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San Nonju Alvarez Pereira 
 

Il-Kavallieri ta’ San Ġwann, magħrufin anke 

bħala l-kavallieri ta’ Malta kienu nies nobbli 

mill-Ewropa kollha li kienu jagħtu ruħhom 

lil Alla bil-wegħda tas-safa, iduru bil-morda 

u jiġġieldu għall-art Imqaddsa. Il-Kavallier 

Don Alvares Gonsales Pereira kien Portugiż 

kollu heġġa biex jaħdem għall-Ordni 

Ġerosolmitan. Ta’ 18-il sena kien diġa’ 

wiegħed ħajtu li jingħata kollu kemm hu 

għal Alla u għall-għan tal-Ordni ta’ San 

Ġwann. Kollox mexa sew sakemm iltaqa’ 

ma xebba, mogħnija b’ħafna doni sbieħ. 

Kienet Donna Irene. Inħabu. Kellhom żewġt 

itfal Nonju u Diego. Il-missier u l-omm 

pattew għal din ix-xorti ta’ imħabba t’aktar 

minn erbgħin sena penitenza u billi rabbew 

lil uliedhom fil-biża’ t’Alla. 

Nonju minn ċkunitu kien iħobb lill-Portugall, pajjiżu, li dak iż-żmien kien taħt il-

ħakma tal-Imperatriċi Eleonara, li xejn ma kienet ta’ eżempju tajjeb għall-pajjiż. 

Nonju kien ukoll iħoss għal pajjiżu li ta’ spiss kien fi gwerra ma’ Spanja li kienet trid 

taħkmu għal kollox. Il-Portugall kien żgħir wizq ħdejn il-qawwa ta’ Kastilji u Navarra li 

kienu l-aqwa setgħat ta’ Spanja. B’danakollu Nonju għalkemm kien għadu żgħir kien 

jittama li l-Portugall għad ikun ħieles għal kollox mill-biża’ tal-gwerra tiegħu. Fis-sena 

1373 meta Nonju kien għad għandu tlettax-il-sena, ġie preżentat lil Reġina Eleonora 

li ħatritu bħala wieħed mill-paġġi tagħha. Ma damx ma beda juri ħila u kuraġġ anke 

fil-battalji li l-Portugall kien ikollu bla ħeda ma’ Spanja. Ma jibżax, kburi u żgur minnu 

nnifsu. Kien jagħmel kuraġġ lil sħabu biex ma jerġgħux lura minn quddiem l-

għedewwa wisq akbar minnhom. 

Nonju Alvarez Pereira xtaq li jibqa’ għażeb. Imma kellu jbaxxi rasu, biex jikkuntenta 

lil missieru. Ta’ tmintax-il sena żżewweġ lil Donna Eleonora de Alvin. Kellhom żewġt 

itfal li waħda minnhom Beatriċe żżewġet lid-Duka ta’ Braganza, missier ta’ nisel ta’ 

sorijiet u ta’ prinċipijiet fil-Portugall u fl-Ewropa. Nonju romol żgħir imma issa ħadd 

ma seta’ jbidillu fehemtu u jħajru jiżżewweġ. Darba biżżejjed.  Ħsiebu kien wieħed 

biss li jiġġieled għall-ħelsien ta’ pajjiżu. Ħadem u rsista kemm felaħ. Ta’ ħamsa u 
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għoxrin sena kien diġa’ l-Ġeneral il-kbir tal-armata Portugiża. Rebaħ ħafna battalji 

imma l-akbar waħda li kiseb kienet dik il-battalja ta’ Valverde. Il-Kastiljani kienu ferm 

akbar fin-numru mis-suldati ta’ Nonju. Dan il-Ġeneral kien ħaseb għal kollox. Ta’ l-

ordinijet meħtieġa. Għamel kuraġġ lis-suldati, u l-battalja bdiet. Għall-ewwel il-

Portugiżi bdew iżommu kemm jistgħu imma fl-aħħar bdew igħejjew, beda dieħel it-

taqtigħ ta’ qalb. Tħawdu x’jagħmlu. Bdew ifittxu lill-Ġeneral Nonju biex jagħtihom 

ordnijiet ġodda imma ħadd ma seta’ jsibu. Fittxewh. Fl-aħħar sabu għarkubbtejh 

wara blata jitlob. Meta spiċċa mit-talb, qam bil-kalma kollha. Qal lis-suldati 

x’għandhom jagħmlu u l-Portugall rebaħ battalja oħra. B’tifkira ta’ din il-battalja 

Nonju bena knisja lil-Madonna tar-Rużarju. Kien amar ukoll li fuq l-istandard tiegħu 

ikun hemm dejjem ix-xbieha tal-Madonna. 

Il-Ġeneral Nonju li issa beda jiġi meqjus bħala eroj ta’ pajjiżu, qatt ma ried jieħu 

sehem fil-lussu u l-ħajja ta’ divertiment li kienu igħaddu n-nobbli Portugiżi. Kellu 

qima kbira lejn Ġesu’ Ewkaristija u kien iħobb igħid, “Min iridni nitlef xi battalja, 

jbegħdni minn dan is-sagrament tal-imħabba. Fl-Ewkaristija jien nirċievi ‘l Alla, ikel 

tal-qawwija, li jagħti saħħa u għajnuna biex bil-kuraġġ nissielet għal pajjiżi”. 

Battalja oħra msemmija li rebaħ Nonju Alvarez saret fil-pjanura tal-Aljubarrota. 

Dakinhar kollox kien kontra tiegħu. Imma l-Madonna għenitu. Rebaħ bħas-soltu u 

b’ringrazzjament bena knisja lill-Madonna tal-Karmnu.  

Talab u qala’ minn għand ir-Reġina tal-Portugall li l-Patrijiet Karmelitani jkollhom il-

knisja u Kunvent f’Lisbona, għax kien iqis dawn il-Patrijiet bħala l-aħwa speċjali tal-

Madonna. B’kollox bena seba’ knejjes fil-Portugall lill-Madonna, b’sinjal tal-qima li 

kellu lejn din l-omm tas-sema. Meta wasal fil-quċċata tal-unuri meqjum minn 

kullħadd, San Nonju Alvarez Pereira billi ra lil pajjiżu ħieles minn kull biża’ tal-

għedewwa tiegħu, ried jaħrab mid-dinja. Il-Portugall kien isejjaħlu l-Ġeneral il-kbir, u 

Nonju ried jinħeba fil-Kunvent tal-Karmelitani ta’ Lisbona. Kulħadd baqa’ mgħaġġeb 

bih.  

Il-Patrijiet laqgħuh bil-ferħ.  Rieduh isir saċerdot, imma Nonju għażel u ried li jkun l-

inqas fost kullħadd. Ried isir fra, u kif igħid hu qatt ma ħass ruħhu ferħan daqskemm 

meta libbsuh il-libsa tal-Karmnu fil-kunvent ta’ Lisbona. Xtaq imur f’kunvent fejn 

ħadd ma jafu imma ma ħallewhx. Kien lest li jagħmel kulma jgħidulu għax kien igħid, 

“Jien dħalt reliġjuż biex naqdi u nservi mhux biex jaqduni. Min iservi ‘l Alla jkun 

isaltan fuq l-art”. Kieku kien minn għalih kien joħroġ jiġbor iċ-ċirka liebes il-qorq u 

tonka fqira, bla ma jistħi mid-daħk u ż-żuffjett ta’ ħadd. Meta beda jikber fiż-żmien u 

l-mard kien igħakksu dejjem aktar, qatt ma nstema’ jilmenta. Kollox kien jieħdu minn 

idejn Alla. Jaqra bla heda l-Iskrittura. Meta rċieva għall-aħħar darba l-Ewkaristija 

talab lill-Patri li kien maġenbu biex jaqralu l-Evanġelu ta’ San Ġwann. X’ħin wasal fil-
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kliem “Hawn hi Ommok” San Nonju Alvarez Pereira fetaħ għanejħ, ta’ tbissima tas-

sema u mar jingħaqad ma’ dik l-omm li tant kien iħobb. Kien l-1 ta’April 1431. 

Il-Portugall għadu jagħti qima lil San Nonju Alvarez Pereira bħala l-Eroj li ħeles lil 

pajjiżu mill-ħakma tal-għadu u bħala fundatur tal-qima lejn il-Madonna f’dan il-pajjiż. 

Għalhekk forsi Fatima – il-belt tar-Rużarju u tal-qima lejn il-Madonna tal-Karmnu – 

dan il-Qaddis għandu post kif jixraqlu. Fit-23 ta’ April 1918, il-Papa Beneditt XV 

iddikjarah Beatu. Il-Papa Benedittu XVI iddikjarah qaddis fis-26 ta’ April 2009 fil-belt 

tal-Vatikan. Il-festa ta’ San Nonju Alvarez Pereira issir fis-6 ta’ Novembru. 
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Ritratt: Pittura ta’ San Nonju Alvarez Pereira, xogħol ta’ Joseph Cauchi fuq bandalora li tkun 

armata fil-Festa tal-Madonna tal-Karmnu fi Fleur-de-Lys. 

 


