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Is-Sorijiet Karmelitani Martri ta’ Compiegne  

 

Ix-xewwiexa ta' Franza għajtu: "Ħelsien - 

sħubija - Kulħadd Xorta", u wara ftit ħaduha 

kontra l-għonja tal-belt u qatluhom. Ftit wara 

għamlu għas-saċerdoti u sorijiet. Huma bdew 

mill-Kunvent ta' Montparnasse f'Pariģi. Ħadd 

minn dak il-kunvent ma ħelisha minn taħt idejn 

ix-xewwiexa. Irħieb kollha sfaw maqtula taħt il-

giljottina. Ir-rewwixta malajr xterdet ma' 

Franza kollha. Is-sorijiet Karmelitani. li kienu 

igħixu fil-monasteru ta' Compiegne offrew 

ruħhom 'l Alla biex itaffi l-qilla tiegħu għall-

ħażen ta' pajjiżhom u biex jagħti l-paċi lill-

Knisja u lill-gvern. Baqgħu kuljum jagħmlu din l-

offerta kull fil-għadu. 

Waqt li dawn is-sorijiet Karmelitani kienu 

qegħdin ikantaw l-Għasar nhar l-14 ta' Settembru 1792, jisimgħu l-qanpiena ddoqq 

bis-saħħa. Il-qalb tas-superjura Suor Tereża ta' Santu Wistin għamlet “tikk". waqaf il-

kant kollu, u s-sorijiet imbeżżgħin resqu lkoll madwar is-superjura. Il-qanpiena ma 

waqfet xejn iċċempel. Is-sorijiet reġgħu għamlu l-offerta ta' filgħodu. Żewġ Sorijiet 

imdaħħlin fiż-żmien beżgħu aktar mill-oħrajn, imma fl-aħħar għamlu l-qalb u ssieħbu 

huma wkoll fl-offerta lil Alla. Billi l-qanpiena kompliet tagħti kemm tiflaħ, is-

Superjura għamet żewģ kelmiet ta' kuraġġ lis-Sorijiet. l-oħra li kienu sittax fosthom 

Suor Kostanza li kienet novizza. Malli s-superjura fetħet il-bieb ix-xewwiexa daħlu 

jgħajtu fil-kunvent, qishom ilpup feroċi. Bdew ifarrku u jkissru kulma jsibu. Keċċew 

lis-sorijiet ‘il barra fost għajjat, tgħajjir u kant ta' l-innu tar-rewwixta. 

L-imsejkna Sorijiet Karmelitani, imwerwrin, ma kinux jafu fejn jaqbdu jmorru. Tferrxu 

'l hawn u 'l hinn, u nħbew kif setgħu għand il-ħbieb. Bil-mod il-mod reġgħu bdew 

jinġabru, u nqasmu f’erba' għaqdiet fi djar ħbiebhom imxerrdin ma' Compiegne. 

Baqgħu jgħixu l-ħajja tal-kunvent mill-aħjar li setgħu. Jitolbu flimkien, jaqraw kotba 

tajba, jaħdmu u jgħinu lil xulxin. Għalkemm l-erba' għaqdiet kienu bogħod minn 

xulxin, kienu qalb waħda taħt it-tmexxija ta' Suor Tereża li kienet tħeġġigħom bla 

heda b'ittri li kienet tibgħat bil-moħbi tal-gvern. Imma fl-aħħar xi ħadd kixifhom u 

gżahom lill-Kumitat tax-Xewwiexa. Ġew maqbuda lkoll fl-24 ta' Ġunju 1794 u 

mixħutin fil-ħabs ta' Sainte Marie li qabel kien monasteru tal-“Viżitazzjoni". Malli 
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ltaqgħu flimkien. bkew bil-ferħ li reġgħu ngħaqdu lkoll. Bdew mīll-ġdid jitolbu u 

jħeģģu lil xulxin bi tħejjija għal li seta' jiġri 'l quddiem. Ftit ġranet wara ġew maħruġin 

mil-ħabs, mgħobbija fuq karrettuni u meħudin lejn Pariġi, fejn waslu fit-13 ta' Lulju. 

Xeħtuhom fil-ħabs imsemmi Conciergerie li kien mimli saċerdoti, reliģjużi u nies oħra 

lesti għall-mewt. Suor Tereża ta' Santu Wistin ħeġġet lil sħabha biex jafdaw f'Alla u 

jibqgħu marbutin għal kollox mal-Knisja. Is-l6 ta' Lulju, nhar il-festa tal-Madonna 

taleKarmnu, għaddewh ikantaw innijiet ta' ferħ u qima lil Alla, tant li għaġġbu mhux 

biss lill-ħabsin bħalhom imma l-istess suldati kefrin li kienu għassa magħhom. Imma 

l-għada waslet is-siegħa tagħhom. Ħaduhom il-qorti fejn ġew mixlijin li kienu 

qegħdin jaħdmu kontra l-Gvern. Bla xhieda ta' xejn u bla ebda ħjiel ta' ħaqq ġew 

ikkundannati għall-mewt bil-giljottina. Għal darb'oħra tellgħuhom fuq il-karrettuni u 

ħaduhom għall-misrah Barriere-du-Trone. Minn kull fejn għaddew kien hemm folol 

ta' nies f’sikta kbira. 

Is-Sorijiet Karmelitani biss kienu jinstemgħu, Kienu qed ikantaw il-‘Miserere’ is-salm 

tal-penitenza. X’ħin spiċċaw is-salm bdew ikantaw it-Te Deum sakemm waslu fil-

misrah tal-mewt. Malli raw il-giljottina kantaw it-talba lill-Ispirtu s-Santu, Veni 

Creator Spiritus. Kif niżlu minn fuq il-karrettuni nxteħtu lkoll għarkubbtejhom, talbu 

l-barka tas-Superjura Suor Tereża, u waħda waħda bdew telgħin it-tarġa tal-palk. L-

ewwel li poġġiet rasha taħt, il-giljottina kienet in-novizza Suor Kostanza. 

Bl-leħen wieħed is-Sorijiet kantaw "Sliem għalik Sultana" u nstemgħet ...'ċlukk'...u 

ras Suor Kostanza waqgħet fl-art. "Omm tal-Ħniena"...Suor Marija Lwiģa ttajret lejn 

ís-sema. "Ħajja, ħlewwa"...’ċlukk’...u ras Suor Anna Marija inqatgħet minn ģisimha. 

“Tama tagħna, sliem għalik”...’ċlukk’...ras Suor Karietta. “Lilek ingħajtu għax aħna 

tturufnati, ulied Eva"...Suor Ewfrasja marret għand Ġesù...U l-bqija tas-Sorijiet 

komplew ikantaw..."Lilek nitniehdu aħna li nibku dan il-wied tad-dmugħ" u ’ċlukk’ 

marret ras Suor Enriketta...“Ejja, mela"...u Suor Tereża tal-Qalb ta' Marija. marret 

tiltaqa' mal-Madonna fis-sema...“Avukata tagħna, dawwar lejna"...u Suor Tereża ta' 

Sant Injazju temmet, ħajjitha fuq din l-art. "Dawk il-għajnejn tiegħek tal-

ħniena”...Suor Ġulja wkoll dehret quddiem Alla...“Urina lil Ġesù"...’ċlukk’ inqatgħet 

ras Suor Marija Enriketta...“Frott imbierek"...u Suor Marta ħalliet din l-art biex 

tiltaqa ma' Alla “Tal-Ġuf Tiegħek"...’ċlukk’ u Suor Franġeska Saverja bdiet ħajja oħra 

fis-sema “O Ħanina".  Suor Katerina wkoll sabet il-ħniena ta' Alla ...U Suor Marija tal-

Ispirtu s-Santu marret ma' l-oħrajn fil-glorja “O Ħelwa Verġni Marija”...’ċlukk’...u 

waqgħet hemda kbira...l-aħħar inqagħtet ukoll ras Suor Tereża ta' Santu Wistin li l-

ħin kollu kienet tkanta s-Salve Reġina u tagħmel il-qalb lil sħabha sakemm waħda 

waħda ntemmu hemm quddiemha ...u fl-aħħar hi wkoll marret u daħlet magħhom 

fl-hena bla tmiem. 
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Ġew midfunin fiċ-ċimiterju ta' Piepus fejn sal-lum hemm irħama li tfakkar il-martirju 

tagħhom. Il-ħwejjeġ li ħallew warajhom fil-ħabs ta' Conciergerie ħaduhom xi Sorijiet 

Benedittini Ingliżi li kienu maqbuda hemmhekk iżda wara sabu l-ħelsien. Illum dawn 

il-ħwejjeģ flimkien ma' ittri u kitba oħra ta' dawn is-sorijiet Karmelitani martri 

jinsabu f'Abazzija tas-Sorijiet Benedittinį fi Stanbrook, Ingilterra. Nhar it-13 ta' Mejju 

1906, ll-Papa Piju X xandar lil dawn il-Karmelitani martri ta' Compiegne bħala Beati. 

U t-tifkira tagħhom issir fis-17 ta' Lulju, il-jum li fih ħadu l-martirju għall-imħabba ta' 

Kristu. 
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