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Santa Tereża Margerita Redi 
 tal-Qalb ta’ Ġesù  

 

Anna Marija Redi twieldet f’Arezzo fil-15 ta’ Lulju 1747 

minn waħda mill-aħjar familji ta' dik tal-Belt. Anna 

Marija kienet mgħammdha fis-16 ta’ Lulju, Festa tal-

Madonna tal-Karmnu. Anna Marija kienet it-tieni wild 

minn tlettax. Ommha kellha tnax-il wild f’erbatax-il 

sena. L-aħħar tnejn ikunu tewmin li mietu wara ftit 

ġimgħat. Tliet ulied oħra wkoll mietu meta kienu 

għadhom żgħar ħafna. Wara sitt snin kellhom tifla li 

semmewha Tereża, l-isem li Anna Marija kellha 

tagħżel meta tidħol fl-Ordni Karmelitan.  

Kulħadd kien jirrispetta lill-familja Redi, u ħadd qatt 

ma sab x’jgħid fuqhom jew kontra tagħhom. Anna 

Marija minn ċkunitha wriet ġibda kbira lejn it-tjubija. Ta' sitt snin kienet sikwit 

tistaqsi: "Għiduli, min hu Alla u xi irrid nagħmel biex ngħoġbu?". 

Il-ġenituri ta' Anna Marija, Nazju u Camille kienu nies serji ħafna. It-talb fil-familja u 

l-quddiesa ta' kuljum kienu parti integrali mill-ħajja tagħhom. Kif kienet id-drawwa 

ta' dawk iż-żminijiet fost il-familjį nobbli, Anna Marija ġiet magħluqa fil-Monasteru 

tal-Benedittini ta' Santa Appolonja, f’Firenze, biex hemm titgħallem l-iskola u dak 

kollu li kien meħtieġ għall-ħajja. Imma Anna aktar minn tagħlim ieħor kienet issib il-

pjaċir tagħha, fit-talb u fil-qima lejn il-Qalb ta' Ġesù. Wara li qrat il-ħajja ta’ Santa 

Margerita Marija Alacoque, fiha kibret ħafna d-devozzjoni lejn il-Qalb Imqaddsa ta’ 

Ġesù.  

Sakemm damet mas-sorijiet Benedittini trawmet ħafna fil-ħajja tal-liturġija. Barra 

minn hekk, missierha, Nazju Redi, li kien imur iżurha ta' spiss kien jagħtiha ħafna 

pariri siewja għat-talb u t-tjubija. 

Meta għalqet is-sittax-il sena, reġgħet ingħaqdet mal-familja tagħha f’Arezzo. Imma 

qalbha baqgħet fil-Monasteru. Xejn mill-ħajja tad-dinja ma kien jogħġobha, ħsiebha 

biss li togħġob 'l Alla. Malajr għalhekk għamlet il-ħsieb li tidħol soru Karmelitana. Il-

ġenituri tagħha ma ħassrulhiex, anzi għenuha kemm setgħu. B'hekk sena wara Anna 

Marija reġgħet qabdet it-triq ta' Firenze.  Ta’ 19-il sena, fl-1 ta’ Settembru 1764 

daħlet fil-Monasteru ta’ Santa Marija degli Angeli ta’ Firenze. Hija għamlet il-

professjoni reliġjuża fit-12 ta’ Marzu 1766. Meta ħadet il-libsa Karmelitana bdiet 

tissejjaħ bl-isem ta' suor Tereża Margerita tal-Qalb ta' Ġesù.  
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Damet ħames snin soru; ħames snin li għaliha kienu ġenna ta' l-art. Alla bagħtilha lil 

Patri Fonz ta' San Lwiġi Gonzaga bħala direttur spiritwali tagħha li għaraf imexxiha 'l 

quddiem fit-triq tal-qdusija. 

Kif jagħti xhieda l-istess Patri Fonz, Santa Tereża Margerita tal-Qalb ta’ Ġesù kienet 

taħseb bla heda fl-imħabba ta' Alla lejna l-bnedmin u kif inhu dmir tagħna li 

nħobbuh. Għal din il-qaddlsa l-istess xbieha ta' l-imħabba ta' Alla lejna kienet 

imfissra fil-Qalb ta' Ġesù li fih jinġabru l-ħsibijiet kollha tal-imħabba tal-Bniedem-Alla 

lejn il-bnedmin. Swor Tereża Margerita meta darba kienet qed taqra l-brevjar fil-kor, 

nhar l-Għid il-Ħamsin tal-1767, waqgħu taħt għajnejha l-kliem ta' San Ġwann l-

Evanġelista: "Alla huwa mħabba". Ma setgħetx tkompli taqra aktar, daqskemm 

ħassitha milquta minn dak il-kliem. Għarfet kif Alla huwa mħabba fih innifsu, u 

kulma jagħmel huwa mħabba u mmexxi fl-istess ħin mill-imħabba. U dawn il-ħsibijiet 

tant kienu jimlewlha qalbha bil-ħeġġa li darba waslet biex kitbet b’demmha stess li 

kulma tagħmel trid tagħmlu għall-imħabba ta' Alla. 

Il-ħajja ta' Santa Tereża Margerita tal-Qalb ta’ Ġesù ntemmet ħesrem. Minħabba 

nuqqas ta' kura meħtieġa, kellha peritonite  u fis-7 ta' Marzu 1770, ħasditilha 

ħajjitha meta kien għad għandha biss tnejn u għoxrin sena. Imma f'dan iż-żmien 

qasir, kif tgħid l-Iskrittura, hi għexet ħafna, għax għalkemm f’ħajja qasira hi dejjem 

wettqet f'kollox ir-rieda ta' Alla u waslet fi qdusija għolja ferm.  

Kif mietet mill-ġisem tagħha bdiet toħroġ riħa tfuħ ta’ fjuri. Hija tinsab midfuna fil-

Monasteru tal-Sorijiet Karmelitani Skalzi fil-Belt ta’ Firenze. Dan il-kunvent kien il-

Villa tal-familja Redi.  

Ta’ Santa Tereża Margerita tal-Qalb ta’ Ġesù ftit għandna kitbiet: xi ftit ittri, diversi 

biljetti li kienet tikteb għas-sorijiet bi ħsibijiet reliġjużi ħalli tqawwihom fil-fidi u xi ftit 

ħsibijiet għall-eżerċizzi tas-sena 1768. Mill-ittri nafu li hi wkoll kellha xi waqtiet li 

kienu diffiċli fil-ħajja tagħha bħal meta kitbet: “Meta nsib ruħi f'dan l-istat ta' bruda 

spiritwali, fi kwalunkwe waqt nagħmel xi nuqqas", "Jien nagħmel ħafna 

proponimenti, imma jien dejjem l-istess". Hija kienet tgħid b’dan lis-superjura u 

titloba biex tkun ttrattata b'ebusija. 

Il-Papa Piju XI għamilha Beata fl-l929 u ħames snin wara, fid-19 ta’ Marzu 1934 

għollieha għall-glorja ta' l-artali bħala qaddisa. It-tifkira tagħha fl-Ordni Karmelitan 

issir fl-1 ta' Settembru.  
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