
4 

FA,BIO C 
MINN iMONS. ,PROF. A. BONNICI 

Diiġa f!xi artiklu ieħor s:emmejtiilkom Ul Mons. Fabio Chigi, •Jr ikien,dnkwiżit~! 
F'Malta u .spiċċa mbag·ħad biex sar Kardinal u laħaq ,u!koU P:apa •· bl-lisem ta' Alessandlllk! 
VII. Imma llum, fix·xahar ta' Ottubru, li fih huwa wasal għa1H:~wwel dart'Ja hawnrMcab 
ta, deherli li tkun ħaga rleftqa li nitħaddt:UI iżjed fiHul dwar dan itp~rsunaġ.ġ Ji dam : 
Malta ħames snin, ħabb il~Gżira tagħna u ħalla bosta tifki\riet prewjużk 

FABIO CHIGI ' pa ħatru Nunzju Aposto1i· ru, li ġrat fis-sena. 1€)3.6;,hu : 
TWIELED F,I SIENA ku għal Kolonja ~Germanja) feraħ bihgħ,aż~a. li s,aret : ta' 

Fabio Chig,i twieled fit-13 u għalhekk kellu jħalrri Mal- Giovanni Pawlu Las0aris,' 
ta' Frar .1599 fil·belt.ta' Sie- ta fit-28 ta' April. !Fit-30 ta' bniedem spiritwali; li fih , 
na (Italja), fejn studja u ħa Novembru 165:1 Mons. Chi- seta\ jqiegħ,edn it-tama tie~ 
Hawrja dottorali. fis-sena gi reġa'. mar Ruma, fejn la- għu għaLrifo'rma.morali'ta' 
1626; F'Diċembm telaq , ħaq Segretarju ta' l-Istat IJ:Ordrti. Biex ,-jilħaq •. )damdh 
għal Ruma fejn_beda jservi tal-Papa. Fit-12 .. ta' Marzu 1- għan huwa1pper·swada>IW: 
bħala 'Referendarius Ut- Papa Innoċenzju X ħatru Lascaris .biex ibi·egħed mill
riusque Signa1turae'. · Għal Kardinal. Palazz tieghu lill-Kavallieri 
min ma. jafx, l·uffiiċċju ta: , Minn Kardinal ma damx indenji. 
Referendarju kien li jiffir- ma laħaq Papa, u ħa l-isem . 
ma ċerti suppliki li jsiru , ta' Alessandru. VII. Gie in
lilll-Papa. Fl-1629, intbagħ- koronatPapa fit-18 lta' Ap
at .go Ferrara bħala Viċi- ril 1655. Dam fuq il-Kated· 
Legat tal-Papa: kien għad ra ta' San PJetru 12-il sena .. 

IL'iGIZWITir 
VITTIMIZZATI 

FFahħar xhur tal-karriera 
inkwiżitorj ali ta' Mons. 
Chigi f'Malta ġrat storja :f1tit 
u .xejn kerha fi-istorja tal· 
Kavallieri ta' Maata. 

kellu 30 sena biss. u miet fit-22 ta' Mejju 1667, 
Hames snin wara, fit-22 fi-eta' ta' 68 sena. 

ta' April 1634, Mons. Chigi 
nt1atar J!1kwiżitur u Deleg
at Apostoliku għal Malta 
minn Papa Urbanu VHI- II
Brevi ħareġ fi-10 ta' Gunju 
1634. 

[żda Chigi ma ħalliex 
Ferrara ħlief fit-22. ta' Gun
ju, meta wasal is~Suċċessur 
tiegħu f'dik jd-djoċesi, għal
~emm, kif jingħad; hu xtaq 
jitlaq qa1be1 għal Malta. 

Qabel ġie Malta, għadda 
Ruma fejn għarrfuh li l-Pa
pa kien sejjer jaħtru Isqof 
ta' Nardo. · Fil-fatt in-nomi" 
na harget f.ilt-8 ta' Jannar 
1635, meta kien diga' qie· 
għed hawn Malta. 

Sadattant Mons. Chig,i, 
billi kien għadu kjerku 
biss, ingħaita l·erba' ordni
jiet minuri ;u ġie ordnat 
qassis fit-2 ta' Lulju 1634. 

Fit-3 ta' Awissu telaq 
għal Malta minn Civitavec
chia fuq galrrjun tal-Papa. 
Waqaf Messina u minn 
hemm niżel Sirakuża, fejn 
għamel waqfa ġmielha min
ħabba l-maltemp. Wasal 
Malta fidc9 ta' filgħodu <tad-
19 ta' .. Ottubru, 1634. 

ISQOF F'MALTA. 
PAPA- F'ROMA 

Kien hawn Malta li Don 
Fabio Chigi ġie ordnat Is
qof fil-knisja tal:Giżwiti tal
Belt. 

L-Isqof konsagranti ~ien 
Mons. Mikiel Govanni Ba
laguer Camarasa, assistiit 
minn Mons. Fra Sailvatore 
Imbroll, Pirjol tal-knisja 
Konve11twali ta' San Gwann, 
u l~Kanonku Antonio-Toles
santi, Vigarju Generali ta' 
l-Isqof. 

Fis-26 ta' Frar 1639 il-Pa-

MALTA FL .. 1634 !t-twajjeb Granmastru 
Fiz·ż!fiien li Hnkwizitur . Lascaris ipprojbixxa li fH

Ch~gi wasal Malta,. il·Gżira Karnival in-nisa jilbsu l
kellha importanza . strateġi- maskra u li jidħlu għall-wir
ka kbira bħala Sur tal:Kris- jiet drammatiċi li 1-Kaval
tjaneżmu. kontra t-theddida lieri kienu Jagħmlu matul 
talt-Torok fil~Mediterran. dak IZ·:zJmien. Il-Kaval-
Għalkemm dawn kienu lieri ħasbu li dan sar. wara 

gew mirbuħa f'Malta fl-1565 suggeriment ltal·Giżwiti. 
u····toKncvl!lll:!erru-;1T'1rnrSara·~~~~trnttrekk;1l-=e-w~1 JUmeJIY-;,,~~ 

Maltin bdew Jagħmlu l-arja ħarġu xi wħud !ibsin ta' Gi
u jdejqu t-Torok bil·ħebb żwiti jiġġerrew h'żuffjett 
tagħhom għall-bċejjeċ Misil- mat-triqat 1:ilbsin 1c-coqqa 
min ta' fuq il-baħar, b'dana tagħhom. Il"Giżwiti pprotes
kollu l-biża' ta' attakk ieħor taw u l·Konti .Selvaltico ntba
kbir fuq Malta mill·Musul· għat il·ħa)Js ,ta' Sant'Iermu. 
mani ma naqas qatt. Iżda, imsieken, pattewha 
Ulnkwiżitur Chigi għen qares! Hafna Kavallieri ma' 

ħafna lill-Ordni biex jissaħ- xi nies oħra ħabtu għall
hu· s·swar Jl:al-Gżira, jinbnew kunvent tagħhom u xeħtu 
swar godda għad-difiża ta' barra kull ma sabu fih. lm
Malta. I;Iemm min ighid li 1- bag'ħad marru lejn Sant'iler
Inginier Pietru Pawl Flor· mu u ħargu lilll-'Konti minn 
iani, li Chigi kien jaf f'Fer- hemm. Wara 1telgħ;u. għand 

rara, intbagħat hawn Malta il·Granmastru u rieduh as
wara_suġ!ġeriment ta' l-istess solutament ikeċċi mill-Gżira 
Inkwiżitur. lil dawk il·Patrijiet. Ix·xew-

Barra minn dan., huwa qa tagħhom twettqet, għax 
għen ukoU fiFpolitika inte- il·Granmastru, biex iġ,ib il
ma tal:Gżira biex jeq.red 1- kwiet - ħaġa .li ta' spiss ti
abbużi u jġib il-paċi Hlt-til- gri fid~dinja - bagħat 'il 
wim bejn ~I-membri ta' 1-0r~ barra lill·Giżwiti, li kienu 
dni. ħdax. Gustament, wara xa-

Meta wasal Malta, n~Gzi- har, dawk iil-Patrijiet reġ
ra kienet immexxija mi11- għu ssejhu lura. 
Granmastru Antonio de 
Paule, li kien xjieħ ġmielu 

ti ma tantx kien ghasses sa
biex iżomm fil-għoli 1-istan• 
dard morali, la tiegħu u l· 

' anqas tal-membri ta' l-Ord
ni tiegħu, li saru diżobbid~ 
jenJti għa~J, kull awtorita'. 

L-Ordni .kien għalhekk 

jinħtieġ Mexxej twajjeb u 
qawwi. Mon§. Chigi ta xi 
sugġerimenti għaH·ħatra ta' 
Su.ċċessur aħjar. Għalhekk, 

wara l~mewt tal-G.ranmast-

TIFKIRIET T A' PAPA. 

Naqtghu hawn. Iżda, qa• 
bel nagħalqu, irridu nsem
mu xi tifkiriet li Hnkwiżi• 
tur Ghigl, imbagħad Papa 
Alessandru VII, ħalla tie
għu f'xi posltijiet. F'San 
Gwann għandna l·ventartal 
li b1ħala Papa hu bagħat sa
biex iżejjen . dHc il:Knisja. 

In-nies tal-Birgu bir-
raġun jifta1ħru li għandhom 
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pj.aneta sabieħa ta' Papa 
Alessandru VII. Ftakru 
li f'dik il-belt qadima kien 
hemm mibni u għadu sal
lum, il-Palazz ewlieni tal
.Jnkwiżitllri. 

;:iaż.żabbar baqa' grat 
lejn dak il-Papa, li kien ta' 
spiss iżur is-Santwarju tal
Madonna tal-Grazzja; sa 
tellgħalu statwa tal-ġebel 

ma' ġenb il-Mużew, ħdejn 

il-Knisja Parrokkjali. Dnub 
li z-zm1en kien ingrat 
miegħu u ?'kiellu mn:ieħru 
(imnieħru tal-laħam ilu li 
ttiekel), bħalma tmermret 
ukoll pjaneta li l-Papa Ales
sandru kien irr~gala u li 

issa ma għadiex tezisti. 
Tissemma biss f'inventarju 
tal-Parw~ċa. 

Kif soltu jsir fl·istess 
ċirkostanzi, fil-Knisja tal
Ġiżwiti tqegħdet lapida 
ċkejkna ta' rħam li tfakkar 
il-Konsagrazzjoni tiegħu 

bħala Isqof f'dik il-Knisja 
u l-għażla tiegħu bħala 

Papa f'Ruma. 
Min irid tagħrif aktar 

dwar dan il-persunaġġ 

jaqra l-ktieb li ppublika 
Mons. Vincenzo Borg ta' 
Birkirkara bit-titlu "F ABIO 
CHIGI APOSTOLIC DE
LEGATE IN MALTA", 
stampat fil-Vatikan. 


