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Leħen mill-Parroċċa tal-Għasri

Il-Viċendarju

fl-okkażjoni

Dun Karm Caruana

(1883-1956)

tal-50 Anniversarju minn mewtu

tagħrif miġbur

minn Toni Calleja

Daħla

anniversarju mill-mewt ta' l-aħħar
Viċendarju tal-Għasri , Dun Karm Caruana. Dwar dan il-persunġġ illustri u
wieħed mill-aktar importanti fl-istorja ekkleżjastika u ċivili tar-raħal tagħna
ġa ktibna drabi oħra. Għalhekk, għal din l-okkażjoni, wara li kkunsultajna
rwieħna ħafna, iddeċidejna li nippubblikaw b'mod sħiħ, għall-ewwel darba, u
b'mod esklussiv, il-kontenut ta' skritt li fih Dun Karm kien jirreġistra xi stqarrijiet
straordinarji li kienu jafdaw miegħu xi erwieħ twajba. L-ewwel reġistrazzjoni ġġib
id-data tat-2 ta' Frar, 1913, u l- aħħar, tal-20 ta' Awissu, 1915 - allura żmien li
fih Dun Karm Caruana kien iservi l-Għasri fl-aħjar. Dal-fatt biss, ukoll li kieku
kellu jkun l-uniku, jirrendi l-kontenut, u l-manuskritt fih innifsu, f'wieħed ta'
valur intriniku u storiku.
Dan l-iskritt fih l-istqarrij iet kunfidenzjali, magħmula minn sitt persuni
differenti. Kull individwu b'sezzjoni separata, irreġistrata b'mod kronoloġiku.
Minħabba s-sensittivita tal-materja, il-Viċendarju
Caruana, lil dawn l-individwi kitibhom biss blinizzjali ta' isimhom u kunjomhom, jew viċi
versa; ma nafux . Aħna m'għandna l-ebda ħjiel
dwar min setgħu kienu dawn in-nies, u lanqas
jimpurtana, għax immaterjali. Imma biex nevitaw
xi spekulazzjonijiet dwarhom, hawnhekk, l-ismijiet
ser nirreferu għalihom biss bħala NN 1 sa 6.
Fis-sena 2000 ikkommissjunajt lill-ħabib
tiegħi l-Kan. Dun Alwiġ Camilleri (1938-2001),
tax-Xagħra, arkivista fl-Arkivju Veskovili, biex
jagħmilli traduzzjoni fidilissima ta' l-oriġinal bilħsieb li nkun nista' nippubblikaha f'IL-KORPUS,
għal din l-okkażjoni. Dun Alwiġ, kif kulħadd kien
jafu, kien espert fil-materja u ma kellix dubju li ma
jagħmillix biċċa xogħol pirun; tajba ħafna. Għall
qari tal-manuskritti ma kien jaqlibhielu ħadd. Kellu don kbir. Kitba ta' tiġieġa
li għal min ħu midħla ta' dax-xogħol kienet tidher ,impossibbli, Dun Alwiġ
kien jiddeċifraha qisu mhux hu. Kien inixxef lil kulħadd! Tilfu Għawdex kollu.
Niftakar li kemm kemm ma ħadhiex miegħi li kont ħsibtlu daqstant kmieni!
Imma mn'Alla li għamilt hekk għax bil-kemm kien ilu xahar li ħelisli lima
smajtx li miet. Imsejken, miet hekk għall-għarrieda, b'laħmu u xaħmu, nhar
il-Milied Imqaddes ta' 1-2001, ħdejn il-Każin tas-Soċjeta Filarmonika "Victory", li
tagħha kien l-Assistent Kappillan.
Fil-IS ta' Jannar 2006

jaħbat il-ħamsin
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IL-MANUSKRITT

Fl-arkivju tal-knisja parrokkjali hemm manuskritt li mall-ewwel daqqa ta'
ma jqanqallek l-ebda kurżita tiftħu. Skrittkomuni minn dawk li jużaw it-tfal
għall-iskola, li apparti li mhux intestat, fuq il-qoxra hemm il-ħdim ta' xi somom.
Taħsbu xi wieħed minn dawk użati biex fuqhom jinkitbu l-ewwel abbozzi, provi,
taħżiż, u noti oħra preliminari ta' ftit li xejn importanza.
Dan l-iskritt għandu qoxra minn lewn il-Iarinġa kemm xejn mitfija. Billi
ma kienx innumerat, tajtu n-numri jien bil-lapes. Wara li ħadt il-pariri meħtieġa,
innumerajtu bil-faċċati u mhux bis-sistema tal-manuskritti l-antiki, voldieri b'kull
folja. Barra l-kopertina fih 32 faċċata, irrigati b'għoxrin vers il-waħda. Minnhom fih
folja nieqsa - dik li ġġib in-numri 21 u 22.
Il-manuskritt huwa miktub b'taħlita ta' latin, taljan, u taljan/sqalli, kollox
ħafna minnu mqassar u li diffiċli tiddeċifrah jekk ma tkunx espert bħal Dun Alwiġ.
F'xi partijiet, il-kontenut ma jagħmilx sens, imma l-qarrej irid jifhem li
dan ix-xogħol kien intenzjonat biss biex jiftiehem minn min kitbu!
L-iskritt fih innifsu hu f'kundizzjoni tajba, pero fejn kien imwaħħal bil-Iabar,
billi kienu saddu, hemmhekk, il-karta kienet bdiet bħal tinħaraq. Għalhekk ħadt l- .
okkażjoni biex nirrestawrah - qlajtlu l-labar, u llegajtu b'qoxra iebsa, b'mod, li apparti
għall-ħjata, l-oriġinal baqa' intatt. U l-istess it-traduzzjoni tal-Malti li għamlilna Dun
Alwiġ. Din ukoll ġiet illegata, fi ktieb separat, b'qoxra iebsa. Immedjatament wara
l-pubblikazzjoni ta' dan l-artiklu, l-oriġinal u t-traduzzjoni tiegħu bil-malti, ser jiġu
ddepożitati fl-arkivju tal-parroċċa, ippreżentati flimkien f'jacketlkaxxa tal-kartun,
intitulata Sigrieti afdati mal- Viċendarju Dun Karm Caruana (1913-15). Aktar minn hekk,
kopja fotostatika ta' l-oriġinal illegata b'xoqqa sewda kienet iddepożitata fl-Arkivju
Nazzjonali ta' Għawdex; tpoġġiet fis-sezzjoni ZM, u hija kklassifikata 01/32.
għajn
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L-ORIĠINI

Dan l-iskritt huwa minn ta' Dun Karm Caruana li bejn 1-1911 u 1-1921
serva bħala Viċendarju l-Għasri; huwa bil-kaligrafija tiegħu, u m'hemmx
dubju li kien jappartieni lilu. Wara mewtu, allura fl-1956, il-kotba u l-karti
li kellu, almenu wħud minnhom, għaddew għand il-Kan. Dekan Dun Frans
Camilleri (1915-1982) tan-Nadur, li aktarx kien l-esekutur tiegħu. Wara
l-mewt ta' Camilleri, dawn l-imsemmija karti għaddew għand persuna
oħra minn Nadur li mid-dehra ma tantx apprezzathom, imma kienet
responsabbli biżżejjed, li biex ma tqattahomx staqsiet lill-kappillan talGħasri, Dun Ġużepp Mintoff, jekk iridhomx hu għall-parroċċa.
Il-Kappillan Mintoff aċċettahom, u niftakar kien ġab boot ta' karozza
imballat sa ruħ ommu b'ħafna karti sfużi u manuskritti, li tarahom biss
kienet ittik rasek! Wara, billi ki~n jaf li jien biċċa xogħol hekk nikolha
bil-ħobż, kien afdali l-inkarigu li nagħmilhom kemm jista' jkun fl-ordni,
u biex dak li ma kellu l-ebda valur, neħilsu minnu. L-iskritt imsemmi kien
jifforma parti minn dawn ir-rimiżolji kollha!
Intant, il-kontenut eżatt, u fl-intier tiegħu, kif qalbu Dun
Alwiġ, huwa dan li ġej:
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L-AMMISSJONIJIET TA'· L-EwWEL INDIVIDWU

2 ta' Frar, 1913: NN 1 tgħid illi fi tfulitha kienet imċanfra mill-anġlu
kustodju tagħha minħabba xi ħtija.
1 ta' Awissu,1913: Rat lil Ġesu fl-Ostja imdawwar bid-dija. Issa f'dawn iż
żminijiet qiegħda tara l-għajnuna ta' Alla taħdem fuqha.
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L-AMMISSJONIJIET TAT-TIENI INDIVIDWU

3 ta' Frar, 1913: NN 2 semgħet lill-M[arija] V[erġni] titlobha biex toqgħod
taħseb fuq id-duluri tagħha u l-qalb tenera tagħha. Ġesu ta' sikwit kien
iqanqalha għas-sagrifiċċju u għall-mewt,
4 ta' Ġunju, 1913: - u f'dawn il-ġranet - anzi f'dawn l-aħħar xhur,
8 ta' Awissu, 1913: qiegħda tgħix f'nixfa spiritwali kbira.
5 ta' Ġunju, 1913: F'dawn il-jiem tħabbar lili li se jkolli nħabbat wiċċi malġlieda li se jqanqlu d-demonji,
8 ta' Awissu, 1913: - ukoll se jkolli nsaqqaf wiċċi u nikkumbatti l-ġlieda li se
jqanqlu kontrija l-istess bnedmin biex intellef ċerti erwieħ - ħaġa li xejn
ma togħġobni, imma l-Mulej talabha biex fi żmien determinat lili turini
u tinfurmani b'dan. - Tassew k0110x seħħ kif kien imħabbar qabel.
Ħassejt gwerra ħarxa fija nnifsi, u min-naħa ta' l-oħrajn din ġejja minnuqqas ta' ħeġġa tagħhom, tant li kont lest ukoll biex immur lura lejn
id-dar. - Madankollu mallismajt dan il-kliem ħassejtni nirntela bil-paċi
u l-kwiet.
'
12 ta' Settembru, 1913: · Għal darb'oħra qalli (qaltli?) d-demonji jridu minn
hawn iqanqlu gwerra tant kbira fija - u nistqarr li kontra r-rieda tiegħu
(tagħha?) hekk qalli (qaltli?).
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20 ta' Marzu, 1914: Għal diversi xhur ma setgħet tgħidli - imma f'dan ix-xahar
setgħet tiftaħ qalbha miegħi - u qaltli li kieku nista' nifhem kemm qiegħda
ssofri - li kieku l-Mulej jismagħha tgħid li d-demonju b'forza kbira qiegħed
dejjem iżjed jikkumbattiha u jħabbatha - Barra minn dan ta' sikwit J. qallu/
qallha: "ħalli d-dinja. Issagrifika lilek innifsek għal kollox lili".
12 ta' April, 1914: U oħroġ mal-Mulej fil-Għolja taż-Żebbuġ (fejn tibqa' miegħi
għal ftit xhur?) - biex jien inħallik tbati u ssofri tbatijiet u afflizzjonijiet li
qiegħed insofri - u li tkun tista' dduq xi ftit minnhom.
27 ta' Mejju: Wara ġlieda kbira min-naħa tad-demonju, li qalli: "Tiegħi int".
Imbagħad il-Mulej irrispondieni u qalli: "Tikkonfondi xejn. Int binti".
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L-A~MIS~JONIJIET TAT-TIELET INDIVIDWU

6 ta' Ġunju, 1913: NN 3 qalet li mhux darba u tnejn rat lil Ġesu Bambin
f'dirgħajn Marija u li ħeġġitha biex tħobb lil Alla. Ħeġġitha wkoll biex
tpatti għad-dagħa li jitlissen kontra Ġesu.
8 ta' Lulju, 1913: Wara semgħet lil Ġesu jgħidilha biex ma tibżax għax hu
dejjem magħha.
22 ta' Ġunju, 1913: Li wara t-Tqarbin xħin ħassitha donnha waqgħet is-saħta
fuqha eċċ. u ilħna donnhom kienu qegħdin jhedduha; imbagħad lemħet
lil Ġesu b' qalbu miftuħa u, filwaqt li resaq lejha, qal: "Jien tant mixgħul
b'imħabba għalik". Ftit wara rajt ukoll lil Ġesu liebes libsa bajda differenti
għal kollox. Darb'oħra rajtu jissawwat min-nies u jitkaxkar ma' l-art, u
qal: "Qed tara kemm inbati. Int trid ukoll tbati għalija".
1 ta' Settembru, 1913: Jekk trid ikollok dehriet bħal dawn u fit-30 jum ta' dan
ix-xahar, filgħaxija, jekk tħossok mifnija bis-swat - imbagħad qalli ħaġa
oħra - taqtax qalbek, sejjaħ lill-Marija. Sejjaħ l-għajnuna ta' Marija u sswat jieqaf u emmen, jekk tixrob ilma ħelu f'isem Marija. B'hekk imfarrġa
u ffriskata ħriġt mis-sodda.
8 ta' Settembru, 1913: Jekk fost kollox rajt bniedem imdawwar mix-xjaten,
Ġesu qalilha: "Ara kulħadd qiegħed jitlob; għalhekk, itlob int ukoll".
17 ta' Ottubru, 1913: Jekk tgħid ħafna drabi "Sinjur Ġesu jiena imdawwar bilflaġelli u bl-imrar, itolbu minnu wkoll ir-riparazzjoni u l-imħabba".
1 ta' [??J 1914: F'dan ix-xahar, u s-sena li għaddiet ta' spiss smajt min jgħidli:
"Jiena hejjejtlek tbatijiet u sofferenzi kbar".
24 ta' Ġunju, 1914: Jien imhejjija għas-swat, tpattija għad-dinja, għaliex telqu
lill-Ommi.
1 ta' Lulju, 1914: Għal darb'oħra J. hu mhedded bis-swat. Waqt li kien mindud
fis-sodda, ħass li għandu jkollu mħabba għall-proxxmu, u qallu: "Jekk
tħoss li ħadt biżżejjed", qallu. U mbagħad ħass xorb morr.
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L-AMMISSJONI JIET TAR-RABA' INDIVIDWU

2 ta' April, 1913: NN 4 sikwit semgħet lil J. isaqsiha: "Tħobbni? Trid tħobbni?
Trid tbati għalija?"
16 ta' Awissu, 1913: Illum smajt iktar minn ħaddieħor din il-vuċi: "(Dnub li
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wieħed ibati għal xi ħadd li ma jridx jindem?)" (Ma nafx xi trid tgħid biha).
20 ta' Awissu, 1913: Ra lil Ġesu fit-Tabemaklu mnikket ħafna - u sikwit ħass min
iqanqlu u jgħidlu li wasal iż-żmien li wieħed isofri - u biex jilbes iċ-ċilizzi.
1 ta"April, 1914: F'dawn il-jiem u ta'spiss fix-xhur li għaddew semgħet lil Mulej
Alla jgħidilha: "Qawwi qalbek. Jien inqisek bħala binti. Stenna tbatijiet
u għawġ". F'Jannar waqt li kienet titlob fil-kappella 'Ta' Pinu' u kienet
inkuraġġita, J. ċanfarha dwar in-nuqqas kbir tagħha ta' fidi u ta' fiduċja fih,
u ħeġġiġha biex dejjem tkun qalbha qawwija u mimlija tama fih .
13 ta' April, 1914: Waqt li kienet tgħid ir-Rużarju, rat fil-menti tagħha ddemonju f'forma orribbli li kien qiegħed jheddidha.
18 ta' April, 1914: Semgħet lill-Mulej Ġesu jitkellem, imma kien jitkellem bħal
wieħed imdejjaq u mnikket ħafna; smajtu 17 u 27 darba. Qalli: Għid lillkonfessur tiegħek - imma ma fhimtx x 'kien qiegħed jgħidli. Imbagħad
qalilha biex tistaqsi lil G. biex jindenja jgħidilha x'ried. Imma bid-dmugħ
f'għajnejh u mdejjaq qal: Issa mhux il-waqt, u reġa' qalilha biex tistaqsi
lill-Mulej Ġesu, jekk kienx "inkurlat għalija minħbba dnubieti". Għal
diversi drabi J. qalilha: "Agħmillu l-qalb, u ta' spiss għidlu: ħa nħallik
f'idejn id-demonju" . U tassew din il-ġimgħa bdew it-tentazzjonijiet kontra
s-safa. Rat b'mod speċjali fil-KniSja bosta żgħażagħ għarwenin iqanqluha
għad-dnub, u hija talbet imma ħasset li ma tista' tagħmel xejn biex
tiġġieled u tirreżisti.
22 ta' April, 1914: Għamlet sewwa tgħallmet hekk. Wara t-tqarbin rat kalċi u
kellha tixorbu kollu. Semgħet, imbagħad, min jgħidilha : "Għidlu biex jibqa'
jagħmel kif qed jagħmel", u d-demonju rvellat ħafna għalih. Rat id-demonju
f'wieħed mill-bibien u beda jheddidha. Darba waħda waqt li kont rieqda
ħdejn oħti ma stajtx nitlob iżjed u ħassejtni mdejqa ħafna, u dawn id-dwejjaq
kbar ħassejthom diversi drabi matul il-ġimgħa, anki waqt it-tqarbin.
30 [ta' April, 1914]: Semgħet (dak semgħetu b'kumbinazzjoni): "U jien inkun
miegħek, tibża xejn".
14 ta' Mejju: Semgħet lil Ġesu: "Jiena npoġġik taħt il-ħarsien ta' l-Imqaddsa
Omm Tiegħi". Imbagħad Marija qaltilha : "Agħmel kuraġġ binti, Ibni
Ġesu jrid jagħtik ħafna grazzi kbar. Għad ikollok tbati u jkollok ħafna
tentazzjonijiet. Imma tibża ' xejn, jien inkun miegħek". (U din id-darba
smajt lil M. tgħidli: Għid lil P.J. li hu jħobb lil Ġesu miegħi. Mhux li kien!
Mhux li kien!) Wara dan il-kliem, xi jiem wara, waqt li kienet tisma' lquddies ħasset uġigħ kbir iserrep ma' ġisimha kollu, speċjalment rasha;
uġigħ li ma setgħetx tissapportih waqt l-elevazzjoni ta' l-Ostja, u dawn
it-tbatijiet kollha kienu diġa qalulha bihom kemm Ġesu u kemm Marija,
biex tpatti għad - dnubiet magħmula kontra Ġesu.
28 ta' Mejju: Semgħet leħen ta' mara tgħid : Agħmel il-qalb, Ibni jrid jagħtik
grazzji kbar bħalma għamel ma' Ġemma Galgani. Sejjaħli dejjem 'Omm
Tiegħi ' , u l-Mulej waqt is-siegħa ta' l-adorazzjoni tant kien imħeġġeġ blimħabba illi ma setgħetx tissapporti iżjed tant li ntefgħet ma' l-art u bdiet
tisgħol; ħadd iżjed ma sema' t-tnehid u l-ilfiq ta ' l-imħabba.
.
12 ta ' Ġunju: Semgħet lil Ġesu jgħidilha: "Int l-agħarr fost il-ħlejjaq tiegħi
kollha". Reġgħet rat lil Marija, imma mhux b'qalbha maqsuma, imma
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iktar mimlija b'ħafna grazzji lesti biex jitqassmu fuq uliedha. Qaltilha:
"Agħmel il-qalb. Jien Ommok".
26 ta' Ġunju: Għidlu lil P.J. biex jagħmel dak kollu possibbli biex jersaq lejn
is-Santissimu. Rat lil Marija Addolorata.
8 ta' Settembru: Rat lil' Marija Addolorata mdejqa ħafna, u wara li fetħet ilmant qalet: "Hu xieraq li tkun vittma għal Ġesu".
13 ta' Settembru: Reġgħet semgħet min jgħidilha: "Tibżax mix-xjaten; uri
kollox lill-konfessur tiegħek". U dan il-kliem semgħetu kemm-il darba. Jien
ħassejt li hemm ħafna passjonijiet li qegħdin isallbuha.
24 ta' Ottubru: Ta' sikwit se nħallik f'idejn ix-xjaten. Tibżax.
30 ta' Novembru: Ġ. dehrilha darbtejn taħt għamla ta' bniedem u taha kalċi
mimli ħall u mirra biex tixrob minnu. Ġesu dam ħafna jkellimha dwar ilPassjoni tiegħu u stedinha biex tieħu sehem fil-Passjoni tiegħu. Kellimha
ħafna dwar Ġemma. Kollox qaltli u ma ħbietli xejn.
- A.D. 1915 9 ta' Mejju: Jiena intemament kont nieqsa ħafna mill-kuraġġ minħabba t-

tribulazzjonijiet ta' xi erwieħ. 'L għada qaltli - Meta kienet "Ta' Pinu"
ġ i e N. u beda jħabbatha ħafna. - Imbagħad vuċi qaltli: kuraġġ binti
- Jiena Ommok Marija. - Għid lil P.J. li dawn huma kollha imqiegħda
taħt il-mant tiegħi - li Ġesu hu miegħu għalhekk m'għandhux għalfejn
jaqta' qalbu - u dawn il-kelmiet jaqblu perfettament ma' dawk li jien kont
smajt.
10 [ta' Mejju]: Reġgħet qaltli - Donni smajt lil Ġesu jgħidli - Agħmel il-qalb
lil P.J. hu jibża li jkun imqarraq mill-għadu. - Le, hu jien li mmexxi
kollox. Issa din il-mara l-iktar ixxurtjata, ilha xhur sħaħ f'raqda spiritwali
- filwaqt li hija qiegħda taħseb li qiegħda tgħaddi s-sigħat fil - għażż.
18 ta' Awissu: Jekk tkun ittentata jien għal tul ta' xahar ma nqararhiex.
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għaliex ma
titqarben, ħassejt il~bżonn li nħeġġiġha thejji ruħha. U verament
ħasset fwieħa qawwija u konsolazzjoni kbira u għasel ħelu fuq fommha
bħallikieku tqarbnet.
4 ta' Mejju, 1913: ħafna drabi semgħet min jgħidilha: Trid tħobbni? Trid

2 ta' Frar, 1913: NN 5 li, sakemm damet marida u mnikkta
setgħetx

tfarraġni?

14 ta' Awissu, 1913: Rat it Tabernaklu miftuħ u Ġesu miexi waqt li kien
jaħdem. - U, wara t-tqarbin, f'qalbha semgħet leħen l-aktar ċar jgħidilha
- Trid tħobbni? Trid tbati għalija? Trid tkun dik li ssabbami u tpatti għad
dnubiet?
2 ta' Frar, 1914: Semgħet l-istess ilħna iqanqluha għal iktar imħabba.
10 ta' Marzu, 1914: Dan ix-xahar u x-xahar li għadda ta' sikwit bdiet ixxerred
id-dmugħ, u xxerred id-dmugħ l-aktar meta bdiet taħseb li jien in denn
ħafna.
'
1 ta' April, 1914: Semgħet id-demonju jgħidilha: "Inqajjem gwerra kontra lkonfessur tiegħek".

Leħen mill-Parroċċa tal-Għasri
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jagħtiha ftit frisk billi kienet tħoss ħafna
dwejjaq interjuri u kienet lesta tilqa' dan il-frisk.
7 ta' Mejju, 1914: Waqt li kienet id-dar ma' M.Z. semgħet leħen tal-biża' u
hekk qal J.Z. - Oh kemm int indenn!
15 ta' Mejju, 1914: Rat lil Ġesu fit-Tabernaklu u għal darb'oħra lil M.
qalbha maqsuma bid-dulur, tħaddan magħha lill-Mulej Ġesu mimli
pjagi - u, għalhekk, ma setgħetx tkellimni. Għal darbtejn bil-lejl kienet
imdawra b'dija kbira u semgħet dan il-kliem - Matul ix-xahar u f'sena
determinata - semgħet lil Ġ. jitniehed u qalilha: Oh! kemm jien imnikket
u mimli tribulazzjonijiet. Waqt li kienet mal-P. semgħet lil Ġesu Kruċifiss
(imsallab) jgħidilha: "Issa naħfirlek dnubietek kollha, tibża' xejn".
- Darb'oħra ħasset min iżommha milli tidħol il-Knisja imma mbagħad
Ġ. taha ħafna konsolazzjonijiet li qatt ma ħasset bħalhom.
25 ta' Ġunju, 1914: Dehrilha P.Z. taħt ix-xbieha tiegħi perfetta ta' saċerdot
u qalilha: Qum u itlob. Hija bir-rispett kollu rrispondiet: "Ma niflaħx". U
hu beda jsawwatha bla ħniena tant li matul din il-ġimgħa ħassha ħażin
tliet darbiet. Darb'oħra, waqt li kienet tiekol, serp dar magħha imma
malajr sparixxa
11 ta' Lulju, 1914: Għal darb'oħra Nr dehrilha taħt għamla ta' bniedem u
beda jsawwatha tant li għamlilha tliet feriti fuq l-istonku, fuq sidirha,
u fuq daharha, li ħallewha kważi nofsha mejta. Imma hija qalet: "Viva
Ġesu" . Imbagħad dehritilha mara li qaltilha u staqsietha min hi.
Irrispondietha "mis-sema". U ħasset qalbha tistrieħ għaliex waqt li kienet
għadha muġugħa bis-swat, quddiemha kien hemm Ġesu Kurċifiss mimli
pjagi.
17 ta' Ottubru: Ta' spiss kien jaħqarha, dehrilha għarwien u saħansitra
ittentaha u ħallieha bla ħwejjeġ; semgħet ilħna fil-Knisja bħal talkonfessur, u beżgħet ħafna sakemm semgħet leħen li qaltilha: Għax
tibża' meta Ġesu Sagramentat jinsab miegħek?
15 ta' Novembru: Rat triq dejqa mimlija xewk u għollieq - id-demonju
heddidha u ttentaha kontra s-safa u għal ftit tal-ħin ħalliha bla ħwejjeġ.
Rat lil M. u talbet suffraġju minn għandha; u Katarina f'baħar ta' nar. Rat
lill-Kurċifiss u għal ftit waqtiet kienet merfugħa u maqtugħa mill-art
- A.D. 1915 20 ta' Jannar: Kontinwament ħassitha maħqura mid-demonju u ttentata
kontra s-safa, imma qabel it-tentazzjonijiet rat il-Kurċifiss li filwaqt li
għannaqha taha l-qawwa u l-kuraġġ u qalilha: "Qawwi l-qalb". Imbagħad
telaqha f'idejn id-demonju u ħasset ruħha fgata u n-nejbiet għal kollox
magħluqa; speċjalment qabel it-Tqarbin. Din il-ħaġa terribbli baqgħet sejra
u żdiedet għal xhur sħaħ, b'dehriet tad-demonji, li kienu akkumpanjati
b'agħjat li jtarrax, bi swat, u l-iżjed tentazzjonijiet koroh, u dagħa.
26 ta' Lulju: Wara ħafna agħjat u tentazzjonijiet eċċ . rat mara li qagħdet
fuq sidirha, u li qaltilha: "Ġesu Nazzarenu jkun miegħek", u ħaddnitha
magħha, filwaqt li d-demonju b'rabja kbira fuqu beda jgħażgħaż snienu.
20 ta' Awissu: Matul din is-sena kollha qatt ma sabet konsolazzjoni fit-talb
tagħha, imma dejjem kienet ittentata u stqarret din il-ħaġa.

14 ta"April, 1914: Talbet lill-Mulej
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1 ta ' Marzu, 1914: NN 6. L-ewwel darba li ordnajtilha biex tagħmel kuraġġ,
għalkemm għidtilha biex tistenna ħafna tbatijiet. Semgħet ħafna dag ħa
ikrah.
15 ta' Marzu, 1914: Lemħet l-għadu taħt għamla ta' saċerdot bil-lejl u beda
jheddidha u qabadha biża' kbir, tant li għandi ma ġietx għax qalet li
tibża' li joqtolha.
5 ta' April, 1914: Waqt li kienet ġejja għandi fit-triq lemħet raġel mill-iktar
ikrah u malajr għeb. Imbagħad semgħet min jgħidilha li se tqum gwerra
kontrija dwar il-bini ta' knisja ġdida bit-titlu ta' P. U marret id-dar.
18 ta' April, 1914: Rat xena mill-aktar kerha u ħassitha ittentata kontra
l-fidi, u nhar il-Ġimgħa ta' dil-ġimgħa, waqt li kienet tgħid ir-Rużarju
f'Għajnsielem biex titlob għax - xita , rat ħafna korijiet madwar itTabernaklu, numru indefinit u ta' sbuħija li ma tistax titfisser. Fosthom
b'mod eminenti kien hemm Mara mill-isbaħ u kollha dija u ħasbet li
kienet il-Verġni Marija. Ippruvat titlob talba żgħira. Ippruvat 'il għada
imma ma rat xejn. Barra minn dan qaltilha li jien xħiħ.
24 ta' Ġunju, 1914: Rat żagħżugħ manswet u sabiħ flimkien ma' tfajla millisbaħ li matul il-lejl kollu qagħdu ħdejn is-sodda għaliex ma kenitx tiflaħ
u ta' sikwit qalulha flimkien: Tridx tiġi magħna, u hija rrispondiethom:
Għada. Missieri ġej . U ħassitha kalma ħafna u mimlija mħabba. Darb'oħra
rat lil Ġesu barra mit-Tabernaklu imma wiċċu mdejjaq u mħasseb ħafna.
Għal darb'oħra Ġesu dehrilha ħdejn it-Tabernaklu bħala tifel ta' tliet snin
imma kien jidher imdejjaq ħafna.
1 ta' Lulju: Rat il-Qalb ta' Ġesu kollha dija imma mdejjaq. Rat bħal dawl filqalba tal-lejl. Rat saċerdot riesaq lejha, imma qabdet is-salib u għeb.
- A.D. 1915 A[dveniat] R[egnum] T[eum] E[ucharisticum]
9 ta' Jannar: Rat lil Ġesu liebes libsa vjola fuq l-artal, waqt li t-Tabernaklu kien
miftuh, b'rasu mitluqa fuq sidru u dan għal diversi jiem.
20 ta' Jannar: Rat lil N taħt forma ta' saċerdot li beda jheddidha. Bil-lejl,
speċjalment waqt li kienet tkun qiegħda titlob kienet tisma' ħafna agħjat
u storbju. Kienet tħoss ħafna wġigħ speċjalment waqt it-tentazzjonijiet
il-kbar. F'dawn il-jiem waqt li kienet tibki u toffri t-tbatijiet tagħha
għall-konverżjoni tal-midinbin dehrilha l-Mulej u bi kliem kollu ħlewwa
għamlilha kuraġġ

20 ta' Awissu: Baqa' jkollha l-istess tentazzjonijiet u l-istess

...

~,

taqtigħ

il-qalb.

