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Il-Beatu Ġwann Soreth 
 

Id-Duka ta' Borgonja u Konti tal-Fjandra (Belġju) li 

kien jismu Karlu imlaqqam tat-Twerwir mexxa s-

suldati li kellu mlaqqtin mill-agħar nies, u ħabat 

għall-Belt ta' Liège fil-Belġju stess. Wara ħafna 

taħbit irnexxielu jaħtaf dik il-Belt taħt idejh u 

għamel ħerba minnha.  

Is-suldati ta' Karlu Twerwir meta daħlu fil-Belt 

għamlu minn kollox; serqu kull ma kien jgħodd 

għal idejhom, farku, kissru u ħarqu dak li ma 

setgħux jieħdu magħhom. Sawtu u qatlu għadd 

kbir ta' nies, sa daħlu fil-Knejjes sbieħ ta' Liège u 

neżżgħuhom minn kollox. X'uħud minn dawn is-

suldati farku tabernaklu, ħadu l-pissidi bl-

Ewkaristija u xeħtu l-ostji f'nofs tal-pjazza. Kulħadd 

jiżfen u jgħaffeġ fuqhom b’tmaqdir lil Ġesù fl-Ewkaristija.  

F'daqqa waħda deher patri Karmelitan, ġie jiġri u malli ra dak is-sagrileġġ kbir li kien 

qiegħed isir f’wiċċ kulħadd daħal f'nofs is-suldati bla ġieħ u bla dehen. La beża' 

minnhom u lanqas mill-lanez u xwabel li kellhom. Dan il-Karmelitan li kien magħruf 

ħafna fil-Belt  bl-isem ta' Ġwann Soreth niżel għarkubbtejh qalb is-suldati, ġabar l-

ostji li kienu mxerrda ma' l-art, poġġiehom f’pissidi u daħħalhom fil-knisja, mingħajr 

ħadd ma issogra jkellmu. 

Il-Beatu Ġwann Soreth kien imwieled f’Caen fi Franza u sar saċerdot Karmelitan ta' 

tlieta u għoxrin sena fl-1417. Kien iħobb ferm l-istudju u s-superjuri bagħtuh f’Pariġi 

fejn f’dak iż-żmien kien hemm l-aqwa tagħlim tat-Teoloġija. F'qasir żmien kiseb l-

aqwa grad ta' majjistru fit-Teoloġija u fil-pront tawh f'idejh it-tmexxija tat-tagħlim 

għall-istudenti Karmelitani. 

Ġie maħtur bħala Superjur  Provinċjali ta' Franza, u ftit taż-żmien wara għażluh bħala 

Ġeneral tal-Ordni Karmelitan. Dam fuq għoxrin sena jmexxi l-Ordni Karmelitan u 

għamel ġid kbir lil kulħadd. Il-ħsieb ewlieni tiegħu kien li l-Karmelitani kellhom ifasslu 

ħajjithom bir-reqqa fuq ir-Regola tal-Ordni tagħhom. Għalhekk kiteb ktieb li jfisser 

kif wieħed għandu jgħix ta' veru nisrani u Karmelitan. Permezz ta' pariri ta' missier, 

ħerġin mill-qalb hu kien iħajjar lil kulħadd biex iġedded lill-Ordni maħbub tal-

Madonna, bit-twettiq tad-dmirijiet kollha li titlob il-ħajja  reliġjuża. Kien iħobb igħid li 

biex wieħed jasal għall-qdusija għolja m'hemmx għalfejn joqogħdu jinħalqu ordnijiet 
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reliġiużi ġodda imma biżżejjed li wieħed ifittex li jagħmel ħiltu biex jaqdi dmiru 

sewwa. L-aktar li kien jisħaq kien fuq il-faqar u fuq il-ħajja ta' ġabra. Il-Beatu Ġwann 

Soreth kien ħabib ħafna tal-Papa Kallistu III li għenu ħafna biex iġib l-Ordni 

Karmelitan il quddiem.  

Darba dan il-Papa ried jagħmel lil Ġwann Soreth Kardinal, imma dan tħawwad ferm 

għax xejn ma kienu jogħġbuh l-unuri u t-tifħir, u jgħid minn hawn u jgħid minn 

hemm irnexxielu li jġiegħeļ lill-Papa, ibiddel il-fehma tiegħu. 

Ġwann Soreth kien jivvjaġġa  ta’ spiss biex iżur il-Kunventi tiegħu biex iħajjarhom 

ħalli jaħdmu għall-ġid ta' kulħadd. F’wieħed minn dawn il vjaġġi sab ruħu f’Leon 

(Franza) fejn kien hemm taqtigħa kbira bejn ‘l-Isqof u n-nies tal-post li kienu ħaduha 

u qamu kontra l-Isqof għax ma kienx ikkuntentahom f'xi ħaġa. Malli Ġwann Soreth ra 

l-ħsara li kienet qegħda ssir, ħadha bl-aħrax kontra x-xewwiexa li kienu qegħdin 

iħabbtu lill-Isqof. Imma dawn malajr daru kontra tiegħu wkoll u heddewh li joqtluh. 

Il-Beatu Soreth ma beżgħalhomx. Kif inġabru jgħajtu quddiem il-bieb tal-Kunvent, 

ħareġ quddiemhom, fetaħ sidru u qallilhom: "Qegħdin tiżbaljaw, teħduha kontra l-

lsqof, tagħkom. Obduh u oqogħdu għalih. Jekk issa tridu tagħmluli xi ħaġa, hawn 

jien. Jien lest li nagħti ħajti għas-sewwa u l-ħaqq." Iżda dawk telqu u m’għamlulu 

xejn. 

Dan il-Ġeneral qalbieni kien l-ewwel wieħed li waqqaf il-monasteri tas-Sorijiet 

Karmelitani. Fl-1452 laqa' taħt, it-tmexxija tal-Ordnį Karmelitan l-ewwel Kunvent tas-

Sorijiet li l-Papa Nikola V wettaq bil-bolla ‘Cum Nullo’. Fetaħ kunventi oħra tas-

Sorijiet f’Firenze, Nieukerk (Olanda), Liège u postijiet oħra, fosthom il-Kunvent ta' 

Bon Don fil-Brettanja (Franza) fejn ta l-libsa Karmelitana lid-Dukessa Franġiska 

d’Amboise li wara saret Beata. 

Meta kien fil-kunvent ta’ Angers, ħassu ħażin u malajr ittendew li kien wasal iż-żmien 

li jħalli din l-art. Sejjaħ ma' dwaru l-patrijiet kollha u tahom l-aħħar tifkiriet biex 

jaqdu dejjem sewwa d-dmirijiet tal-ħajja  reliġjuża. Imbagħad tenna għall-aħħar 

darba, t-talba li dejjem kellu ffommu, ‘Ġesù Feddej  kun int għalija l-veru feddej’. 

Kellu sebgħa u sittin sena. Malli sema'  bil-mewt tiegħu l-Beatu Battista Spanjol 

imsejjaħ 'il-Mantovan' sawwarlu waħda mill-isbaħ poeżiji tiegħu.  Il-Papa Piju IX fl-

1866 xandar lil Ġwann Soreth bħala Beatu.  

Il-Karmelitani jagħmlu t-tifkira tal-Beatu Ġwann Soreth fl-24 ta' Lulju.  
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