviet l-

aħħar sagramenti. Biex Tereża ta' Ġesù tispiċċa novizzjat kien jonqos sitt xhur oħra 

imma fis-6 ta’ April għamlulha l-professjoni reliġjuża tagħha, "in articulo mortis". Hi 

mietet fit-12 ta' April 1920, tlett xhur qabel għalqet 20 sena u wara li għamlet  biss 

11-il xahar fil-Karmelu bħala postulanta u novizza.  

Il-konfessur tagħha jirrakonta li hija kienet qaltlu li kienet taf minn ħafna qabel li 

kellha tmut żgħira u li Alla irrivelala wkoll id-data tal-mewt tagħha xahar qabel ma 

mietet. Huwa jkompli jirrakonta li hi kienet aċċettat dan bil-ferħ għax kienet ċerta li 

l-missjoni tagħha li tagħmel lil Alla magħruf u maħbub ser tkompliha anki fl-eternità. 

Suor Tereża ta’ los Andes kienet beatifikata mill-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu II fit-3 

ta’ April 1987, waqt żjara li l-Papa għamel f’Santiago, iċ-Ċili.  Fl-omelija tiegħu 

dakinhar tal-beatifikazzjoni tas-Soru Tereża ta’ los Andes il-Papa qal hekk: “Il-Beata 

Tereża ta’ los Andes, poġġiet fil-prattika l-beatitudni, tathom il-ħajja permezz tal-

ħajja tagħha, fl-eżempju l-aktar perfett ta’ qdusija, li hu Kristu. Għalhekk Tereża ta’ 

los Andes kienet tiddi l-ferħ tal-faqar fl-ispirtu, kellha t-tjubija u l-manswetudini fil-

qalb tagħha, hi kienet issofri fis-skiet għax hekk Alla jippurifika u jqaddes lil dawk li 

huwa jagħżel. Hija kellha l-ġuħ u l-għatx għall-ġustizzja, ħabbet lil Alla fuq kollox u 

riedet li Alla jkun maħbub u magħruf minn kulħadd. Alla biddel fi ħniena s-sagrifiċċji 

li kienet tagħmel għall-qdusija tas-saċerdoti u għall-konverżjoni tal-midinbin; hija 

kienet iġġib il-paċi u l-għaqda fost dawk li kienu jkunu madwara. Fiha kien jidher l-

aktar is-safa tal-qalb, u għalhekk hija tat ħajjitha kollha għal Kristu u  Kristu fetħilha 

għajnejha biex tikkontemplah fil-misteri tiegħu. 

Fuq kollox Alla ta l-grazzja li tgħix il-ferħ u l-hena tas-sema minn qabel f’din id-dinja, 

li tgħix il-beatitudni u l-ferħ tal-għaqda ma Alla bil-qadi tal-proxxmu.” 

Hi kienet kanonizzata mill-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu II fil-21 ta' Marzu 1993 u 

pproponiha bħala eżempju għaż-żgħażagħ fil-Knisja tal-lum. Il-fdalijiet tagħha jinsabu 

meqjuma fis-Santwarju ta’ Auco-Rinconada de Los Andes fejn eluf ta’ pellegrini 

kuljum imorru jitolbu l-interċessjoni tagħha. Fiha huma jsibu l-konsolazzjoni, d-dawl 

u triq li twassalhom għand Alla. 

Il-Knisja tagħmel it-tifkira tagħha fit-12 ta’ April imma l-Ordni Karmelitan jagħmel it-

tifkira tagħha fit-13 ta’ Lulju. 
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Teresa of Los Andes hija profeta ta’ Alla għal żminijietna. Bil-ħajja tagħha hija urietna 

li anki li llum nistgħu ngħixu l-Evanġelu sal-anqas dettal. Hija turina li sejħa ta’ Alla 

biex insiru qaddisin hija tassew vera, tiġri llum u nistgħu nwieġbu għaliha. Il-ħajja 

tagħha turina d-dedikazzjoni li hija kellha biex timxi wara Ġesù, li dik hija l-ewwel u l-

unika triq tagħtina l-veru ferħ. 

Santa Tereża ta’ Los Andes hija l-ewwel Ċilena li kienet dikjarata qaddisa. Hija wkoll 

l-ewwel soru Karmelitana Skalza li saret qaddisa minn barra l-Ewropa u r-raba 

qaddisa bl-isem Tereża fil-Karmelu wara Santa Tereża ta’ Avila, Santa Tereża ta’ 

Firenze u Santa Tereża tal-Bambin Ġesù u tal-Wiċċ ta’ Kristu. 
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