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Il-Beatu Anġlu Paoli 
 

Kull Nisrani tajjeb jew qaddis ifittex li jgħaqqad 

f’egħmilu t-tagħlim u l-imġiba ta' Ġesu' Kristu. 

U l-Beatu Anġlu Paoli l-aktar li fittex li jimxi 

kien fuq it-tagħlim ta' Kristu fl-imħabba tiegħu 

lejn il-fqir; għalhekk Anġlu Paoli kien magħruf 

f'Ruma u f’pajjiżu bħala "Missier il-Fqar". 

Anġlu Paoli jew aħjar Franġisku kif kien 

magħruf fi tfulitu, twieled fl-1 ta' Settembru 

1642 f’Kastell Arġiljano, bejn Siena u Pisa. 

Missieru Anġlu u ommu Santa Morelli kienu 

għonja imma sabu ruħhom f’faqar kbir għax 

kienu għamlu tajjeb għad-dejn ta' wieħed 

ħabib tal-familja, li bl-ebda mod ma żamm 

kelmtu magħhom.  

Fuq kollox kellhom familja kbira ta' għaxra 

minn nies. Franġisku għalhekk trabba fil-faqar, imma minn ċkunitu kellu ġibda lejn il-

foqra. Malli kien jaf xi ħaġa tat-tagħlim kien jiġri wara t-tfal foqra jgħallimhom u 

jieħu ħsiebhom ta' żagħżugħ li kien. 

Ta' tmintax-il sena tilef 'l ommu u qatagħha li jsir qassis, imma ma damx wisq ma 

talab lill-Patrijiet tal-Karmnu ta’ Pisa biex jagħtuh il-libsa tal-Karmnu u wara li ġie 

aċċettat ħa isem missieru ta' Fra Anġlu. Huwa sar saċerdot ta' erbgħa u għoxrin sena 

u ġie mibgħut fil-Kunvent ta' San Martin dei Monti f'Ruma biex jibda l-ewwel ħidma 

tiegħu. Huwa mill-ewwel wera kemm kellu għal qalbu l-foqra. Ikun fejn ikun, ħalli 

kienu jgħidulu li hemm xi fqir li jixtieq ikellmu, kien malajr imur jiġri jara x'irid; għax 

kien igħid “Il-fqir hu mogħġub quddiem Alla aktar minn kulħadd”. 

Is-Superjuri riedu jaħtru lil Anġlu bħala Majjistru tat-Tejoloġija. Imma hu ma ried l-

ebda ġieh. Iżda fl-aħħar hu aċċetta dan l-unur imħabba l-ubbidjenza. Patri Anġlu 

għamel xi żmien surmast tan-novizzi fejn kien iħarrigħom ferm fl-imħabba lejn il-

foqra u lejn il-morda. Kien jehodhom miegħu jżuru l-morda fiż-żewġ sptarijiet li dak 

iż-żmien kien hemm Ruma: l-isptar ta' Santu Spirtu u l-isptar ta' San Giovanni 

Lateran. Patri Anġlu flimkien man-novizzi mhux biss kien igħin il-foqra bl-ikel u bl-

ilbies li kien isibilhom, imma fuq kollox billi jgħallimhom it-tagħlim nisrani u li jimxu 

f'kollox fuq ir-rieda ta' Alla. Il-Beatu Anġlu kien jagħraf tajjeb li l-faqar, meta ma 
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jkunx hemm fidi qawwija, hu periklu kbir ta' ħsara għar-ruħ. Għalhekk kien ifittex li 

jgħin lill-foqra u lill-morda fil-ġisem u aktar fir-ruħ. 

Għal xi żmien il-Beatu Anġlu kien mibgħut f’pajjiżu minnħabba saħħtu li kienet 

marret lura ferm. Missieru lestielu pranzu kbir fil-festa tar-raħal li kienet Santa 

Marija. Anġlu meta ra dak il-ġid kollu, beda jimla l-platti bl-ikel u jagħtihom lill-foqra 

li malajr inġabru wara l-bieb ta' missieru. Kieku ma ttendiex ħuħ, ftit li xejn kienu 

jsibu x'jieklu l-mistednin tal-pranzu. 

Anġlu ma kienx maqtugħ biex igħix bogħod mill-foqra. Għalhekk telaq biex igħix fuq 

il-muntanja biex jieħu ħsieb u jgħallem lit-tfal foqra tar-rgħajja, sakemm 

b’ubbidjenza sejħulu l-ewwel f’Pistoja, imbagħad f'Ruma. Billi f'Ruma kienu diġa' 

jafuh għamlulu laqgħa kbira, ibda mill-Ġeneral tal-Ordni Karmelitan Patri Ġiovanni 

Vallalobos sa l-inqas wieħed. 

Hemmhekk il-Beatu Anġlu għadda tnejn u tletin sena jieħu ħsieb xjuh, morda, foqra 

u ħabsin. Imma l-aktar li dehret il-ħidma tiegħu kienet fil-għaks u ġuħ kbir li waqa' 

fuq Ruma fl-l716. Jingħad li huwa għamel għeġubijiet kbar iqassam l-ikel, u l-ħobż 

minn idejh kien jitkattar u ma jispiċċax. 

Il-foqra kienu jsejħulu 'Missier' u minn kull fejn kien igħaddi kienu jiġru warajh. 

Darba kien qed jieħu sehem fil-purċissjoni tal-Madonna tal-Karmnu waqt li nġabru 

ħafna nies madwaru. Kulħadd ried xi tifkira minn għandu u baqgħu sakemm min 

jiġbed minn hawn u min jiġbed minn hemm sakemm qattgħulu t-tonka minn fuqu 

biċċa biċċa. Il-Papa Klement XI kien iħobb jitkellem u jisma' lill-Beatu Anġlu, u l-Papa 

ta' warajh, Innoċenz III, kien ta' spiss jibgħat għalih u jieħu l-pariri tiegħu. Huwa 

għamel ħafna profeziji fosthom ir-rebħa tal-armati nsara taħt it-tmexxija ta' l-

Imperatur Karlu VI kontra t-torok. 

Il-Venerabbli Anġlu, “Missier il-Foqra" għamel ġid bla tarf, iżda b'dana kollu ġarrab 

ferm minn ilsna ħżiena u minħabba l-għira ta' dawk li kienu fid-dmir li jgħinuh. Iżda 

huwa kien jieħu kollox bis-sabar u qatt ma ħareġ minn fommu l-ebda lment. Kellu 

tmienja u sebgħin sena u għalkemm kien għadu tajjeb f’saħħtu ħabbar il-jum li fih 

kellu jħalli din id-dinja. Miet fl-20 ta' Jannar, 1720 fost in-niket bla qies tal-foqra 

kollha ta' Ruma. Anke l-prinċipijiet u n-nobbli kollha Rumani marru jagħtuh l-aħħar 

qima. 

Tlett snin wara mewtu, beda l-proċess tal-qdusija. Il-virtuwijiet erojiċi tiegħu kienu 

rikonoxxuti mill-Papa Piju VI fl-1781 u ġie dikjarat Venerabli. Anġlu Paoli kien 

beatifikat fil-25 ta’ April 2010 fil-Bażilika ta’ San Ġwann Lateran f’Ruma mill-Papa 

Benedittu XVI. Fl-okkazjoni tal-Beatifikazzjoni rega’ ġie restawrat is-salib li kien 
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għamel fil-Kolossew u saret lapida li tfakkar li l-Beatu huwa wieħed mill-appostli ta’ 

Ruma. 

It-tifkira tal-Beatu Anġlu Paoli hija ċelebrata fl-20 ta’ Jannar.  
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