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Il-Beata Swor Maria Tereża 
ta' Ġesù Venerabbli 

 

It-Twelid u Żgħożija 

Maria Scrilli twieldet fil-15 ta’ Mejju 1825 

f’Montevarchi, Arezzo, l-Italja. Hija kienet it-

tieni wild ta’ din il-familja influenti. It-tnejn 

kienu bniet. Il-ġenituri tagħha xtaqu li jkollhom 

tifel, biex ikollhom eredi u dan id-diżżappunt 

sarraf f’nuqas ta’ affezzjoni lejn Maria minn 

naħa ta’ ommha li Maria ħasset ħafna. 

Meta kienet żgħażugħa Maria mardet b’marda 

sejra li minħabba f’hekk baqgħet kważi sentejn 

fis-sodda. Hija fieqet b’mod mirakuluż bl-

interċessjoni tal-qaddis martri Fiorenzo.  Matul 

il-konvalexxenza twila tagħha, hi realizzati l-

Mulej kien qiegħed isejħilha għall-ħajja 

konsagrata. 

Għalhekk hija ddeċidiet li tidħol fil-Kunvent tas-Sorijiet Karmelitani ta’ Santa Marija 

Madalena de Pazzi ġewwa Firenze. Il-ġenituri opponew bil-qawwa din id-deċiżjoni 

ta’ Maria. Wara biss xahrejn hija reġgħet lura d-dar. Matul iż-żmien li għaddiet fil-

kunvent hija ħasset b'ċertezza li Alla kien sejħilha biex tagħmel xi ħaġa aktar. 

Wara li ħarġet mill-kunvent Maria baqgħet ukoll titlob u tara xi jrid minnha Alla. 

F’dan iż-żmien hija fetħet skola żgħira fid-dar u iddedikat lilha nfisha għall-

edukazzjoni tat-tfaljiet. Hija providiet edukazzjoni morali, ċivili u reliġjuża u f’dan it-

tagħlim hija kienet tinkludi l-biża’ qaddis ta’ Alla u l-imħabba bħala virtù. Bosta 

xebbiet żgħażagħ ingħaqdu magħha. L-ispirtu ta’ sagrifiċċju li kellhom dawn ix-

xebbiet flimkien ma Marija ġibdu l-ammirazzjoni tal-Kap responsabli mill-edukazzjoni 

f’Firenze. Huwa għażilhom biex jieħdu ħsieb l-“Scuole Normali Leopoldine”. 

L-Esperjenza Karmelitana  

Bil-mod Maria bdiet tifhem li għandha twaqqaf grupp ta’ reliġjużi li l-kariżma 

tagħhom prinċipali tkun biex jedukaw lit-tfal minn eta’ żgħira sa żgħażagħ. 

Fil-15 ta’ Ottubru 1854, wara li ġabet l-approvazzjoni tal-Isqof u Duka Lepoldu II, id-

Duka ta’ Toscana, Maria u tlett sħaba ħadu l-abitu Karmelitan u Maria waqqfet l-
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komunità magħrufa illum bħala l-Istitut tal-Madonna tal-Karmnu. Hija ħadet l-isem 

ta’ Marija Tereża ta’ Ġesù Venerabli. 

Dawn is-sorijiet kienu jagħtu xhieda tal-imħabba ta’ Alla li kellhom bil-mod kif kienu 

jwasslu l-edukazzjoni lit-tfal. L-ammont tal-istudenti li xtaqu jattendu l-iskola 

tagħhom żdied malajr. Fir-rebbiegħa tal-1856 fuq talba tal-Kunsill Lokali ta’ Foiano, 

Suor Maria Tereża bgħatet numru ta’ sorijiet biex imexxu l-iskola tal-bniet. Ix-xogħol 

tagħhom kien apprezzat ħafna minn kulħadd, tfal, ġenituri u awtoritajiet. 

Sfortunatament it-taqlib politiku ta’ dak iż-żmien, l-antiklerikiżmu u l-mażunerija 

kienu mifruxa ħafna u dehru li kienu ser jwaqqfu dawn l-iskejjel li kienu għadhom kif 

bdew. Il-mexxeja politiċi ta’ Montevarchi kienu kontra l-prezenza tal-Karmelitani u 

għalhekk ikkonfiskawlhom l-iskola  permezz ta’ liġi li kienu għaddew fl-1859. Huma 

ordnawlhom ukoll biex ma jilbsux il-libsa ta’ soru.  

Imma s-sorijiet ma qatgħux qalbhom u ma ċedewx. Il-fundatriċi fetħet kunvent u 

skola privata f’Montevarchi. Minħabba li din id-dar il-ġdida kienet żgħira u biex jiġu 

evitati aktar diffikultajiet, xi wħud mis-sorijiet u Swor Maria Tereża marru jgħixu fid-

dar tal-familja tagħha. 

Fl-1862 iċ-ċittadini kienu mċaħħda milli jaqilgħu l-għixien tagħhom, aħseb u ara li r-

reliġjużi jmexxu skola. Għalhekk is-sorijiet kellhom jgħalqu l-iskola tagħhom u jmorru 

lura fid-djar tal-familji tagħhom. 

Meta Kollox Deher li Spiċċa 

Fl-1878, Swor Maria Tereża marret Firenze. Bl-approvazzjoni tal-Arċisqof tal-post 

hija reġgħet għaqdet il-komunità tagħha. Hija fetħet skola li fiha jitgħallmu u jgħixu 

tfal fqar bniet. Dan għen biex is-soċjetà f’Firenze tkun mogħnija b’ħafna nisa 

żgħażagħ ta’ prinċipji sodi. Wara ħafna sfortuni kollox deher li kien miexi għall-aħjar. 

Imma l-problemi għas-sorijiet ma kienux għaddew. 

Forsi minħabba l-ħajja ta’ faqar li kienu jgħixu u l-kundizzjonijiet ta’ saħħa xejn sbieħ 

li kienu jgħixu fihom, ħafna mis-sorijiet mietu, inkluża l-fundatriċi. Wara ħafna snin 

ta’ tbatija u b’rassenjazzjoni qaddisa, s-saħħa ta’ Swor Maria Tereża bdiet 

tiddgħajjef.  Hija mietet fl-14 ta’ Novembru fl-1889 fl-eta ta’ 64, f’post qrib Firenze. 

Għal darb'oħra, kien jidher li qisu spiċċa kollox. Il-Komunità kellha biss żewġ sorijiet, 

soru novizza waħda u waħda postulanta. 

It-Toroq ta’ Alla 

Waħda mit-tfajliet li kienet titgħallem u tgħix mas-sorijet ta’ Swor Maria Tereża, 

Clementina Mosca dehret li kienet ser tkun vokazzjoni promettenti, iżda din 

iddeċidiet u daħlet fil-kunvent tas-sorijiet Dumnikani f’Sodo. Ftit wara l-mewt ta’ 
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Swor Maria Tereża, fl-1 ta’ Diċembru 1898 din iddeċidiet li tingħaqad mal-Komunità 

li waqqfet Swor Maria Tereża. Meta s-Suprejura ta’ dak iż-żmien mietet hija laħqet 

minfloka. Taħt it-tmexxija tagħha din il-Komunità ta’ dawn is-sorijiet bdiet tikber u 

tiffjorixxi. 

Fl-1919, djar ġodda infetħu, r-Regola kienet miktuba għall-approvazzjoni u din il-

Komunità kellha ħafna vokazzjonijiet. Hija ġabet l-approvazzjoni Djoċesana għal din 

il-Komunità fil-forma ta’ "ad experimentum" sakemm fis-27 ta’ Frar 1933 ġabet l-

approvazzjoni tal-Papa. 

Matul il-Gwerer Dinjija, is-Sorijiet ntalbu jestendu l-appostolat tagħhom lill-midruba.  

Aktar tard kienet inkluża l-assistenza lill-priġunieri u l-anzjani. 

Illum il-kariżma ta’ Swor Maria Tereża għada preżenti fl-Istituti li hawn imferxa 

madwar id-dinja, l-Italja, l-Istati Uniti, Kanada, il-Polonja, l-Indja, il-Brażil, ir-

Repubblika Ċeka u l-Filippini. 

Il-Papa Ġwanni Pawlu II iddikjara lil Swor Maria Tereża ta' Ġesù Venerabbli fl-20 ta' 

Diċembru 2003. Il-Papa Benedittu XVI rrikonoxxa l-miraklu meħtieġ għall-

Beatifikazzjoni tagħha fid-19 ta' Diċembru 2005. 

It-tifkira ta’ Swor Maria Tereża ta' Ġesù Venerabbli issir fit-13 ta’ Novembru. 
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