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Il-Beata Arkanġela Girlani 
 

Ħafna drabi tkun taf xi jsarraf il-bniedem meta 

titilfu. Meta jkun igħix magħna mhux dejjem 

nagħtu kasu. Meta jiġi nieqes nittendu xi tlifna. 

Imma sa dan it-tant ħafna tagħrif fuqu jintesa. 

Il-Beata Arkanġela Girlani għexet ħajja 

moħbija. Ħafna ma kienu jaraw xejn speċjali 

fiha. Għalhekk tista' tgħid ħadd ma ta kas biex 

jinġabar tagħrif fuq il-ħajja tagħha meta kienet 

ħajja. Min kien jaf xi ħaġa fuqha, ma qagħadx 

iħabbel rasu biex jikteb li jaf. Forsi ma 

kellhomx tort sa barra, għax meta fl-1495 

mietet il-Beata Arkanġela ftit li xejn intebħu 

bil-ħajja moħbija ta' umilta' u  sempliċità li 

kienet tgħix din is-soru Karmelitana. 

Missier Anġela, Ġanni Girlani kien raġel sewwa 

ħafna li kien igħix flimkien mal-familja fir-raħal imsejjaħ Trino fuq il-muntanja 

Ferrata mhux bogħod minn Parma (Italja). Kien jiftaħar xi ftit li kien ġej minn familja 

nobbli, imma mill-bqija kien miġbud ħafna lejn il-familja u jfittex li jimxi sewwa ma' 

kulħadd. Ma kienx nieqes mill-ġid u ried li wliedu jkollhom edukazzjoni tajba. Kellu 

tlett itfal Elemira, Marija, u Skolastika u bagħathom fl-iskola tas-Sorijiet Benedittini li 

kienet ftit 'il bogħod. Elemira kienet l-aktar svelta minn ħutha. Kellha natural ħelu 

ħafna u kienet tmur tajjeb ma' kulħadd. Għalhekk xejn ma nistagħġbu li kulħadd kien 

iħobbha. Imma meta waslet ċerta eta', l-imħabba tal-barrani lejn Elemira bdiet 

tidħol 'il ġewwa. Hi bin-natural ferrieħi u ħelu tagħha, ma kienet tikser lil ħadd, 

imma lanqas ma kienet twieġeb għal ebda imħabba. Riedet tagħti qalbna kollha lil 

Alla. Ġrew warajha l-aħjar żgħażagħ ta' Parma kemm għonja u kemm nobbli, imma 

kollu għal xejn. Is-Sur Girlani għall-ewwel ma tantx ta importanza għal din l-imġiba 

ta' bintu imma meta darba fettillu jistaqsi x'kienet ir-raġuni għax ma trid tilqa' l-ebda 

żagħżugħ, it-tweġiba kienet lesta: “Jien qalbi ma nagħtiha lil ħadd. Qalbi hi ta' Kristu 

u lilu biss irrid". "X'jiġifieri?" qalilha missierha. “Jien irrid insir soru Karmelitana", 

wieġbitu bintu. Hawn is-Sur Girlani tilef tjubitu u rġulitu kollha. Telagħlu fuq li 

telagħlu bl-ikrah. Deherlu li kienet sejra tbaxxih, billi ttelliflu li jingħaqad ma' familja 

ta' isem u ġieħ aktar minn tiegħu. Ried li ismu jkun aktar magħruf u mhux jindifen 

f'Monasteru ta' Sorijiet Karmelitani. Imma kemm huma differenti l-ħsibijiet t'Alla 
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mill-ħsibijiet tal-bniedem. Kieku sar kif xtaq hu, aħna ma konniex nafu b'ismu. Nafuh 

għax sar dak li ma riedx hu. Elemira kienet tat kelma 'l Alla, li lilu biss tħobb u Alla jiġi 

qabel kollox u qabel kulħadd. 

Ġanni Girlani għamel li seta' biex ibiddel iI-fehma ta' bintu, imma kollu għalxejn, 

miskin! Ġara kollox il-kuntrarju li xtaq hu. Iż-żewġ uliedu l-oħra, Marija u Skolastika 

meta raw din it-tilwima f’darhom, tħawdu u nkwetaw, huma kienu jħobbu kemm lil 

missierhom kif ukoll lil oħthom Elemira. 

Ma xtaqux jindaħlu bejniethom imma spiċċaw biex riedu jidħlu Sorijiet Karmelitani 

huma wkoll. Ġanni Girlani ddispjaċih ferm għal din l-aħbar, imma ta' raġel sewwa li 

kien, baxxa rasu għar-rieda t'Alla u minn qalbu offra lil uliedu bħala għarajjes lil 

Kristu. 

Meta Elemira daħlet soru fil-monasteru tal-Karmelitani ta' Parma li kienu jagħmlu 

sewwa mill-Għaqda msejħa Monterrano, ħadet l-isem ta' Arkanġela u b'hekk 

baqgħat dejjem magħrufa. Is-sorijiet sħabha ma raw xejn speċjali fiha, u għalhekk 

ftit li xejn ħallewna miktub fuq il-ħajja tagħha. 

B'dan kollu kulħadd kien jara kemm Swor Arkanġela kienet tfittex li taqdi dmirha 

sewwa, sal-anqas ħaġa. Kienet lesta dejjem biex taqdi lil kulħadd. Kellha qalbha tajba 

ħafna mas-Sorijiet morda u xjuħ, kull min kien jitlobha pjaċir, żgur li kienet tgħinu. Il-

ħajja ta' Swor Arkanġela kienet ħajja mgħaġġla u qasira. Bilkemm laħqet għamlet il-

Professjonl Reliġjuża, tant li f'eta' żgħira ħafna, saret Superjura tal-Monasteru ta' 

Parma. Is-sorijiet kollha riedu lilha u ma ddispwjaċihomx. Il-ħlewwa u tjubija tagħha 

kienu jpattu għan-nuqqas ta' esperjenza tagħha. Imma jaħasra ftit gawdewha. Il-

Prinċpijiet Gonzaga riedu jiftħu Monasteru ġdid f'Mantova u riedu superjura sewwa 

biex jibdew tajjeb. L-għażla waqgħet fuq Swor Arkanġela. 

Bid-dmugħ f’għajnejha, imma rassenjata dejjem wettqet ir-rieda t'Alla u marret fil-

Monasteru l-ġdid "Il-Madonna tas-Sema" u ħadmet kemm setgħet biex fil-

Monasteru tagħha kulhadd igħix bi ħsieb wieħed li jfaħħar 'l Alla f'kollox. 

Il-ktieb ta' l-għerf igħid li t-tajjeb igħix ħafna fi żmien qasir. Hekk ġara f’Swor 

Arkanġela, għexet tajjeb ħafna skond il-qalb t'Alla, imma għomorha kien qasir ferm. 

Bilkemm kienet ilha tliet snin fil-monasteru l-ġdid meta bdiet tħoss l-ewwel sinjali ta' 

marda kiefra, kanċer f’wiċċha u fi griżmejha. Kollox għal Alla kienet toffri u qatt ma 

lmentat. 

Fit-28 ta' Jannar 1485 meta rat lis-Sorijiet kollha madwarha, ħafna minnhom 

b'għajnejhom imdemmgħa, fehmet li kien wasal iż-żmien li tingħaqad ma' Kristu l-

għażiż ta' qalbha. Tathom l-aħħar tifkira u programm ta' ħajjitha kollha. “Ġesù tiegħi, 

imħabba tiegħi". 
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Meta żmien wara qalgħu l-ġisem tagħha, huma jsibu li kien għadu bla ebda taħsir. 

Issa qiegħed fi Trino f'pajjiżna, ifakkar l-isem ta' Girlani iktar milli kien jistenna Ġanni, 

missierha. II-Papa Piju IX ta s-setgħa li Swor Arkanġela tiġi meqjusa bħala Beata, u l-

festa tagħha fil-Kalendarju Karmelitan hija nhar id-29 ta' Jannar.  
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