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Il-Beatu Ġakbu Retouret 

 

Il-Beatu Ġakbu Retouret twieled fil-Belt ta’ 

Limoges fi Franza fil-15 Settembru, 1746. Ta' 

ħmistax-il sena, daħal fl-Ordni Karmelitan. 

Wara li kien ordnat saċerdot, ħafna nies kienu 

jmorru biex jisimgħuh jippriedtka. 

Sfortunatament saħħtu kienet tħabbtu ħafna u 

ta' spiss kien iħassar xi mpenji li kien ikollu 

minħabba li kien ikun ma jiflaħx. 

Waqt ir-Rivoluzzjoni Franċiża, bħal ħafna mill-

kleru sħabu, Ġakbu  irrifjuta li jaċċetta l-liġi 

ċivili ta' Franza li fost l-oħrajn kienet tordna li l-

Isqfijiet u l-Kappillani jkunu magħżula mill-

poplu u wara jkunu approvati mill-Ġerarkija 

tal-Knisja. Minbarra li kien akkużat li ma kienx 

qiegħed jaqbel mal-liġi, l-Beatu Ġakbu 

Retouret kien akkużat ukoll li kien qiegħed 

jgħin grupp żgħir ta' nies li kienu qegħdin 

jaħdmu kontra Rivoluzzjoni Franċiża.  

Huwa kien arrestat u kkundannat flimkien ma' 

ħafna saċerdoti oħra u reliġjużi, u minħabba 

f'hekk kien ikkundanat għall-eżilju fil-French 

Guinea fl-Amerka t'Isfel. Ġara li meta kien ser 

ikun eżiljat in-Navy Ingliża kienet qegħda 

timblokka l-kosta Franċiża u ma tħallix vapuri 

bi priġunieri jitilqu minn Franza. Għalhekk il-

Beatu Ġakbu  Retouret spiċċa maqbud fuq vapur mall-priġunieri f'Rochefort. Kif 

wieħed jista jimmaġina l-kundizzjonijiet għall-priġunieri ma kienux tajbin għax fuq il-

vapur kien hemm il-ġuħ, il-mard, ħafna sħana fis-sajf u kesħa fix-xitwa. 

Ġakbu  Retouret miet f'Madame Isle, ftit mili l-barra minn Rochefort fis-26 ta' 

Awwissu 1794 fl-eta ta 48 sena. Huwa kien beatifikat mill-Papa Qaddis Ġwann Pawlu 

II fl-1 ta' Ottubru 1995 flimkien ma 63 saċerdot u reliġjuż ieħor bħala martri għall-fidi 

f'Alla. 

Din li ġejja hija traduzjoni għall-Malti ta’ silta minn dak li qal il-Papa Qaddis Ġwann 

Pawlu II waqt l-omelija fil-Beatifikazzjoni ta’ Ġakbu Retouret u sħabu s-Saċerdoti. 

Talba 

O Alla agħtini l-kuraġġ, 

li kellu l-Beatu Ġakbu Retouret 

biex ngħid "LE" meta niġi 

f'sitwazzjonijiet li jmorru 

kontra dak li tgħallem il-Knisja. 
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Dalgħodu, l-ħsieb tagħna jmur lejn l-

erbgħa u sittin saċerdot Franċiż li mietu 

ma mijiet oħra f’Rochefort. Bħalma San 

Pawl irrakkomanda lil Timotju, anki dawn 

is-saċerdoti tqabdu t-taqbida, “Tqabad it-

taqbida t-tajba tal-fidi;” [1Tim:6:12]. 

Huma kienu għaddew minn kalvarju biex 

jibqgħu leali lejn il-fidi tagħhom u lejn il-

Knisja. Huma mietu għax riedu jibqgħu 

sal-aħħar juru l-għaqda tagħhom mal-Papa Piju VI. F’solitudni  kbira riedu jżommu 

spirtu ta' talb, bejn "it-tbatijiet ħorox” [Lq:16:23] tal-ġuħ u tal-għatx, u lanqas biss 

kellhom kelma ta' mibegħda lejn dawk li kienu qegħdin jaksuhom. Bil-mod il-mod 

bdew iħallu lilhom infushom jidentifkaw ruħhom mas-sagrifiċċju ta’ Kristu, dak li 

huma stess għażlu li jagħmlu permezz tas-saċerdozju. Hawnhekk, issa, jinsabu offruti 

għall-ħarsa tagħna bħala sinjal ħaj tas-setgħa ta’ Kristu li jaħdem fid-dgħjufija tal-

bniedem.  

Fil-fond tal-miżerja tagħhom, huma żammew l-ispirtu ta' maħfra. L-għaqda tagħhom 

fil-fidi u fin-nazzjon dehru lilhom bħala l-aktar ħwejjeġ importanti.  Għalhekk min 

dakinhar aħna nistgħu ntennu l-kliem tal-Kotba Mqaddsa, li erwieħ ta’ dawn il-ġusti 

huma f’idejn Alla. 

Ix-xhieda li taw dawn il-Beati l-ġodda bl-offerta tal-ħajja tagħhom, kif jgħid l-

Appostlu, toħloq rabtiet partikolari bejn kull xhieda (martri) u Kristu, li kien l-ewwel 

xhud (martri) “quddiem Ponzju Pilatu.” [1Tim:6:13]  

 

L-istess Kristu, l-uniku “Sid is-sidien u Sultan is-slaten” [ara Apk:17:14] huwa l-glorja 

tal-Martri. Huwa “li hu biss ma jmut qatt u jgħammar f'dawl li ħadd ma jista' jersaq 

lejh, hu li ebda bniedem qatt ma rah u anqas qatt jista' jarah.  Lilu ġieħ u setgħa għal 

dejjem! Amen.” [1Tm:6:16] 

F'għajnejn il-boloh dehru mejta; 

it-tluq tagħhom stħajjluh b'telfien, 

u qerda t-tbegħid tagħhom minna. 

Iżda huma qegħdin fis-sliem. 

[Għerf:3:2-3] 

Imma int, bniedem ta' Alla, aħrab dan kollu; fittex li jkollok il-ġustizzja, it-tjieba, il-fidi, l-
imħabba, is-sabar, il-ħlewwa. Tqabad it-taqbida t-tajba tal-fidi; qis li tirbaħ il-ħajja ta' 
dejjem li għaliha kont imsejjaħ u li tagħha għamilt l-istqarrija sabiħa quddiem ħafna xhieda. 

[1Tim:6:11-12] 
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Lilu, li għalina ftaqar biex lilna jgħamilna sinjuri bil-faqar tiegħu, glorja u tifħir fil-

Beati Martri ġodda, li llum qegħdin iżidu fir-rikkezza tal-grazzja u l-qdusija fil-Knisja 

kollha.  

L-Ordni Karmelitan jagħmel It-tifkira tal- Beatu Ġakbu Retouret fis-26 ta’ Awwissu. 
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