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Il-Beata Candelaria 
ta’ San Ġużepp  

 

Susanna Paz Castillo Ramírez, jew kif nafuha 

illum il-Beata Candelaria ta’ San Ġużepp 

twieldet  fil-11 ta’ Awwissu, 1863 f’Altagracia 

de Orituco, fl-Istat ta’ Guarico, il-Venezwela. 

Hija minn ċkunitha laqgħet bil-ferħ is-sejħa ta’ 

Alla għall-qdusija għax minn meta kienet 

għadha żgħira ħadmet ħafna biex tgħin lill-

morda u l-fqar tar-raħal.  

Missierha miet meta kellha biss 7 snin. Il-

familja maż-żmien tilfet kull ġid materjali li 

kellha. L-edukazzjoni ta’ Susanna kienet 

elementari u tikkonsisti f’qari bażiku, ftit kitba 

u aritmetika. Susanna tilfet lill-ommha meta 

kellha 24 sena. Għalhekk Susanna, din il-mara 

żagħżugħa ħadet ħsieb tal-familja, li minbarra 

f’ħuta din il-familja kienet tinkludi wkoll lill-kuġini u xi qraba oħra ta’ ommha. 

Dak iż-żmien il-ħajja fil-Venezwela kienet ikkaratteriżżata minn konflitti, gwerra u 

inkwiet ċivili. Anke n-natura bdiet tirribella bit-terremoti tal-1900 u l-1929. Wara t-

terremot tal-1900, ir-raħal ta’ Altagracia sofra l-effetti tal-Rivoluzzjoni tal-

Liberazzjoni, li kienu miżerja u għadd kbir ta’ nies midruba u abbandunati. Susanna 

ħadet ħsieb ħafna minn dawn il-persuni billi hi stess immedikat il-feriti tagħhom u 

preparathom biex jagħmlu mewta tajba. 

Fl-1903 żewġ tobba fir-raħal ta’ Altagracia waqqfu  sptar bl-isem ta’ Sant’Antnin. Il-

Kappillan, Dun Sixto Sosa, ħeġġeġ lil Susanna biex tgħin fit-tmexxija ta’ dan l-isptar. 

Magħha inaqagħdu tliet helpers u ftit aktar tard ġew tnejn oħra u b'hekk flimkien ma 

Susanna ġiet iffurmata komunità żgħira ta' nisa, li bdew jgħixu u jaħdmu flimkien. 

Huma iddedikaw lilhom infushom għall-kura tal-morda bil-ħsieb li jkunu qegħdin 

iservu l-Mulej. Dun Sosa beda jmexxi lil dawn in-nisa fuq il-mudell tal-ħajja reliġjuża. 

Il-motto tagħhom kien “Alla huwa mħabba”. Kuljum tnejn minn dawn in-nisa kienu 

jmorru jittalbu fit-toroq biex ikollhom biex jixtru dak li hu meħtieġ. Meta xi infermier 

kien imur jgħid lil Susanna li ma kienx hemm ħobż jew mediċina, Susanna kienet 

tieħu ġewlaq, toħroġ u tiġi lura b’dak li jkun meħtieġ u aktar. 
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Fil-31 ta’ Diċembru 1910, din il- komunità żgħira ġiet stabilita bħala Istitut Djoċesan 

u magħrufa bl-isem ta’ Sorijiet tal-Foqra ta’ Altagracia de Orituco. Fl-1914 Dun Sixto 

kien maħtur  Amministratur Appostoliku u ftit wara Isqof  tad-Djoċesi ta' Guayana, 

illum msejħa d-Djoċesi tal-Belt ta’ Bolivar. Fl-1916 Madre Candelaria ta' San Ġużepp, 

kif hi issa kienet imsejħa, bdiet kampanja ta’ ġbir ta’ flus għal tmintax-il  xahar biex 

tgħin f’xogħlijiet fid-djoċesi tagħha. Matul dan iż-żmien hija waqqfet  żewġ sptarijiet: 

wieħed f’Porlamar, f’Isla de Margarita, magħruf bħala l-Ospizju għall-Abbandunati, u 

ieħor f’Upata. Matul dan iż-żmien ta’ ħidma intensiva biex twaqqaf l-isptarijiet u 

tagħti servizz fihom, il-ħidma biex twaqqaf il-Kongregazzjoni f'konformità mal-Kodiċi 

Kanoniċi kellu jitħalla fil-ġemb.   

Fl-1922, bil-wasla tal-Patrijiet Karmelitani ġewwa Porlamar, Madre Candelaria 

ttamat li dawn ser iġibu xi Sorijiet Karmelitani magħhom u b’hekk kienet tkun tista’ 

tgħaqqad l-Komunita tagħha magħhom.  Imma dan ma seħħx.  

Fl-1 ta' Jannar 1925, Madre Candelaria għamlet talba formali lill-Ġeneral tal-Ordni 

tal-Karmelitani biex il-komunità tagħha jkollha affiljazzjoni mal-Ordni.   

Fil-25 ta' Marzu, festa tal-Annunzjata din it-talba ġiet milqgħuha mill-Ġeneral tal-

Ordni Karmelitan. 

Minn hemm is-Sorijiet kienu magħrufa bħala Terzjarji  Sorijiet Karmelitani. Illum, 

dawn is-sorijiet huma magħrufa bħala s-sorijiet Karmelitani Venezwelani. Fl-1927 

Madre Candelaria għamlet il-professjoni perpetwa tagħha u wara rċeviet l-

professjoni temporali tas-sorijiet l-oħra. 

Wara t-terremot tal-1929 f’Cumaná, Madre Candelaria u żewġ sorijiet oħra marru 

jagħtu l-għajnuna tagħhom f’din il-belt. Hemmhekk hija bdiet tieħu ħsieb ta’ sptar u 

meta faqqet l-epidemija tal-ħożba hija żammet magħha lil dawk li kienu ntlaqtu 

b’din il-marda f’żona iżolata.  

Fil-11 ta’ April 1937, sar l-ewwel Kapitlu Ġenerali tas-Sorijiet. Is-sorijiet għażlu 

superjura waħda mis-sorijiet u mhux lil Madre Candelaria. Minflok irrabjat għas-

sorijiet hija tat eżempju ta’ umiltà meta niżlet għarkuptejha u bieset il-labtu tal-

madre magħżula. 

Madre Candelaria mietet fil-31 ta’ Jannar 1940 fl-eta ta’ sitta u sebgħin sena. 

Madre Candelaria hija ta’ eżempju għal kulħadd bil-mod kif għexet dak li emmnet. 

Hija kellha mħabba kbira lejn Alla u urietu bil-mod kif hi tat lilha nfisha għall-ħidma 

mal-foqra u l-morda. Hija kienet ta’ eżempju għall-kulħadd fil-fidi li kellha f’Sidna 

Ġesù Kristu, il-feddej tagħna, l-għaqda u l-imħabba li kellha lejn il-Knisja, 

speċjalment lejn l-isqfijiet tal-Venezwela u l-karità li għamlet mall-ifqar fost il-fqar. Il-
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Beata Candelaria ta’ San Ġużepp hija maghrufa bhala l-"Mother Theresa" tal-

Venezwela.  

Fl-1 ta’ Ottubru 1974, kienet ippreżentata t-talba lill-Kongregazzjoni għall-kawżi tal-

qaddisin għall-beatifikazzjoni tagħha. Fid-19 ta’ April 2004, il-Papa Qaddis Ġwann 

Pawlu II, irrikonoxxa l-virtuwijiet eroiċi tagħha bħala qaddejja ta’ Alla. 

Il-beatifikazzjoni ta' Madre Candelaria ta' San Ġużepp saret fis-27 ta’ April, 2008, 

f’Caracas, il-Venezwela mill-mibgħut tal-Papa, l-Kardinal José Saraiva Martins, li f’dak 

iż-żmien kien il-Prefett tal-Kongregazzjoni għall-kawżi tal-qaddisin. 

It-tifkira tal-Beata Madre Candelaria ta’ San Ġużepp issir fl-1 ta’ Frar. 
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