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Il-Beatu Battista Spagnoli 

 

Meta l-Beatu Baratolomeus Fanti, kien surmast 

tan-novizzi f'Mantova, darba dar lejn in-novizz 

Battista Spagnoli u qallu: “Inti għad tkun 

ġeneral tal-Ordni Karmelitan". Kienet tħabbira, 

li seħħet fis-sena 1513 meta l-Beatu Battista 

Spagnoli, kellu 65 sena, imma fuq kollox din il-

profezija kienet tfisser li s-surmast qaddis 

għaraf il-qdusija u l-għerf tan-novizz li kellu 

taħt it-tmexxija tiegħu.  

Il-Beatu Battista ħa l-isem ta' Spagnoli minn 

missieru Pietru li kien ġej minn familja, nobbli 

Spanjola. Twieled f'Mantova fis-sena 1448 u 

ħafna jsejħulu wkoll "il-Mantovan". Minn 

żgħożitu, il-Beatu Battista, wera għerf kbir fil-

kitba u l-qdusija li biha kien imżejjen f’ħajtu 

kollha. Ta' sittax-il-sena, il-Beatu Battista kiteb l-ewwei ktieb tiegħu fuq il-Ħajja 

Qaddisa fejn fisser is-sisien tal-ħajja miġbura 'l bogħod mill-ħsejjes tad-dinja biex 

wieħed jista' jgħix, magħqud m'Alla l-Imbierek. Minn dak iż-żmien il-kitba tiegħu ma 

naqset qatt. Dejjem jikteb. Il-kitba li nafu bihom li, ħallilna l-Beatu Battista, igħoddu 

fuq is-sebgħin. Kiteb ħafna fuq il-Madonna, fuq is-salmi u fuq l-Istorja tal-Ordni 

Karmelitan. X'uħud mill-kitba tiegħu rnexxew ferm. Tant hu hekk li ktieb minnhom 

ġie stampat sebgħin darba u ktieb ieħor fuq 'Iż-żgħożija' ġie stampat mija u ħamsin 

darba. Erasmu ta' Roterdam wieħed mill-akbar għorrief ta' żminijietu, kien ixebbaħ 

lil Beatu Battista mal-Poeta Virġilju, l-aqwa fost il-poeti Latini, u li kien ukoll minn 

Mantova. Dan it-tixbiħ għoġob lin-nies ta' Mantova, għax għamlu monument 

b'tifkira ta' Virġilju u tal-Beatu Battista u f'nofshom poġġew anġlu b'kuruna tar-rand, 

bil-kitba "lil min ser nagħti din il-kuruna?" Meta, William Shakespeare kien qed 

jikteb 'Love's Labour Lost' isemmi l-kbir Poeta li għamel ġieħ lill-pajjiżu u l-Ordni 

Karmelitan. 

Il-Beatu Battista ġie msejjaħ ukoll '"Ter massimo" jiġifieri “Kbir għal tliet darbiet" 

għax ħalla isem kbir bħala Teologu, Filosofu u Poeta. Imma l-Beatu Battista l-aktar li 

jistħoqqlu tifħir u ġieħ kien għat-tjubija u l-umilta' tiegħu. Kien dejjem lest biex igħin 

lil kulħadd, mingħajr ma' jibża' minn ebda sagrifiċċju. Meta daħal fl-Ordni Karmelitan 

għażel li jidħol fil-Provinċja ta' Mantova fejn kienu jimxu fuq ir-Regola antika li kienet 
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titlob sagrifiċċji kbar. Il-Beatu Battista qatt ma reġa' lura minn ebda sagrifiċċju anzi 

ħeġġeġ dejjem lil sħabu bil-pinna u bil-kitba u jaqdi 'l Alla u jagħti ġieħ kif jixraq lil 

Marija, Omm u Patruna tal-Ordni Karmelitan. Kien iħobb ferm is-santwarju tal-

Madonna ta Loretu, li jingħad li kienet id-dar fejn l-anġlu ħabbar lil Marija li kellha 

tkun l-Omm t'Alla. Xtaq ħafna li, dan is-Santwarju jkun f'idejn l-Ordni Karmelitan. 

Tħabat u għamel li seta' billi kiteb u talab lil kull min seta' jgħinu fil-ħsieb tiegħu u 

rnexxielu, għalkemm wara li spiċċa hu l-Ordni Karmelitan kellu jħalli s-Santwarju 

għażiż. 

Meta l-Beatu Battista ġie magħżul Ġeneral tal-Ordni Karmelitan, bl-ebda mod ma 

ried jaċetta dan il-ġieħ u dmir. Kellu jindaħal il-Papa Ġulju II, u l-Beatu Battista kien 

pront biex jobdi. Il-Papa Sistu IV kien jieħu gost jitkellem mal-Beatu Battista li kien 

dejjem lest li jagħtih kulma jitolbu.  

Il-Papiet Innoċenż IV, Alessandru VI u Leone X kienu jaraw fih bniedem ta' dehen kbir 

u ta' min joqgħod fuq il-kelma tiegħu. L-istess Luteru kien jaqra 'l-kitba tal-Beatu 

Battista, għalkemm ħafna, drabi kien igħawweġ kollox kif jaqbillu; kif għamel rigward 

il-ktieb tal-Beatu Battista li kien jitħaddet mid-drawwiet tal-kurja ta' Ruma.  

Il-Beatu Battista miet fis-sena 1517. Xi mitt sena wara l-Knisja, tal-Karmnu fejn kien 

midfun ġiet maħruqa wara xi rewwixta ta' revoluzzjonarji. Meta l-ħaddiema kienu 

qegħdin inaddfu l-fdalijiet ta' din il-knisja sabu l-ġisem bla mtiefes tal-Beatu Battista 

maġenb il-gisem tal-Beatu Bartolomew Fanti, is-Surmast antik tiegħu. Il-Belt ta' 

Mantova ħarġet bi ħġarha biex tagħtihom qima, u fis-sena 1892 il-Papa Leone XIII 

iddikjara lil Battista Spagnoli bħala Beatu. 

F'dak iż-żmien, San Piju X kien isqof ta' Mantova u niseġ il-paniġierku tal-Beatu 

Battista “Battista ta' Mantova kien wieħed mill-għeġubijiet tal-ġrajja u żgħożitu 

kienet imżejna bi tjubija kbira. Imħabba lejn Kristu u lejn il-Madonna kienu msieħba 

fil-Beatu Battista ma' tgħakkis kbir u ġibda lejn l-ispirtu tal-faqar. Il-Beatu Battista 

għoġob lil Alla f'kollox għax minn ċkunitu ma fittix li jgawdi, imma li jbat, mhux li 

jmexxi, imma li jobdi." San Piju X kięn qaddis ieħor li għaraf il-qdusija tal-Beatu 

Battista Spagnoli.  

Fil-kalendarju Karmelitan insibu ġurnata ddedikata lil dan il-Beatu. Din hi nhar is-17 

ta' April. 
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