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Il-Beatu Franku 
ta’ Siena 

 

In-nies ta' Orvieto bl-ebda mod ma riedu jħallu 

minn idejhom il-belt ta' Sarteano, imma s-

suldati ta' Siena, immexxijin minn Franku Lippi, 

irnexxielhom jirbħuha. Franku, bin in-nobbli 

Mattew u Dorotea kien imdorri jirbaħ u jitlef. 

Kien ilu żmien suldat, imma mal-inqas ħin li 

kien ikollu kien moħħu biss biex jilgħab. Kien 

jilgħab għal kollox: flus, ħwejjeġ jew dak li kien 

ikollu taħt idejħ dak il-ħin. Ommu Dorotea 

kienet dejjem tibki minħabba fih, sa waslet 

biex tgħidlu li qabel ma wilditu hi ħasset li 

kienet sejra twelled mhux bniedem imma 

mostru. Kienet titlob li dan il-mostru fl-aħħar, 

kif rat fil-ħolma, jinbidel fi bniedem. Imma 

Franku xejn ma kien jagħti kas tad-dmugħ 

t'Ommu. Kien intefa' b’ruħu u b’ġismu fid-

drawwiet ħżiena kollha: logħob, dagħa u kull ma jiġi għal idejh. Il-logħob tal-karti jaf 

isawwat bis-sħiħ lil min iħobbu. Darba Franku kellu ġurnata ħażina wisq, beda jitlef u 

jerġa' jitlef. Tilef kull ma kellu kif ukoll il-flus li issellef min għand sħabu. Lagħab 

ħwejjeġ u ħareġ tellief ukoll. Tilef ukoll ir-raġuni. Beda jidgħi u jeħodha kontra Alla, 

qatta bla ħabel. Fl-aħħar Alla qal: “Biżżejjed". Kif Franku kien fid-dagħdigħa tal-

logħob u tad-dagħa, ħass uġigħ kbir f’għajnejh, waqa' fl-art, u ġabruh għama għal 

kollox. Mad-dawl t’għajnejh tilef kollox. Tilef il-ħbieb u kulma kellu. Kien igħix dejjem 

fid-dlam. Imma fid-dlam ra d-dawl t'Alla.  

Qata' li jmur iżur il-qabar ta' San Ġakbu (Santiago de Compostela) fi Spanja. Għal dak 

iż-żmien, iż-żjara fuq il-qabar ta' San Ġakbu kienet tfisser indiema u penitenza. 

Franku, għalkemm kien għama, ma qatax qalbu mill-vjaġġ twil u iebes biex imur 

jitlob fuq il-qabar ta' San Ġakbu. Kien ra l-kobor ta’ ħtijietu u ried ibiddel ħajtu. Wara 

ħafna xhur ta' mixi u tbatija rnexxielu jaqta' xewqtu. Niżel għarkobbtejh jitlob fuq il-

qabar tal-Appostlu San Ġakbu. Ħass paċi kbira f’qalbu. Dam jitlob is-sigħat. 

Hemmhekk ħassu jistrieh. F'salt wieħed beda jara d-dawl jixgħel quddiemu, u n-nies 

madwaru jitolbu. Franku reġa' ħa d-dawl. Reġa' beda jara. F'qasir żmien reġa' lura 
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lejn l-ltalja u mar-Ruma, fejn qala' maħfra ta' dnubietu kollha mill-Papa Gregorju X. 

Żar ukoll is-santwarju ta' San Nikola ta’ Bari u tal-Madonna ta' Loreto. 

Waqt li Franku kien qiegħed jisma' priedka tal-Beatu Ambroġ Sansedoni, Dumnikan, 

ħass ġibda kbira lejn il-ħajja ta' talb u tgħakkis. Sab kamra t’għalqa, fejn qagħad 

ħames snin waħdu fit-talb u f'kull għamla ta' tgħakkis. Kien iġarrab tentazzjonijiet 

kbar kontra safa, u mhux l-ewwel darba li kien jinxteħet qalb ix-xewk biex jgħakkes 

lilu nnifsu. F'waħda minn dawn it-tempesti qliel tar-ruħ, dehritlu l-Madonna u waqt 

li għamlitlu kuraġġ biex iżomm sħiħ fil-grazzja t'Alla, nebbħitu biex isir Karmelitan. 

Franku ġie milqugħ fl-Ordni Karmelitan fil-Kunvent ta' Siena. Jingħad li meta l-Pirjol 

wasal biex jagħtih il-libsa reliġjuża, ġew l-Anġli bil-libsa f'idejhom. Franku deherlu li 

ma kienx jistħoqqlu jsir saċerdot, għalhekk qagħad dejjem lest biex jaqdi u jgħin lill-

oħrajn f'kulma kienu jinħtieġu. Kien jgħaddi l-iljieli jitlob u jgħakkes lil ġismu bi swat 

u ktajjen. Kien iżomm f’ħalqu biċċa taċ-ċomb biex igħakkes dak l-ilsien li qabel kien 

tant waġġa' lill-Isem Imqaddes t'Alla. Kemm-il darba dehritlu l-Madonna u darba 

nhar ta' Ġimgħa waqt li kien jitlob quddiem Ġesù Kurċifiss, sema' lil Kristu jgħidlu: 

"Ara, Franku, kemm batejt għall-bnedmin li ma tantx jafuhuli għal dak li għamilt 

magħhom." 

Franku ta' Siena kien jagħmel ħafna mirakli u jħabbar il-ġejjieni, għalhekk in-nies ta' 

Siena meta kien ikollhom xi mard jew xi għalt kont tarahom ġejjien għandu. 

Wara ħajja twila, il-Beatu Franku kif wasal biex iħalli din l-art u ra lil ħutu reliġjużi 

madwaru qalilhom, "Il-Paċi magħkom ħuti." Imbagħad għolla għajnejh lejn is-sema u 

qal "u Int Sinjur Ġesù Kristu, hu fidejk ir-ruħ tiegħi." Kienet diġa' niżlet ix-xemx, imma 

kif miet il-Beatu Franku, il-Kunvent tal-Karmnu ta' Siena deher kollu dawl, waqt li 

bdew jinstemgħu l-ilħna t'Anġli jkantaw. Kien il-11 ta' Diċembru 1291. 

Fl-l670 il-Papa Klement X ta s-seta' biex issir il-festa tal-Beatu Franku fi Siena u  fl-

Ordni Karmelitan. 

Il-Beatu Franku u Malta 

• Fi żmien meta San Ġorġ Preca talab biex isir Terzjarju Karmelitan kienu jagħtuk 

isem ieħor. Dan kien ifisser li int se tkompli tinbidel u minn nisrani issir aktar tajjeb 

u qaddis. San Ġorġ Preca talab isem ta' wieħed li minn ħażin sar qaddis. Għalhekk 

tawh l-isem tal-Beatu Franku. Tant ħadha bis-serjetà li San Ġorġ Preca kważi fil-

kitba tiegħu dejjem kien jiffirma P. Franco. 

• Fis-Santwarju Bażilika Minuri tal-Belt Valletta hemm fratellanza iddedikata lilu. 

Din hija l-uniku fratellanza iddedikata lill-Beatu Franku f'dawn il-gżejjer. 
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• Kif f'Milan it-teatru “Teatro alla Scala” jibda is-sena tiegħu fil-festa ta' San 

Ambroġ, hekk kien isir fit-“Teatru Manoel”. Dan it-tejatru Malti kien jibda is-sena 

tiegħu fil-festa tal-Beatu Franku. Dakinhar l-orkestra, t-tenuri u s-soprani kienu 

ikantaw fil-quddies tal-10.00am. Dik il-ġurnata kienet tkun ukoll b'mod speċjali d-

debutt tal-kantanti ġodda. Din id-drawwa spiċċat qabel it-tieni gwerra mondjali 

meta baqgħux  idoqqu t-Taljani u t-Teatru Manuel sar “talkies”. 
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