
Il-Kolt ta' San Pawl 
fil-Gżejjer Maltin 

Jekk induru dawra ma' Malta, ikun biżżejjed biex 
wieħed jieħu idea tal-kult li minn dejjem eżista lejn l
Appostlu Missierna San Pawl. It-tradizzjoni Pawlina 
fostna kienet u għadha ħajja sa llum. Biżżejjed imsemmu, 
per eżempju, il-postijiet li huma marbutin ma' San Pawl, 
postijiet bħalma huma: 
• Il-Gżejjer ta' San Pawl, f'San Pawl il-Baħar, li 

jitqiesu qrib il-post tan-nawfraġju. 
• Fl-istess raħal, insibu wkoll Għajn Rażuljew l-Għajn 

ta' San Pawl, nixxiegħa li magħha jintrabtu rakkonti 
leġġendarji. Jiġi rrakkuntat li hemm, qrib ix-Xemxija 
San Pawl ħareġ l-ilma mill-blat samm, u bih għammed 
lill-ewwel Maltin li saru insara. 

• Post ieħor huwa San Pawl Milqgħi f'Burmarrad 
ta' llum kif tfisser il-kelma, tqies bħala l-post fejn l
Appostlu u dawk li kienu miegħu ġew milqugħin minn 
Publiju, kap tal-gżira. 

• Ukoll San Pawl tat-Tarġa, f'tarf in-Naxxar, fejn 
insibu sa llum, statwa ta' l-Appostli fuq pedestall. In
Naxxarin jgħożżu wkoll it-tradizzjoni li n-Naxxar ħa 
ismu għax, lil dawk li ħelsu mill-għarqa, naxrulhom 
ħwejjiġhom. Oħrajn jgħidu li l-isem ġej mill-kelma 
Nassar li mbagħad sar !nsara. Fil-fatt, in-Naxxarin, 
b'rabta ma' San Pawl, jiftaħru li kienu l-ewwel li 
emmnu fi Kristu. Il-leġġenda twassal ukoll li San 
Pawl, minn Naxxar, instema' jippriedka fix-Xewkija, 
ta' Għawdex. 

• Imma l-iktar post għażiż, żgur li hu l-Grotta ta' San 
Pawl tar-Rabat. Jingħad li f' dik il-grotta, Pawlu 
għex, talab, u ċċelebra l-quddiesa. 

Iżjed minn postijiet li fostna għadhom marbutin mat
tradizzjoni Pawlina, imxerrdin ma' Malta u Għawdex, 
insibu wkoll għadd ta' knejjes żgħar iddedikati lil San 
Pawl- postijiet fejn l-insarajinġabru biex flimkien iqimu 
lil Alla. Fost oħrajn, nistgħu nsemmu: 
• Il-knisja ta' San Pawl Milqgħi f'Burmarrad: fejn, 

skond tradizzjoni qadima, kien hemm ukoll id-dar 
kbira tal-Prinċep Publiju. 

• Il-knisja msejħa Taf-Ħuġġieġa f'San Pawl il-Baħar, 
li tfakkar il-ħuġġieġa li l-Maltin qabbdu lil Pawlu u 
sħabu. Illum, qiegħda ħdejn ir-restaurant tal-Gillieru. 

• Il-knisja ta' San Pawl tat-Tarġa, 'il barra minn 
Naxxar, fejn San Pawl ippriedka. 

• Il-knejjes ċkejkna ta' San Pawl li nsibu fil-Wied 
ta' Birkirkara, fil-Wied tal-Qlejgħa 'l barra mill
Mosta li f'inħawi oħra ta' Malta, ilkoll jitqiesu li huma 
mibnija fuq il-post fejn l-Appostli ppriedka. 

• Il-knisja żgħira ta' San Pawl fix-Xatt ta' Bormla, li 
titqies, skond tradizzjonijiet antiki ħafna, bħala l-post 
minn fejn San Pawl siefer minn Malta. 

• Il-knisja żgħira ta' San Pawl fil-bajja ta' Marsalforn, 
f'Għawdex. L-Għawdxin iżommu li San Pawl mar 
Għawdex, daħal mix-xtajta ta' Marsalforn u hemm 
ippriedka lilhom ukoll. 

Hemm imbagħad knejjes kbar u anki parroċċi 

ddedikati lil San Pawl. Fihom ma jonqsux affreski, 
pitturi u statwi mill-isbaħ. Insemmu per eżempju: 
• Il-katidral ta' l-Imdina, sede ta' l-Arċisqof Djoċesan, 

iddedikat lil San Pawl, patrun ewlieni tal-gżejjer 

Maltin. It-tradizzjoni tgħid li din il-knisja ewlenija 
tal-gżira Maltija twaqqfet fuq il-post fejn qabel kien 
hemm il-palazz tal-kapijiet tal-gżira, fosthom Publius. 
Il-kwadru titulari li jirrappreżenta l-konverżjoni ta' 
San Pawl fit-triq ta' Damasku huwa xogħol ta' Mattia 
Preti (1613-1699) kifukoll 1-affresk ta' l-apside li turi 
n-nawfraġju ta' l-Appostlu. 

• Fir-Rabat ta' Malta, insibu wkoll il-knisja parrokkjali 
li nbniet maġenb il-grotta għażiża ta' San Pawl u 
li hija wkoll imsemmija għalih, u b'solennità kbira 
tiċċelebra l-festa tal-martirju tiegħu. F' din il-knisja 
nsibu l-kwadru titulari li jirrappreżenta n-Nawfraġju 
ta' San Pawl, xogħol ta' Stefano Erardi (1630-1716) 
u l-istatwa titulari ta' San Pawl - xogħol fl-injam ta' 
Giovanni Caruana. 

• Fil-Belt Valletta nsibu l-knisja parrokkjali ddedikata 
lin-Nawfraġju ta' San Pawl f'Malta. L-istatwa titulari 
li tirrappreżenta 'l San Pawl qed jippriedka, hija 
maħduma fl-injam u hija preġju ta' xogħol artistiku 
tal-Malti Melchior Gafà (c. 1635-67). Din serviet ta' 
prototip u mudell għall-iskulturi Maltin meta ġew biex 
jaħdmu statwi ta' San Pawl. Fl-istess knisja hemm 
il-kwadru titulari li jirrappreżenta n-Nawfraġju ta' 
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San Pawl - xogħol ta' Matteo Perez d' Aleccio (1547-
1628). 

• Parroċċa oħra, mill-iżjed ċkejknin ta' Malta, u 
ddedikata lill-Konverżjoni ta' San Pawl hija l-parroċċa 
ta' Ħal Safi. Il-kwadru ewlieni ta' din il-knisja juri 
l-konverżjoni ta' San Pawl, xogħol ukoll ta' Stefano 
Erardi, filwaqt li l-vara titulari hija xogħol Mastru 
Xandru Farrugia (1791-1871) miż-Żejtun. 

• F'Għawdex imbagħad hemm il-knisja parrokkjali 
tan-Nadur, iddedikata lil San Pietru u San Pawl. Il
kwadru titulari li juri fih lil dawn iż-żewġ appostli kbar 
tal-Knisja Universali sejrin għall-martirju huwa skola 
ta' Mattia Preti. L-istatwa titulari li tikkonsisti f' żewġ 
figuri, San Pietru u San Pawl, inħadmet mill-kartapesta 
mid-ditta Franċiża ta' Marsilja Galard et Fils; din turi 
ż-żewġ appostli weqfin bi ktieb f'idejhom: San Pietru 
bl-imfietaħ u San Pawl bis-sejf. 

• F'Għawdex ukoll hemm il-knisja parrokkjali tal
Munxar iddedikata lin-Nawfraġju ta' San Pawl. Il
kwadru titulari huwa xogħol Robert Caruana, filwaqt 
li l-istatwa hija xogħol ta' Wistin Camilleri (1885-
1979). 

Knejjes kbar u żgħar, imferrxin fl-ibliet u fil
kampanja Maltija, iddedikati lil dan il-qaddis kbir tal
Knisja Kattolika b'affreski, pitturi u statwi mill-isbaħ li 
nsibu fihom, u wkoll il-festi li niċċelebraw ad unur ta' 
dan il-kbir Appostlu tal-Ġnus f'diversi postijiet ta' Malta 
u Għawdex, huma l-akbar xhieda tal-kult tagħna l-Maltin 
lejn San Pawl. 

Lil San Pawl, Alla bagħtulna fostna biex nagħrfuH, 
inħobbuH u naqduH, u hekk ngħixu ta' ulied Alla li 
aħna u wara din il-ħajja mmorru nithennew biH għal 
dejjem. Għalhekk, filwaqt li nirringrazzjaw lil Alla illi 
fiż-żerniq l-aktar bikri tal-Kristjaneżmu, għoxrin seklu 
ilu, missirijietna, bis-saħħa tal-miġja ta' San Pawl fuq 
xtutna, ngħataw id-don tal-fidi f' Alla, ejjew nieħdu l
okkażjoni tal-festa biex aħna nitħeġġu dejjem iżjed fil
fidi tagħna biex minkejja t-theddid għall-valuri nsara u l
mentalitajiet u kulturi differenti li qed jaffettwawna ħafna 
fiż-żminijiet ta' llum, nibqgħu sodi f'dan it-twemmin u 
nagħtu xhieda tiegħu quddiem kulħadd. 

Żgur li dan ikun l-ikbar kult l qima li aħna, illum, 
nistgħu nagħtu lill-Appostlu Missierna San Pawl li 
nissilna fil-fidi nisranija. 
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