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San Albert 
ta’ Ġerusalemm  

 

Il-Festa tas-Salib kienet dejjem issir 

b’solennità kbira ma' l-Art Imqaddsa 

kollha. Kienet issir darbtejn fis-sena: fit-

3 ta' Mejju, biex tfakkar meta Santa 

Liena sabet is-Salib Imqaddes; u fl-14 ta' 

Settembru, li kienet imsejħa l-

Eżaltazzjoni tas-Salib, biex tfakkar meta 

s-Salib Imqaddes ġie meħlus minn idejn 

Kosra sultan tal-Persja li kien serqu. 

Fis-sena 1214, kienet qiegħda ssir din il-

Festa tas-Salib fil-Belt ta' San Ġwann ta’ 

Acri (Ħajfa tallum). Kien hemm 

għalhekk proċessjoni li fiha kienu 

qegħdin jieħdu sehem eluf ta' nsara. Il-

Patrijarka ta' Ġerusalemm Albert 

Avogadro kien qiegħed imexxi l-

proċessjoni waqt li kien qiegħed iżomm 

ir-relikwarju tal-"Veru Linju”.  

F'daqqa waħda minn nofs il-folla joħroġ is-supretendent ta' l-Isptar ta' Santu Spirtu u 

b’qabża ħafifa jinxteħet fuq il-Patrijarka Albertu, jixħtu fl-art u jħallih mejjet bid-

daqqiet ta' sikkina li kellu moħbija f’idu. It-traġedja tant saret b'ħeffa li ħadd ma 

ttenda x'kien qiegħed isir qabel ma kien tard wisq. San Albert miet f'nofs it-triq; 

liebes ta' Patrijarka, waqt li ta l-maħfra lil dak li qatlu. Dak il-qattiel kien ilu jaħsibha 

kif se jeħles mill-Patrijarka ta' Ġerusalemm talli kien ċanfru għall-ħajja xellerata 

tiegħu. 

San Albert kien ilu Patrijarka ta' Ġerusalemm xi disa' snin fejn għamel ħafna ġid lil 

kulħadd. Fuq talba tal-Papa Innoċenz III kien indaħal biex iġib il-paċi bejn is-Sultan ta' 

Ċipru u dak ta' Ġerusalemm; fejn kitiblu ittri u kien anke stiednu biex jieħu sehem fil-

Konċilju tal-Lateran IV. Qabel ma San Albert kien sar Patrijarka ta' Ġerusalemm kien 

ħadem ħafna għall-Knisja. 
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San Albert twieled f'Kastel Gwaltier (ħdejn Bologna) f’nofs is-seklu tnax.  Minn 

ċkunitu kien iħobb it-tagħlim. Talab u ġie aċċettat li jkun magħdud fost il-kanoniċi 

regulari ta' Santa Croce di Mortara, Pavia fejn laħaq Pirjol fl-1180. San Albert wera 

ħeġġa kbira għax-xogħol fil-qasam tal-Mulej. Erba’ snin wara l-Papa Klement III ħatru 

bħala Isqof ta' Bobbio u ftit taż-żmien wara bagħtu fid-djoċesi l-aktar importanti ta' 

Verċelli. Meta nqala' l-inkwiet bejn il-Papa Klement III u l-Imperatur kburi Enriku 

Barbarossa, San Albert daħal bejniethom u ġab il-ftehim mixtieq minn kulħadd.  

L-istess Papa Innoċenz III faħħar ħafna l-għaqal u l-għerf tal-Patrijarka Albert, u ta' 

spiss kien jibgħat għal San Albert li bil-ħlewwa ta' kliemu u d-dehen tiegħu kien 

jikkwieta kull tilwim.  

Barra minn dan San Albert kellu dehen kbir biex ifassal u jsawwar liġijiet ta' ħajja 

għar-ruħ. L-ewwel li għamel kienet ir-Regola tal-Patrijiet, imsejħa l-Umiljati, 

imbagħad mexxa, fl-1191, is-Sinodu Djoċesan ta' Verċelli li minnu ħareġ liġijiet tant 

ta' siwi li xi wħud minnhom għadhom stmati sallum. Fl-1205 intbagħat Patrijarka 

f'Ġerusalem, fejn bil-kelma u bl-eżempju, wera ruħu bħala ragħaj għat-tixried tal-

paċi. 

Il-Karmelitani għandhom qima kbira lejn San Albert għax fl-aħħar żmenijiet ta' ħajtu 

ried jingħaqad magħhom u jgħix bħalhom. Imma l-aktar li jiftakruh għaliex San 

Albert kien fassal ir-Regola waħdanija tal-Ordni Karmelitan li għadha tiswa sal-

ġurnata tallum. Fuq talba ta' San Brokard, Ġeneral tal-Karmelitani, San Albert kiteb 

ir-Regola fil-biċċa l-kbira tagħha mill-istess kliem tal-Iskrittura, speċjalment ta' l-

Evanġelju. San Albert ried li l-Karmelitani jibqgħu jgħixu fuq id-drawwiet li kienu 

kisbu mill-ulied tal-Profeti Elija u Eliżew u ried ukoll li jibqgħu jgħixu fil-faqar, fis-safa 

u taħt it-tmexxija tas-Superjuri. 

Huwa għamilhielhom ċara li l-ħajja Karmelitana għandha tkun ħajja ta' talb, 

imbegħda mill-ħsejjes tad-dinja, fit-tagħkis tal-ġisem bi ħsieb wieħed li jogħġbu biss 

lil Alla fuq l-eżempju u għall-qima ta' Ġesù Kristu. Għalhekk ħajjarhom biex igħixu 

ħajja miġbura fis-skiet u fl-imħabba ta' xulxin, jaħdmu kemm jistgħu għas-salvazzjoni 

tal-erwieħ. Il-qima li dan il-Patrijarka kellu lejn il-Karmelitanį kien juriha meta kien 

jitla' fuq il-Muntanja tal-Karmelu, iqatta' żmien magħhom, jitlob u jithenna b'dik il-

ħajja ta' paċi u sliem. 

Il-Karmelitani qiesu dejjem lil San Albert bħala wieħed minnhom, imma fuq kollox 

benefattur kbir li tahom ir-Regola li wara ġiet imwettqa mill-Papa Onorju III, u mill-

Papa Innoċenz IV. Għalhekk San Albert, il-Patrijarka ta' Ġerusalemm, hu msejjaħ 

Leġislatur (dak li ta r-Regola) ta' l-Ordni Karmelitan. U l-Karmelitani bħala qima lejh 

baqgħu jagħmlulu l-festa li ssir fis-17 ta' Settembru.  
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Ritratt: Pittura ta’ San Albert ta’ Ġerusalemm, xogħol ta’ Joseph Cauchi fuq bandalora li tkun 

armata fil-Festa tal-Madonna tal-Karmnu fi Fleur-de-Lys. 

 


