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Sant’Anġlu  
ta’ Sqallija 

 

Ġesse u Marija kienu Lhud twajba li kienu 

jgħaddu ħajjithom imfassla fuq il-Liġi ta' Mose'. 

Damu ħafna bla tfal u għalhekk kienu jitolbu 

bil-ħerqa biex Alla jżejjinhom b'ulied. It-talba 

tagħhom ġiet mismugħa b'mod li ma kienu 

jistennew qatt. Dehritilhom il-Madonna u 

wegħdithom li jekk iħaddnu t-twemmin Nisrani 

jkollhom żewġ ulied. Ħadu t-tagħlim meħtieġ u 

Ġesse u Marija tgħammdu.  

Ma damux wisq ma kellhom żewġt itfal li 

semmewhom Ġwanni u Anġlu. Xtaqu ferm li 

jrabbuhom sewwa, imma Ġesse u Marija mietu 

qasir il-għomor. Il-Patrijarka ta' Ġerusalemm 

ħa ħsieb it-trobbija ta' dawn iż-żewġt iltiema, 

sakemm kellhom tmintax-il-sena.  

Imbagħad Ġwanni u Anġlu daħlu Karmelitani fil-kunvent ta' Sant’Anna li kien hemm 

ħdejn il-Bieb imsejjaħ tad-Deheb f'Ġerusalemm. Wara sena ta' tħejjija ġew mibgħuta 

fuq il-Karmelu fejn għaddew ħajja fost it-talb bla heda u tgħakkis tal-ġisem li kien 

ibeżża'. Anġlu, iż-żgħir fost iż-żewġt aħwa, għadda għaxar snin fuq il-muntanja tal-

Karmelu. Il-ħajja tiegħu kienet mogħnija b'ħafna mirakli ta' fejqan ta' morda u 

għeġubijiet oħra li minħabba fihom kienu jsejħulu Sant' Elija jew San Eliżew it-tieni. 

Meta kellu 28 sena Anġlu sar saċerdot u erħielha għad-deżert ta' Quarantena fejn 

dam seba' snin, maqtugħ minn kulħadd. Kellu ħafna viżjonijiet ta' Kristu u tal-

Madonna li lilhom kien iħobb b’imħabba kbira. Meta Anġlu ħalla d-deżert biex jibda 

ħidma ta' xogħol għall-konverżjoni tal-midinbin, mar Ġerusalemm fejn sab li ħuh 

Ġwanni kien sar Patrijarka. Huwa, Anġlu, kien jippriedka bla waqfien. Darba jingħad 

li ippriedka lil ġemgħa ta' fuq sittin elf ruħ. Kien spiss iħabbar il-ġejjieni, speċjalment 

fuq l-qagħda ta' Ġerusalemm li kienet spiss imħabbta mill-għedewwa. In-nies kienu 

jibqgħu msaħħrin meta kienu jisimgħuh. 

Minħabba fid-digriet "Ne nimis"' tal-Konċilju Lateran tal-1215, il-Karmelitani għażlu 

lil Sant’Anġlu ma' tliet reliġjużi oħra biex imorru Ruma u juru li r-Regola tal-

Karmelitani kienet imwettqa żmien qabel dan įl-Konċilju imsemmi. Sant’Anġlu telaq 
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minn Lixandra fl-1 ta' April 1219 flimkien ma' sħabu. Fil-vjaġġ ġew maqbudin mis-

Seraċini li ħaqruhom kemm felħu. Kien bit-talb u l-mirakli ta' Sant’Anġlu li ġew 

meħlusin minn dawn l-għedewwa tar-reliġjon Nisranija.  

Meta kien Ruma Sant’Anġlu rnexxielu jitkellem mal-Papa Onorju III biex iwettaq l-

Ordni Karmelitan u jeħilsu mit-taħbit li kien jinsab fih. F'Ruma Sant’Anġlu ltaqa' wkoll 

ma' San Franġisk u ma' San Duminku. Sant’Anġlu ħabbar lil San Franġisk li kellu jkollu 

l-pjagi u San Franġisk ħabbar il-martirju ta' Sant’Anġlu. Wara li qeda l-missjoni tiegħu 

f'Ruma, Sant’Anġlu mar fi Sqallija, jippriedka kullimkien. In-nies kienu jiġru warajh bi 

ħġarhom, imma l-aktar f'Agrigento fejn sal-ġurnata tal-lum semmew post għalih: 

Sant’Anġelo Muaro. Minn kull fejn kien igħaddi kien jagħmel il-mirakli u jfejjaq kull 

xorta ta' mard. Fuq kollox kellu grazzja kbira biex jikkonverti lill-midinbin. 

F'Licata kien hemm midneb kbir jismu Berengasju li kien igħix ħajja ħażina ħafna. 

Sant’Anġlu għamel li seta' biex idawwallu moħħu u jiġbdu għat-triq it-tajba; imma 

kollu għalxejn. Bil-għajnuna ta' Alla, Sant’Anġlu rnexxielu jikkonverti lil dik il-mara li 

kienet tgħix ma' dan il-midneb. Hawn Berengasju mtela' aktar bil-korla għal 

Sant’Anġlu u ħalef li jeħles minnu. Fil-5 ta' Mejju 1220 waqt li Sant’Anġlu kien 

qiegħed jippriedka fil-misraħ ewlieni ta' Licata, ġie Berengasju u għal għarrieda 

nxteħet fuq Sant’Anġlu u beda jagħtih kemm jiflah b’sikkina kbira. L-aħħar kelma li 

lissen Sant’Anġlu kienet ta' maħfra u mħabba lejn dak il-midneb kbir. Fil-post fejn 

Sant’Anġlu ħalla ħajtu, martri ta' Kristu, ħarġet għajn ta' l-ilma li għadha tnixxi l-ilma. 

Il-qima lejn Sant’Anġlu xterdet ma' Sqallija kollha u waħda mill-akbar Provinċji tal-

Karmelitani kienet imsemmija għalih. Il-Kavallieri ta' San Ġwann ġabu f'Malta din il-

qima lejn Sant’Anġlu u għalhekk il-kastell ta' nofs il-Port ll-Kbir semmewh għal dan il-

qaddis: Kastell Sant’Anġlu.  

Il-festa tiegħu ssir b’solennità kbira f’Licata fil-5 ta’ Mejju.  
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