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Il-Beatu Isidor Bakanja 
 

Isidor Bakanja, twieled fir-raħal ta’ 

Mbilankamba viċin Bokendela, l-Kongo. F’dak 

iż-żmien il-Kongo kien kolonja tal-Belġju u llum 

huwa magħruf bħala Zaire.  Missieru Yonzwa u 

ommu Inyuka kellhom żewġ ulied oħra 

minbarra Isidor, tifel u tifla. Id-data tat-twelid 

ta’ Isidor ma hijiex magħrufa imma żgur li 

twieled bejn l-1880 u l-1890.   Il-ħajja għan-

nies tal-Kongo ma kientx waħda faċli. Sabiex 

ikun jista jgħix, anki bħala tifel, huwa kellu 

jaħdem fix-xogħol tal-bini billi kien iġorr il-

ġebel għall-benneja u fl-irżieżet u r-raba’ fejn 

kien jitma u jnaddaf lill-bhejjem. Isidor 

ikkonverta għall-Kristjaneżmu bil-għajnuna ta’ 

xi missjunarji Trappisti li kien iltaqa’ magħhom. 

Fis-6 ta’ Mejju 1906 huwa kien imgħammed u 

fl-istess ġurnata kien miktub fil-Labtu tal-Madonna tal-Karmnu. F’dik is-sena irċieva 

wkoll s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof.  L-ewwel tqarbina irċievijha fl-1908. 

Isidor kien bniedem eżemplari u onest. Lilu kont tarah dejjem bil-kuruna tar-Rużarju 

f’idu u mal-ewwel ċans li kien ikollu kien jitkellem fuq Ġesù u dwar il-fidi nisranija. 

Għalkemm ma kienx katekista kulħadd kien jaħsbu li kien meta kienu jisimgħuh 

jitkellem bil-ħeġġa li kellu biex jxandar lil Alla u l-ħwejjeġ l-oħra tas-sema. Isidor kien 

devot ħafna tal-Madonna u kien dejjem ikun bil-Labtu tal-Madonna tal-Karmnu fuq 

sidhru. Dan kien sinjal ieħor li bih kien juri l-fidi nisranija tiegħu u l-imħabba li kellu 

lejn il-Madonna speċjalment dik taħt it-titlu tal-Karmnu. 

Ħafna mill-ħakkiema Belġjani kienu atheisti u  qatlu ħafna missjunarji minħabba l-

ġlieda ta’ dawn il-missjunarji mall-mexxejja għad-drittijiet tan-nies tal-Kongo. Isidor 

ltaqa' mal-mibgħeda tagħhom meta darba fit-22 ta' April, 1909, waqt li kien fuq ix-

xogħol talab permess biex imur id-dar. Van Cauter, is-sid tal-istabilment fejn kien 

jaħdem, rrifjuta li jagħtih permess, u minnufih ġie ordnat biex ma jitkellimx ma 

sħabu u għalhekk iwaqqaf it-tagħlim reliġjuż li kien jagħti lill-ħaddiema. Dawn il-

ħakkiema qalulu li jekk jibqa’ sejjer hekk tevanġelizza "Aħna ser ikollna lil kulħadd fil-

villaġġ dejjem jitlob u ħadd ma jaħdem!" Kif qallulu hekk ġagħluh jneħħi minn fuqu l-

Labtu tal-Madonna tal-Karmnu. Isidor irrifjuta u għalhekk sid l-istabilliment fejn kien 
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jaħdem imbuttah darbtejn. Mat-tieni darba Isodor waqa’ ma l-art u dan il-Belġjan 

beda jagħtih bis-sieq b’kemm jiflah u ċarratlu minfuqu l-Labtu tal-Madonna tal-

Karmnu. Dawk li xehdu fil-kawża tal-Beatifikazzjoni ta’ Isidor fl-1913 qalu li hu qala’ 

madwar mitejn daqqa b’ċinturin tal-ġilda tal-iljunfant bl-imsiemer fih. Meta ma 

felaħx aktar Isidor kien marbut b’katina u ħallewh f'post fid-dlam mingħajr ikel, xorb 

u kura medika għal erbgħa t’ijiem. 

Xi jiem wara dawn il-ħakkiema saru jafu li kien ġej spettur fuq il-lant tax-xogħol u 

għalhekk dawn fittxew li jeħilsu minn Isidor u ħarbuh. Bagħtuh lejn raħal ieħor biex 

jeħilsu minnu u mill-inkwiet li kien ser ikollhom minħabba x-xebgħa li taw lil Isidor. 

"Rajt raġel," kiteb l-ispettur Dörpinghaus mbeżżgħa, "ġej mill-foresta bid-dahar 

tiegħu mfarrak, b’feriti kbar kollhom demm, mgħottija bil-ħmieġ u mimlija dubbien. 

Dan ir-raġel kien qiegħed jitkaxxkar u jżomm kif jista’ fuq żewġ bsaten sakemm 

wasal ħdejha”. L-ispettur tħassru ħa lil Isidor id-dar biex ifieq, imma Isidor kien jaf li 

ma kellux ħajja twila, saħħtu kienet bagħtuta ħafna. "Jekk tara lil ommi, jew jekk 

tmur tkellem lil xi ħadd, jew jekk tiltaqa' ma' xi qassis, għidilhom li Jien ser immut 

għal Kristu." 

Żewġ missjunarji li għaddew diversi jiem miegħu, waqt li kien qiegħed imut qalu li 

Isidor rċieva l-aħħar sagramenti b'devozzjoni kbira. Il-missjunarji ħeġġew lil Isidor 

biex jaħfer lill-aggressuri tiegħu. Hu assigurhom li kien diġa ħafrilhom u "meta jkun 

fis-sema ser jitlob ħafna għalihom". Wara sitt xhur ta' talb u tbatija, miet, bil-kuruna 

tar-rużarju f’idejh u l-Labtu tal-Madonna tal-Karmnu li tant kien iħobb, madwar 

għonqu. 

Isidor miet fil-15 ta' Awwissu 1909, il-jum tal-festa għaziza tat-Tlugħ fis-sema tal-

Madonna, bħala riżultat tal-feriti li ġarrab minħabba dan il-martirju li sofra biex ma 

jiċħadx il-fidi tiegħu.   

Il-Papa Qaddis Ġwann Pawlu II ibeatifika lil Isidor Bakanja fl-24 ta' April 1994. Fl-

omelija l-Papa qal hekk, "Isidor, il-parteċipazzjoni tiegħek fil-misteru tal-Għid ta' 

Kristu u l-ħidma tal-imħabba tiegħu, kienu totali. Għaliex inti ridt li tkun fidil akkost 

ta' kollox għall-magħmudija tiegħek, inti sofrejt il-flaġellazzjoni bħal Kristu, skużajt lil 

dawk li għamlulek id-deni kif għamel Kristu fuq is-salib, u urejt li int bennej tal-paċi u 

rikonċiljazzjoni."   

L-Ordni Karmelitan jagħmel it-Tifkira tal-Beatu Isidor Bakanja fit-12 ta' Awwissu. 
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