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San Rafel 
ta' San Ġużepp 

 

San Rafel ta' San Ġużepp, twieled f’Vilna fl-1 ta’ 

Settembru, 1835. Il-ġenituri tiegħu kienu 

Pollaki. Fil-magħmudija tawh l-isem ta’ 

Ġużeppi. Bit-tagħlim li tah missieru Indri 

Kalinowski, fl-Istitut għan-nobbli f’Vilna, huwa 

mexa ħafna l-quddiem u tant mar tajjeb li 

rċieva l-ogħla grad fl-istudji tiegħu. Huwa 

kompla jistudja għal sentejn oħra (1851-1852) 

fl-iskola tal-Agrikoltura fil-Hory-Horky. Matul 

is-snin 1853-1857, huwa kompla l-istudji tiegħu 

fl-Akkademja tal-Inġinerija Militari f’San 

Pietruburgu. Minn hemm huwa kiseb grad fl-

Inġinerija u laħaq mill-ewwel chief of staff tal-

Armata Russa. Wara dan huwa kien imsejjaħ 

mill-ewwel biex ikun Lecturer fil-Matematika 

fl-istess Akkademja. Fl-1859, huwa ħa sehem 

fit-tfassil tal-ferrovija Kursk-Kiev Odessa. 

Fl-1863 faqqgħet ir-rivoluzzjoni mill-Pollakki kontra Russi li dak iż-żmien kienu 

qegħdin jaħkmu l-Polonja. Minkejja ix-xewqa li Ġużeppi kellu li jħalli l-ħidma fil-

militar, huwa rriżenja mill-forzi Russi, u aċċetta l-kariga ta’ Ministru tad-Difiża għar-

reġjun ta’ Vilna, fl-armata tar-ribelli.  

Fl-24 ta’ Marzu 1864, huwa ġie arrestat u kkundannat għall-mewt, imma wara din is-

sentenza ġiet mibdula f’għaxar snin xogħol iebes fis-Siberja.  

Matul l-eżilju huwa kellu spirtu ta’ mħabba u paċenzja kbira lejn sħabu kollha li 

bħalu kienu eżiljati.  Bil-kliem ta’ faraġ tiegħu, Ġużeppi Kalinowski rnexxillu li matul 

dak iż-żmien diffiċli jdaħħal fi sħabu eżiljati spirtu ta’ talb, serenit à u tama. Fl-istess 

ħin huwa għinhom biex ikunu ta’ inkoraġġament għal xulxien b’xi kelma u 

b’għajnuna oħra. Patri Wenceslaus Novakowski, O.F.M.Cap., li kien priġunier u ma’ 

Ġużeppi Kalinowski kien deportat jistqarr li l-priġunieri kellhom qima lejh tant li fil-

litanija tal-qaddisin li kienu jgħidu meta kienu eżiljati kienu żiedu l-invokazzjoni 

“Għat-talb ta’ Kalinowski – Eħlisna nitolbuk Mulej”  
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L-eżilju tiegħu spiċċa fl-1874 u mar lura pajjiżu imma ma tħalliex jgħix fil-bliet il-kbar 

tal-Polonja. Għalhekk huwa aċċetta li jkun l-għalliem tal-Venerabbli Qaddej ta’ Alla 

Augusto Czartoryski. Matul dan iż-żmien huwa kien jgħix ħafna f’Pariġi. L-influenza 

tiegħu fuq dan il-prinċep żgħażugħ kienet tant kbira li Augusto irnexxilu  jagħraf il-

vokazzjoni tiegħu u sar reliġjuż u wara saċerdot. Augusto inaqagħad mas-Sależjan u 

kien San Ġwann Bosco stess il-fundatur tas-Sależjani li laqgħu fi ħdan is-Sależjani fl-

1887.     

Ġużeppi Kalinowski daħal mal-Karmelitani fi Graz fl-Awstrija u ġie mogħti l-isem ta’ 

Fra Rafel ta’ San Ġużepp. Huwa studja t-teoloġija fl-Ungerija. Fil-15 ta’ Jannar 1887, 

Fra Rafel ta’ San Ġużepp kien ordnat saċerdot f’Czerna viċin Krakovja fil-Polonja. 

B’ħeġġa kbira huwa ħadem ħafna biex jgħin lill-fidili u lil ħutu l-patrijiet u s-sorijiet 

Karmelitani biex dejjem isiru aħjar u jersqu lejn il-perfezzjoni. 

Permezz tas-sagrament tar-Rikonċiljazzjoni, huwa għen ħafna nies biex iqumu mid-

dnub li kellhom u jibdew jgħixu ħajja ġdida li tkun togħġob lil Alla. Patri Rafel ta’ San 

Ġużepp ħadem ħafna biex ikun hemm l-għaqda fil-Knisja u ħeġġeġ lil sħabu l-Patrijiet 

u s-Sorijiet Karmelitani biex jieħdu din il-ħidma bħala waħda mid-doveri tagħhom. 

Huwa kien afdat b’diversi karigi fl-Ordni Karmelitan li huwa qegħda bil-ħeġġa u bl-

imħabba sakemm miet. 

Filwaqt li huwa kien mifni bl-għejja u t-tbatija, Patri Rafel ta’ San Ġużepp kien 

rispettat ħafna minn nies kollha li kienu jafuh. Huwa miet minħabba li marad bit-

tuberkolożi, fil-15 ta’ Novembru 1907, fil-monasteru li kien waqqaf huwa stess 

ġewwa Wadowice. Huwa kien midfun fiċ-ċimiterju li hemm ġewwa Czerna viċin 

Krakovja. 

Patri Rafel kien igawdi fama kbira ta’ qdusija matul ħajtu li kompliet tiżdied wara l-

mewt tiegħu anke minn ħafna kbarat u nies ta’ fama bħal Kardinali Dunajewski, 

Puzyna, Kakowski u Gotti. 

Il-proċess ordinarju li kellu jwassal għall-beatifikazzjoni tiegħu, ġie stabbiliet bid-

digriet tal-Kurja ta’ Krakovja matul is-snin 1934-1938, u aktar tard ippreżentat il-

Vatikan fejn fl-1943 ġie mogħti d-digrit dwar il-kitbiet tiegħu.  Il-kawza għall-proċess 

ta’ beatifikazzjoni kienet introdotta fl-1952. Matul is-snin 1953-1956 sar il-proċess 

Appostoliku, u l-Kongregazzjoni tal-Qaddisin pproċediet bid-diskussjonijiet dwar il-

virtuwijiet tiegħu. 

Il-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu II, fil-11 ta’ Ottubru, 1980, ippromulga d-digriet dwar 

il-virtuwijiet eroiċi tiegħu.  
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Wara l-approvazzjoni tal-fejqan mirakuluż tar-Reverendu Mis il-Papa ibbeatifika lill-

Patri Rafel ta’ San Ġużepp fi Krakovja l-Polonja, quddiem folla ta’ aktar minn żewġ 

miljun ruħ, fit-22 ta’ Ġunju, 1983. 

Peress li l-fama tal-qdusija tiegħu kienet qegħda dejjem tiżdied, fl-1989 il-Kurja ta’ 

Krakovja stabilit id-digriet li permezz tiegħu beda proċess kanoniku biex tinvestiga l-

fejqan straordinarja ta’ tifel żgħir.  

Id-diskussjonijiet li saru mat-tobba, teoloġi u Kardinal waslu għall-konklużjoni tal-

fejqan straordinarju ta’ dan it-tifel bl-interċessjoni tal-Beatu Patri Rafel ta’ San 

Ġużepp. Fil-konċistorju li sar fl-10 ta’ Lulju, 1990, il-Qdusija tiegħu il-Papa Qaddis 

Ġwanni Pawlu II, approva l-miraklu għall-kanonizzazzjoni. 

Fil-konċistorju tas-26 ta’ Novembru 1990, il-Qdusija tiegħu il-Papa Qaddis Ġwanni 

Pawlu II stabilixxa quddiem il-Kardinali, li l-Beatu Patri Rafel ta’ San Ġużepp għandu 

jkun mxandar Qaddis u li ċ-ċerimonja issir il-Ħadd 17 ta’ Novembru 1991.  

F’jum il-kononizzazjoni il-Papa ippreżenta lil Patri Rafel ta’ San Ġużepp bħala l-qaddis 

eroj ta’ tfulitu. Niftakru li l-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu II twieled fl-istess belt li miet 

San Rafel ta’ San Ġużepp erbatax-il sena wara l-mewt tieghu. 

It-tifkira ta’ San Rafel ta’ San Ġużepp, Karmelitan issir fid-19 ta’ Novembru.  
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