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Il-Beatu Anġlu Agostino Mazzinghi 
 

Il-Familja Mazzinghi kienet waħda mill-familji 

msemmija li kienu jgħammru f’Firenze fis-seklu 

XIV. Din il-familja kellha, ħafna nies kbar fi 

ħdanha, imma llum tista' tgħid kollha ntesew 

minbarra Anġlu li għadu meqjum f’pajjiżu u fl-

Ordni Karmelitan kollu. 

Anġlu Agostino Mazzinghi minn ċkunitu kellu 

ġibda kbira lejn it-tagħlim. Kien jistudja ferm u 

jaqra bla heda. Pertola, missieru, kompla 

jħeġġu biex ikompli fit-triq tat-tagħlim. Bagħtu 

fl-aqwa skejjel u għand l-aqwa għalliema ta' 

Firenze, bit-tama li ġurnata għad jirnexxi u jkun 

ta' ġieħ għall-familja kollha. U hekk kien. 

Anġlu kiseb l-aqwa ġieħ fit-tagħlim, u malli 

temm l-istudji tiegħu malajr tqabbad igħallem. 

Kellu kelma ħelwa u faċli u kien isaħħar bi kliemu lill-istudenti u lil kull min kien 

jieqaf jisimgħu. Anġlu bniedem għani, imżejjen b'għerf u tifħir, ma damx ma beda 

jirċievi stedina f’oħra biex jidħol fil-ħajja taż-żwieġ.  

L-aħjar familji ta' Firenze xtaquh li jiżżewweġ lil binthom, Anġlu ma kien iwieġeb lil 

ħadd u ma kien jitkellem xejn. B’għaġeb kbir ta' kulħadd fis-sena 1413, Anġlu fl-

aħħar tal-lezzjoni, ħabbar li kien se jħalli t-tagħlim.  

Għalxejn bdew jistaqsuh għaliex, għax ma weġibx. Min ħaseb li kien se jsiefer u min 

ħaseb ħaġa u min oħra. Il-misteru kompla jikber meta Anġlu Mazzinghi ma deherx 

aktar fit-toroq ta' Firenze. Kulħadd speċjalment l-istudenti, bdew jistaqsu x'sar 

minnu, u fl-aħħar irnexxielhom isibuh. 

Anġlu, ta' 27 sena daħal mal-Patrijiet tal-Karmnu. Imbagħad ħafna bdew jittendu 

x'kienu dawk iż-żjarat twal tiegħu quddiem Ġesù Sagramentat, jew inkella f'xi 

Santwarju tal-Madonna. Imma ħadd ma kien jaf it-tgħakkis aħrax u penitenzi li kien 

jagħmel fuqu nnifsu. Kien igħaddi ljieli jorqod fl-art, ġranet ta' sawm iebes, u tant 

tgħakkis ieħor.  

Fil-Kunvent tal-Karmnu ta' Firenze, Anġlu sab li kollox jogħġbu, imma fil-ħeġġa, li 

kellu xtaq li jagħti aktar għall-imħabba ta' Alla. Talab lis-superjuri biex jibagħtuh 



Nagħrfu aħjar il-Karmelu fil-Qaddisin Karmelitani 

 

Page 2 of 2 

f’kunvent aktar imwarrab fejn ħadd ma kien jafu. Xewqtu nqatgħet meta ntbagħat 

fil-kunvent imsejjaħ "Delle Selve" f'post 'il barra minn Firenze.  

Dan il-kunvent kien il-benniena tar-riforma msejħa ta' Mantova, fejn kienu jinġabru 

patrijiet Karmelitani mimlija ħeġġa biex igħixu ħajja kemm jista' jkun perfetta u li 

togħġob lil Alla. F'dan il-kunvent, Anġlu sab il-ġenna tal-art: talb, skiet, ġabra u 

mħabba kbira lejn Alla u lejn il-Madonna tal-Karmnu. Kien isib l-hena tiegħu jitlob fil-

knisja fejn kien igħaddi sigħat sħah. 

Billi Anġlu kien immexxi ħafna mit-tagħlim, sentejn wara li ħa l-libsa Karmelitana, ġie 

ordnat saċerdot.  

Malajr intefa' b'ruħu u ġismu għat-tixrid tal-Kelma ta' Alla. Il-priedki tiegħu kienu 

jogħġbu lil kulħadd. Kulfejn kien imur jippriedka, in-nies kienu jinġabru bi ħġarhom. 

Dan is-saċerdot ġibed ħafna, nies lejn Alla permezz tal-priedki tiegħu. Meta 

mbagħad kien jitħaddet fuq il-Madonna wiċċu kien jixgħel u kien jieħu bixra ta' anġlu 

tas-sema. 

Il-Karmelitan Nicola Calciuri li kien igħix fi żmien Anġlu Agostino Mazzinghi, ħalla 

miktub li darba, meta Anġlu kien qiegħed jippriedka raw ward ħiereġ minn fommu, u 

żewġ anġli bdew jiġbru dan il-ward u għamluhom f’kuruna li mbagħad qegħduha fuq 

ras il-Beatu Anġlu. Patri Anġ, kien kemm-il darba maħtur superjur ta' diversi 

kunventi, u kulfejn kien, mexxa lill-patrijiet bil-għaqal u bil-ħlewwa, waqt li kien 

iħeġġeġ lil kulħadd għall-ħajja ta' tjubija. Għalkemm kien jagħmel li jista' biex jaħrab 

it-tifħir, kemm-il darba ngħata ġieħ minn kbarat, kemm ekklesjastiċi u sew oħrajn. 

Fi żmien qasir kellu isem tajjeb bħala wieħed li jaf jagħti l-pariri. Barra mill-ħinijiet 

tat-talb u l-ħidma appostolika kont dejjem tara lil xi ħadd għandu biex jitolbu xi parir. 

Huwa kien jilqa' lil kulħadd, kbarat u nies umli; ħsiebu kien biss li jgħin lil kulħadd. 

Patri Anġlu miet ta' 52 sena. Fis-17 ta' Awissu li kienet sewwa sew il-ġurnata li kien 

ħabbar minn żmien qabel. Minn dak inhar stess il-Fjorentini u l-Karmelitani rawmu 

fihom qima kbira lejh. Il-Papa Klement XIII wettaq din il-qima billi ħatar lil Anġlu 

Agostino Mazzinghi bħala Beatu fis-7 ta’ Marzu 1761. 

It-tifkira ta’ Anġlu Agostino Mazzinghi ssir fis-17 ta' Awwissu. 
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