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Il-Beatu Bartilmew Fanti 
 

L-Beatu Bartilmew Fanti twieled f'Mantova l-

Italja u daħal Karmelitan ta' sbatax-il-sena.  

F'dak iż-żmien kien għadu kemm sar tigdid kbir 

fl-Ordni Karmelitan speċjalment fil-Provinċja 

tal-Italja ta' fuq. Dan it-tigdid kien magħruf 

bħala r-Riforma Mantovana. Bartilmew Fanti 

mill-ewwel daħal fl-ispirtu ta' dan it-tiġdid li 

kien jitlob ħerqa kbira għall-ħajja ta' ġabra u 

ta' talb. 

Fi ċkunitu kien iħobb ferm it-tagħlim li swielu 

ħafna fil-ħajja reliġjuża. Imma minbarra l-ġibda 

li kellu għat-tagħlim tal-ilsna tal-Latin u tal-

Grieg, kien l-aktar miġbud lejn il-qima ta' Ġesu' 

Sagramentat u tal-Madonna.  

Kien igħaddi sigħat twal quddiem Ġesu' 

Ewkaristija fit-tabernaklu; u mhux l-ewwel darba li sabuh wara lejl sħiħ jitlob u 

jadura lil Ġesu' Sagramentat. Din l-  aktar ġewwa fih meta sar saċerdot fl-1482. 

Huwa dejjem ippriedka u xandar il-qima lejn l-Ewkaristija bħala sisien ta' kull ħajja 

spiritwali. Għalhekk meta ġie maħtur surmast tan-novizzi kliemu kien mimli ħeġġa. 

biex iħobbu u jqimu l-Ewkaristija bħala l-qofol tal-ħajja nisranija u reliġjuża.  

Wara l-Ewkaristija l-Beatu Bartilmew kellu qima kbira lejn il-Madonna li kien 

iżommha mhux biss bħala Omm tal-ħajja spiritwali imma wkoll bħala eżempju ta' 

kull egħmil fil-ħajja nisranija. Għal dan il-għan waqqaf il-Fratellanza tal-Madonna tal-

Karmnu li għanieha b’tagħlim u twissijiet ta’ fejda bla tarf għal min irid jimxi fit-triq 

it-tajba. 

Dan il-patri kien bniedem ta' ħeġġa kbira, u meta ma kienx jitlob kont tarah jiġġerra 

ma' kullimkien jippriedka u jitħaddet ma' kull min jiltaqa’ biex irawwem il-ħeġġa tar-

ruħ. Fuq kollox l-isbaħ priedki tiegħu kienu l-eżempji t-tajba, dejjem lest biex jaqdi u 

jgħin lil kull min kien jeħtieġ l-għajnuna tiegħu. Waħda mid-devozzjonijiet tal-Beatu 

Bartilmew kienet li jidlek il-morda biż-żejt tas-sagrament, u bih kien iwettaq għadd 

kbir ta' mirakli u grazzji. 
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Ħafna drabi kellu taħt idejh it-tmexxija ta' sħabu 

r-reliġjużi li kienu jafdaw fih bħala veru missier li 

kien jaf jagħder u jħenn u fl-istess ħin iwissi 

b'kelma soda meta kien meħtieġ. Qada għal 

żmien twil l-uffiċċju ta' surmast tan-novizzi. U 

fost in-novizzi tiegħu kellu lill-Beatu Battista 

Spanjoli, li ħalla isem kbir mhux biss fil-qdusija 

imma wkoll fit-tagħlim tal-Latin. Il-Beatu 

Bartilmew kellu sehem kbir biex isawwar ir-

Regola tar-Riforma Karmelitana ta' Mantova.  

U dan juri kemm kien tabilħaqq bniedem ta' 

dehen u spiritwalita' kbira. Din ir-regola miktuba mill-Beatu swiet għal żmien twil 

biex tmexxi lir-Reliġjużi Karmelitani u għadha sal-lum  ta’ għajnuna bnina ta' ħajja 

spiritwali. 

Fil-5 ta' Diċembru 1495, il-Beatu Bartilmew Fanti ttajjar lejn is-sema. Il-ġisem tiegħu, 

li qiegħed fil-Kappella tal-Madonna fil-Katidral ta' Mantova, għadu bla  mittiefes sal-

ġurnata tallum. L-Ordni Karmelitan mill-ewwel beda jagħti qima lil dan il-patri, 

sakemm il-Papa Piju X fl-1909 xandru bħala Beatu. It-tifkira tiegħu ssir nhar il-5 ta' 

Diċembru. 
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Talba 

O Alla, li tajt lill-Beatu Bartolomew il-grazzja li jmexxi 'l quddiem 

il-qima lejn l-Ewkaristija mqaddsa u jkabbar id-devozzjoni lejn l-Imqaddsa Verġni Marija, 

agħtina li jistħoqqilna nieħdu l-istess benna, li r-ruħ tiegħu ħadet minn dawn il-ħwejjeġ. 

B'ibnek Ġesu Kristu Sidna, li hu Alla, u miegħek igħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu għal 

dejjem ta' dejjem. Ammen. 

 


