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Il-Beatu Titu Brandsma 

 

Ċempila kbira tal-qanpiena tal-bieb ħasdet il-

kunvent kollu tal-Karmelitani ta' Nejmegen fl-

Olanda. Malli fetħu l-bieb, daħlu żewġ pulizija 

tal-Gestapo. 

“Irriduh” qalu “lill-Professur Patri Titu 

Brandsma". "Hawn jien" weġibhom Patri Titu, li 

kien għadu kif jasal minn vjaġġ ma' l-Olanda 

kollha, li kien għamel bl-ordni tal-Arċisqof ta' 

Utrecht. “Trid tiġį magħna minnufih”reġgħu 

qalulu, “Imma qabel irridu nagħmlu tfittxija 

sewwa fil-kamra tiegħek”. U kif qalu għamlu. 

Fittxew u qallbu ta' taħt fuq il-kamra, kollha. 

Imlew bagalja bil-karti u ħadu lil Titu 

magħhom. Huma u ħerġin mill-kunvent, laħqu 

nġabru l-patrijiet kollha bid-dmugħ 

f’għajnejhom. Ħadilhom b'idejhom. Talab għarkubbtejh il-barka tal-Pirjol, u bi 

tbissima fuq fommu qalilhom: "Ftakru fija”. Kienet il-lejla tad-9 ta' Jannar 1942, il-

bidu ta' tbatijiet ħorox li kellhom iwasslu għall-martirju. 

Patri Titu kien twieled fl-1881 f'Ugokloster, il-kbir fost disat aħwa, li ħamsa minnhom 

saru reliġjużi. Minn ċkunitu kien marradi, irqiq u tant kien qasir li kienu jgħidulu "It-

Tikka". Missieru kellu bżonnu biex igħinu fir-raba' li kellu, imma malli kellu tnax-il 

sena Titu ried ikompli jistudja biex isir saċerdot. Fl-iskola kellu suċċessi sbieħ fl-

istorja, l-Latin u l-poeżija. 

Ta' sbatax-il sena daħal Karmelitani f’Boxmeer. Saħħtu dejjem kienet ta' tfixkil 

għalih, imma qatt ma ried jerġa' lura mill-ħsieb qaddis tiegħu li jkun ta' Alla biss. 

Meta kellu jibqa' magħluq fil-kamra għal xi żmien minħabba l-marda li kellu, kiteb 

ktieb ta' 300 paġna fuq l-opri ta' Santa Tereża. Fl-lstudju tal-filosofija ħa interess kbir 

u kien iħobb jaqra u jisma' fuq il-Karmelitani li f'dak iż-żmien kienu jagħmlu isem fl-

Ordni Karmelitan, fosthom il-Professur Malti Patri Anastas Cuschieri. Għalkemm 

student f’dawlu f'idejh it-tmexxija tar-rivista Karmelitana "Batista Mantovanus" li 

wara ħadet l-isem ta' “Vanhederlands Carmel”.  Sar saċerdot ta' erbgħa u għoxrin 

sena u fil-pront intbagħat Ruma, fejn wara ħafna sagrifiċċji ħa d-Dottorat tat-

Teoloġija. Malli reġa' lura l-Olanda, ta ruħu għall-ġurnaliżmu. Għen fit-twaqqif ta' 
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gazzetta Kattolka u ta’ rivista oħra Karmelitana “Carmelrozen” fl-istess waqt li kien 

igħallem l-istudenti Karmelitani. 

Patri Titu kellu ħeġġa tal-għaġeb. Fetaħ skola tal-kummerċ, u f’Oldenzaal skola tal-

artį. Kiteb ħafna kotba storiċi, filosofiċi, u beda jaqleb għall-Olandiż l-Oprį ta' Santa 

Tereża. Kien dejjem iżur il-morda, jilqa' lil kulħadd, mingħajr qatt ma jitlef it-tbissima 

minn fommu. Ħadem ferm għall-gazzetta Kattolika “Il-Belt ta' Oss" u beda- t-twaqqif 

ta' biblijoteka pubblika lį llum iġġib ismu. Kien iħobb ferm il-missjonijiet. Mar il-Brażil 

u xtaq li jkun missjunarju fl-Indonesja. Fl-1923 inħatar Professur tal-Filosofija fl-

Universita' Kattolka ta' Nejmegen, u disa’ snin wara għażluh bħala Rettur tal-istess 

Universita', li mexxieha ferm 'il quddiem; kollox għall-ġieh ta' Alla u ta' pajjiżu li kien 

iħobb ferm. Waqqaf fl-istess Universita' istitut fuq il-mistika Olandiża, u kien jagħmel 

wiċċu jittalab biex ikollu boroż ta' studju għall-istudenti fqar. Patri Titu kien devot 

ferm tal-Madonna. Irnexxielu jiftaħ Kunvent tal-Karmelitani f’Nejmegen, minn fejn 

wara ġie arrestat. Kiseb u irranġa l-Knisja tal-Karmnu f’Magonza. Ħareġ ktieb fuq il-

Mistiċiżmu Karmelitan li jsaħħar lil min jaqrah. 

Minn żgħożitu kien iħobb il-faqar u kien jistmerr in-nuqqas ta' ħaqq. Kiteb bl-aħrax 

kontra n-nażismu  kien jaħqar il-Lhud, u kontra, s-Soċjaliżmu nażista li ma kienx jaf 

x'inhu ħaqq. Billi fl-Olanda kien hemm ħamsa u għoxrin ġurnal Kattoliku li kienu 

jilħqu kważi kull familja Kattolika, l-Arċisqof De Jong ħaseb biex ħatar lil Patri Titu 

bħala l-Konsulent Ekklesjastiku għall-ġurnali kollha Kattoliċi tal-Olanda u bħala 

ċensur tal-"Gelderenger" ta' Nejmegen. Kollox kien miexi sewwa, imma meta n-

Nażisti daħlu fl-Olanda, riedu kollox taħt idejhom u kif iridu huma. Ġagħlu lill-

gazzetti Kattoliċi jxandru aħbarijiet u dikjarazzjonijiet li l-Arċisqof De Jong u Patri Titu 

dehrilhom li huma kontra s-sewwa u kontra l-ħaqq. Patri Titu kien igħid: "Il-gazzetta 

Kattolika hija l-ewwel pulptu, barra mill-knisja". Għalhekk bil-parir tal-Arċisqof De 

Jong bagħat ċirkularį lill-gazzetti Kattoliċi kollha biex ma jxandru xejn kontra t-

tagħlim tal-Knisja. Patri Titu ġie mwissi mil-pulizija imma għalxejn. Is-sewwa ma jċedi 

lil ħadd. Ħbiebu ħajruh jistaħba, imma Patri Titu kien jibża' minn Alla biss. Meta 

dehrilhom il-pulizija Nażista arrestaw lil Patri Titu, fejn qalulu ċar u tond li l-ħtija 

tiegħu kienet li ried jobdi lill-Arċisqof u mhux lilhom. 

Kien mibgħut l-ewwel fil-ħabs ta' Skeveningen. Kien f’ċella waħdu jitlob u jikteb fuq 

il-ħajja ta' Santa Tereża u għalih kienet ta' faraġ kbir. Wara xahrejn intbagħat f'ħabs 

ieħor u fl-aħħar f'Dachau, fejn neħħewlu u ħadulu kulma kellu, kuruna, brevjar u l-

ħwejjeġ, u libbsuh ta' ħabsi bin-numru 30491. Fil-ħabs ma kien jilminta qatt, dejjem 

ifittex li jfarraġ u jgħin lil kulħadd. F'Dachau fost tant priġunieri oħra, l-aktar qassisin 

Pollakki, iltaqa' ma' Karmelitan, Fra Rafel Tijhuis, li waqaf ħafna ma' Patri Titu meta 

dan kien ikun imsawwat bis-saqajn u bil-frosta mill-gwardjani.  
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Patri Titu kellu ħsiebu dejjem f'Alla. Kien iħobb igħid “Ġesù ftakar li qiegħed waħdi 

miegħek. Qatt ma kont hekk qrib tiegħek f'ħajti. Ibqa' dejjem miegħi."  Imma saħħtu 

ma kinitx tiflah għan-nuqqas ta' ikel, xogħol iebes u swat. Darba f'ġurnata ta' xita 

qawwija ġie mixħut b’daqqa ta' sieq f’għadira tajn. Dam hemm erba' sigħat, bla ma 

ħadd seta' jgħinu. Il-faraġ waħdieni tiegħu kien meta Fra Rafel Tijhuis kien jirnexxilu 

jġiblu bil-moħbi lil Ġesù Ewkaristija mingħand xi saċerdot Tedesk. L-istess Rafel 

Tijhuis ma felaħx jara lil Patri Titu jbati bil-mard li kellu. Għamel kuraġġ u mar sab il-

Profs. tal-kamp 1i qallu biex iġiblu lil Patri Titu. Kif Patri Titu daħal fil-klinika, it-tabib 

bagħat lil Fra Rafel 'il barra, u kif soltu kienu jagħmlu lill-priġunieri lil Patri Titu tawh 

l-injezzjonį "tal-grazzja", jiġifieri tal-mewt. 

Miet fis-26 ta' Lulju 1942. Din is-sena qegħdin niċċelebraw il-75 anniversarju mill-

mewt tiegħu. Lin-nurse li tagħtu l-injezzjoni bl-aċidu karboliku ta l-kuruna tar-rużarju 

tiegħu li kien għamel b’xi “imbarazz” li sab fil-ħabs. “Ma nitlobx, ma nafx nitlob” 

qaltlu n-nurse meta ta l-kuruna. “Tibżax biżżejjed jekk tgħid biss fuq kull żibġa, itlob 

għalina midinbin” qalha Titu Brandsma”. “Jiena nibqa nitlob għalik” kompla 

jgħidilha. Dan ħareġ fix-xhieda lin-nurse tat waqt il-kawża tal-Beatifikazzjoni. In-

nurse tgħid li bis-saħħa ta’ dan hija reġgħet bdiet tippratika l-fidi Nisranija. 

Patri Titu Brandsma kien beatifikat mill-Papa Qaddis Ġwann Pawlu II fit-3 ta’ 

Novembru 1985. It-tifkira tiegħu issir fis-27 ta’ Lulju. 

Il-fdalijiet tal-Beatu Titu Brandsma flimkien mal-kitbiet tiegħu kienu maħruqa fil-

kamp ta’ konċentrament u taru mar-riħ, imma xhieda tiegħu daqshekk b’saħħita u 

ħajja tagħmlu l-vera protettur modern tal-ġurnalisti Kattoliċi.  
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