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DAĦLA 

Alla jridna nkunu qaddisin.  Il-qdusija hija sejħa 
li Alla jagħmel lil kulħadd bla ebda   distinzjoni   
ta’ ħadd. Hija l-vokazzjoni ewlenija li Alla 
jagħmel sabiex il-bniedem jagħrfu u jikber fi 
mħabbtu.  Mhux ta’ b’xejn li fl-ewwel ittra 
tiegħu, San Pietru jgħid: “bħalma Hu qaddis 
dak li sejħilkom, kunu intom ukoll qaddisin fl-
imġiba tagħkom kollha ...” (1 Pietru 1, 15)   
 

Aktar ma nħobbu lil Alla, aktar nsiru nixbħuh.  
Aktar ma nixbħu lil Alla, aktar insiru missjunarji 
ta’ mħabbtu fost ħutna l-bnedmin.  Fl-ittra lill-
Efesin, San Pawl jgħidilhom: ‘Kunu mela ixbħu 
lil Alla, bħala wlied maħbuba ...’ (Efesin 5, 1).   
 

Li tkun tixbaħ lil Alla jfisser li tħalli qalbek 
miftuħa għal Alla biex il-Kelma tiegħu taħdem 
fik u timmanifesta ruħha fil-ħajja kollha 
tiegħek.  Fil-fatt dil-bijografija qasira dwar San 
Gaspar del Bufalo, turi kemm ħajtu kollha 
kienet manifestazzjoni ħajja tal-ħidma t’Alla 
fih.  
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Il-kobor tal-qaddisin gej mill-fatt li huma 
ħallew qalbhom tinħataf mill-imħabba t’Alla, 
tawħ l-attenzjoni li tistħoqqlu u żammewh 
bħala d-dawl waħdieni tal-ħajja tagħhom.   
Għarfu li Alla huwa l-għan waħdieni tal-
eżistenza tal-bniedem.  
 

F’dan id-dawl, San Gaspar del Bufalo emmen 
bi sħiħ li l-akbar ġid li qatt jista’ jikseb il-
bniedem huwa dak li joħroġ mill-meditazzjoni 
fuq id-Demm l-aktar prezzjuż ta’ Sidna Ġesù 
Kristu.  Id-Demm ta’ Ġesù Kristu huwa l-ħajja, 
it-tama u l-prezz tal-fidwa tagħna.   
 

San Gaspar rabat flimkien id-devozzjoni tad-
Demm l-aktar prezzjuz mal-opri tal-ħniena.  Id-
Demm Qaddis ta’ Kristu huwa xhieda ħajja tal-
imħabba bla tarf li Alla għandu lejna l-
bnedmin.  Fl-istess ħin, id-Demm Qaddis tal-
Iben t’Alla mxerred għall-fidwa tagħna, huwa 
eżortazzjoni ħajja ta’ kif għandha tkun l-
imħabba tagħna lejn ħutna l-bnedmin.   
             

     Mario Caruana 
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Min hu 
San Gaspar del Bufalo 
 

San Gaspar del Bufalo kien saċerdot qaddis li 
b’qalb missjunarja u bi mħabba fidila, ħadem 
bla heda biex ixerred id-devozzjoni u l-
imħabba lejn id-Demm Prezzjuż ta’ Ġesù.   
Huwa kien jinsisti li l-Ispiritwalità tad-Demm 
l-aktar prezzjuż mhijiex semplicement 
devozzjoni komuni  iżda hija l-qalba tal-ħajja 
nisranija kollha. 
 

Għal San Gaspar, id-Demm ta’ Kristu kien 
ifisser nixxiegħa ħajja ta’ grazzji.  Mhux ta’ 
b’xejn li minkejja t-tbatijiet u l-
persekuzzjonijiet kollha li kellu jgħaddi 
minnhom, San Gaspar baqa’ jaħdem bla heda 
tant li l-ħidma tal-Ispirtu t’Alla fih tat il-frott 
ta’ ħafna konverżjonijiet u missjonijiet ta’ 
fejda. 



8 
 

It-twelid tiegħu 
 

San Gaspar del Bufalo twieled ġewwa Ruma 
fis-6 ta’ Jannar 1786 - eżattament fil-festa tal-
Epifanija.  Huwa kien mgħammed l-għada u ġie 
msemmi għat-tliet Slaten Maġi - Gaspar 
Melchior Balthazar.   
 

L-isem li ngħata fil-magħmudija kien wieħed 
tassew adattat għalih.  Bħall-Maġi, San Gaspar 
wera qlubija u determinazzjoni kbira fil-vjaġġ 
tal-fidi tiegħu.  Fl-aktar mumenti diffiċli ta’ 
ħajtu, huwa wera qlubija kbira biex b’fedeltà u 
mħabba jagħti xhieda ħajja tal-imħabba tiegħu 
lejn Alla u tal-lealtà tiegħu lejn il-Knisja.  
   
 

Il-ġenituri ta’ San Gaspar del Bufalo 
 

San Gaspar trabba fil-qalba tal-belt ta’ Ruma. 
Missieru kien jaħdem bħala kok ma’ waħda 
familja nobbli li kienet tgħix f’Palazzo Altieri.   
 

Omm San Gaspar li kien jisimha Annunzjata, 
kienet mara ta’  fidi kbira.  Kienet tgħix ħajja 
qaddisa u  eżemplari ħafna.  Nistgħu ngħidu li 
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l-imħabba tagħha lejn Alla kif ukoll l-għożża 
tal-valuri Kristjani, kienu s-sisien sodi li fuqhom 
inbniet il-familja tagħha.  Permezz tal-ħajja 
eżemplari tagħha, Annunzjata għarfet tibni fil-
familja tagħha spirtu kbir ta’ mħabba lejn Alla.   
 

 

It-tfulija ta’ San Gaspar 
 

Meta kien għad lanqas biss għandu sentejn, 
San Gaspar intlaqat minn marda li kienet ta’ 
theddida serja għal ħajtu.  Ftit żmien wara, 
intlaqat ukoll minn marda inkurabbli li kienet 
ser tagħmih.  Ommu talbet b’fidi kbira lil Alla 
biex bl-interċessjoni ta’ San Franġisk Saverju 
jfejqilha lil binha.   
 

Alla sema’ t-talb ħerqan ta’ din l-omm qaddisa 
u fi ftit żmien wara, San Gaspar kien imfejjaq 
mirakolużament.  Bħal ommu, San Gaspar sar 
devot kbir ta’ San Franġisk Saverju. Fil-fatt 
aktar ’l quddiem, San Gaspar għażel lil dan il-
qaddis bħala l-Patrun Speċjali tal-
Kongregazzjoni ġdida tal-Missjunarji tad-
Demm l-aktar prezzjuż. 
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Iż-żgħożija tiegħu 
 

Fl-istorja ta’ ħajjet San Gaspar insibu li bħala 
kjeriku, huwa kien diġà beda jgħallem u 
jippriedka lin-nies tal-Parroċċa tiegħu.  Il-
kelma ħajja tiegħu kienet diġà bdiet turi li San 
Gaspar kien predikatur kbir u li għalih Alla kien 
kollox.   
 

Dan il-qaddis mhux biss kien predikatur 
elokwenti iżda wkoll qaddej fidil u umli tal-
Evanġelju għaliex fil-prattika dejjem fittex li 
jwettaq dak li kien jistqarr li jemmen fih.   
Huwa ried li l-Evanġelju jkun prietka ħajja li 
tmiss realment il-ħajja tal-bnedmin, l-aktar ta’ 
dawk li kienu emarġinati fis-soċjetà ta’ żmienu 
bħal foqra u l-morda.   
 

Din l-attenzjoni tanġibbli ta’ San Gaspar lejn 
min kien batut u emarġinat fis-soċjetà, 
wasslitu biex waqqaf Għaqda reliġjuża.  Din l-
Għaqda kienet  magħmula minn żgħażagħ li 
kienu jiltaqgħu flimkien għal sessjonijiet ta’ 
talb kif ukoll biex iwettqu għemejjel ta’ karità 
mal-proxxmu. 
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Dan it-taħrig u l-impenn fl-opri tal-ħniena, 
kompla jibni u jqawwi l-ispirtu qaddis ta’ San 
Gaspar.  San Gaspar kompla jitħeġġeġ 
b’determinazzjoni qaddisa biex f’ħajtu jkompli 
jaħdem bla heda għall-valuri tal-ġustizzja, il-
ħniena u biex ikun hemm trattament xieraq 
lejn il-ħajja u d-dinjità sħiħa ta’ kull bniedem. 
 

  
In-nisrani li jħobb verament lil Alla, ma 
jistgħax ikun li ma jħobbx ukoll lill-
proxxmu tiegħu.  Ġesù stess qalilna li 
kulma nagħmlu mal-iżgħar wieħed fost 
dawn ħutna, huwa jgħoddu bħala 
magħmul miegħu stess.   
 

Meta aħna nħallu qalbna miftuħa għal 
Alla, aħna nsiru aktar konxji mir-realtà 
tagħna nfusna u dik  ta’ madwarna.  
Dan jgħinna nagħrfu aħjar il-ħtigijiet 
reali ta’ ħutna l-bnedmin biex bil-
qawwa t’Alla nnifsu nimpenjaw ruħna 
għal ġid tal-proxxmu tagħna u s-
salvazzjoni tal-erwieħ. 
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San Gaspar bħala saċerdot 
 

Fl-1808, San Gaspar kien  ordnat saċerdot fid-
Djoċesi ta’ Ruma.  Ftit żmien wara, huwa ra kif 
għamel biex ilaqqa’ flimkien lil xi ħaddiema li 
dawn kienu jmorru Ruma ħalli jbiegħu xi 
prodotti tagħhom.  San Gaspar ħa l-
opportunità biex lil dal-ħaddiema jipprova 
jressaqhom mill-ġdid lejn il-Knisja.   

 
In-nisrani li jgħix b’fedeltà u sinċerità l-
Kelma t’Alla, jagħraf il-ħtieġa li jaħdem 
għall-ħarsien sħiħ tal-ħajja u d-dinjità tal-
bniedem.  Min għandu qalbu mfawwra bl-
imħabba ta’ Kristu,  jaf li ma jistgħax jibqa’ 
passiv quddiem it-tbatijiet tal-oħrajn.  

 
Permezz tal-ħidma li kien iwettaq fost dawk 
abbandunati fis-soċjetà, San Gaspar wera 
wkoll kemm kienu għeżież għalih dawk kollha 
li kienu jorqdu barra fit-toroq ta’ Ruma.  Huwa 
ried juri li dawn kienu bnedmin ukoll u kien 
jistħoqqilhom rispett u dinjità bħal kull 
bniedem ieħor.  
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Kumbattiment fil-ħajja saċerdotali tiegħu
  
 

 
 

 
 
 
 
 

In-nisrani veru huwa dak li ma jagħmilx 
kompromessi mar-rieda t’Alla u l-Verità 
Tiegħu.  B’fidi ħajja, tama kostanti u bi 
mħabba sinċiera, in-nisrani jħaddan 
miegħu l-Verità t’Alla, jiddefendiha u ma 
jibżgħax jagħti ħajtu għaliha.  
 

L-imħabba vera lejn Ġesù tintwera meta 
aħna nintelqu f’idejh u nibqgħu nafdaw fih.  
Din il-fiduċja f’Alla trid tintwera anke meta 
nafu li ser ikollna nħallsu prezz qares biex 
nagħtu xhieda għall-imħabba Tiegħu. 
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Xi żmien wara l-
ordinazzjoni tiegħu, San 
Gaspar kellu jiltaqa’ mal-
ewwel kumbattiment fil-
ħajja saċerdotali tiegħu.  
 

L-armata Franċiża 
invadiet l-Istati Papali u 
dan wassal biex Napuljun 
Bonaparti jieħu wkoll 
taħt il-ħakma tiegħu 

dawn l-Istati.  Ħafna Knejjes ġew ipprofanati, 
il-qassisin imkasbra u saħansitra l-Papa Piju VII 
spiċċa eżiljat.   
 

Il-Gvern antiklerikali tal-Imperatur beda jesiġi 
li l-kleru jieħu ġurament ta’ lealtà lejn 
Napuljun.  Bħala konsegwenza ta’ din l-ordni, 
San Gaspar kien ukoll imsejjaħ biex jieħu dan 
il-ġurament.  Madankollu t-tweġiba pronta u 
mingħajr kompromessi ta’ San Gaspar kienet: 
‘Aktar lest li mmut jew li nsofri milli nieħu 
ġurament bħal dan.  La nista’, la għandi u 
lanqas ser nieħu dal-ġurament.’    
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Din id-dikjarazzjoni deċiżiva tiegħu waslitu 
biex ikun eżiljat għal kważi erba’ snin sħaħ.  L-
istess kundanna messet lil Don Francesco 
Albertini li aktar ’l quddiem San Gaspar għażlu 
bħala d-Direttur Spiritwali tiegħu.   
 
Hekk kif wasal fi Pjaċenza, fi ftit żmien San 
Gaspar intlaqat ukoll minn marda li dgħajfitlu 
gravament saħħtu tant li kien kważi wasal 
f’xifer il-mewt.  Iżda proprju meta kollox kien 
jidher fit-tmiem,  Don Francesco Albertini li 
spiss kien ikun ħdejn soddtu, irrevela lil San 
Gaspar profezija li kienet tgħid li hu kellu jieħu 
saħħtu mill-ġdid biex ikun jista’ jkompli 
jaħdem għall-glorja t’Alla.  
 

Alla ried li San Gaspar Del Bufalo ikun għodda 
f’idejh biex iwettaq missjoni importanti ħafna 
b’risq il-konverżjoni tal-midinbin u s-
salvazzjoni tal-erwieħ.  Don Albertini 
inkoraġġixxa ħafna lil San Gaspar biex jintelaq 
fi ħdan il-providenza t’Alla u l-qawwa tad-
Demm Prezzjuż għaliex kien evidenti li Alla 
kellu pjanijiet kbar għalih. 
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Il-pjanijiet u t-toroq t’Alla ma jista’ 
jħassarhom ħadd u xejn.  Fl-aktar 
mumenti diffiċli, imwegħrin u misterjużi 
għal bniedem, Alla jnewwel l-id 
providenzjali tiegħu biex b’mod aktar 
qawwi nagħrfu s-setgħa, il-qawwa u l-
imħabba bla tarf tiegħu.   B’hekk Alla 
jurina li Huwa dejjem magħna anke 
f’dawk iċ-ċirkostanzi meta aħna 
nħossuna waħedna jew abbandunati. 
 

Mhux ta’ b’xejn li fl-ittra lir-Rumani nsibu 
miktub hekk: ‘Aħna nafu li Alla, ma’ 
dawk li jħobbuh, ma’ dawk li huma 
msejjħin skont il-providenza tiegħu, 
f’kollox  jaħdem id f’id għall-ġid 
tagħhom.’  (Rum. 8, 28) 

 
 

Bi stagħġib ta’ kulħadd u b’mod inspjegabbli, 
San Gaspar rega’ beda jieħu saħħtu mill-ġdid.  
Alla wera l-qawwa u s-setgħa tiegħu; wera kif 
il-ħidma providenzjali tiegħu trieġi kollox għal 
ġid tagħna u s-salvazzjoni tal-erwieħ. 
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Waqt l-eżilju tiegħu, San Gaspar kellu wkoll 
iġarrab it-telfa t’ommu.   Il-mewt tal-għażiża 
ommu kompliet kattritlu t-tbatija kbira li huwa 
kien qed isofri f’qalbu.   Dawn kienu żminijiet 
tassew diffiċli u ta’ prova kbira għal dan il-
qaddis.   Minkejja dan kollu, il-qalb u l-ispirtu 
ta’ San Gaspar komplew jissaħħew bl-imħabba 
u l-fedeltà lejn Alla u l-Knisja ta’ Kristu.   
 

Dawk kollha li rrifjutaw li jieħdu l-ewwel 
ġurament kienu spiċċaw eżiljati.  Fi żmien l-
eżilju tiegħu, San Gaspar kellu wkoll ibati mill-
kundizzjonijiet iebsa u degradanti tal-
priġunerija.  Fil-fatt, huwa ttieħed minn ħabs 
għal ieħor sakemm fl-aħħar spiċċa maqful 
waħdu ġo ċella fejn hemm kien ittrattat bl-
aktar mod aħrax u mitluq f’kundizzjonijiet 
inumani. 
 

Fil-ħabs, San Gaspar kien miżmum taħt 
osservanza stretta u kellu joqgħod għal ħafna 
restrizzjonijet.  Saħansitra kien imwaqqaf milli 
jkompli jaqdi l-ministeri qaddisa tas-
saċerdozju tiegħu li huwa tant kien iħobb.   
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Minkejja dawn iċ-ċaħdiet u s-sofferenzi kollha 
li San Gaspar kellu jgħaddi minnhom, huwa 
qatt ma lmenta jew qal xi kliem kontra dawk li 
kienu jippersegwitawh.  Anzi huwa kien ikun 
dejjem rassenjat, jispira l-paċenzja fl-oħrajn u 
jilqa’ kull tbatija għall-imħabba t’Alla.  
 

Fil-providenza kbira 
tiegħu, Alla kien qed 
jinqeda b’dawk iċ-
ċirkostanzi diffiċli biex 
jibni l-qalb ta’ San 
Gaspar bi spirtu qawwi 
ta’ ħeġġa qaddisa.  
Dawn iż-żminijiet 
diffiċli, inċerti u kiefra 

swew biex San Gaspar ikompli jitqaddes u  
jikber fi mħabbtu lejn Alla.  Fid-dlamijiet tal-
ħajja, San Gaspar kien dejjem iħares lejn id-
dawl tal-ħniena t’Alla u l-faraġ tal-providenza 
kbira Tiegħu.  
 
It-toroq li jgħaddi minnhom Alla huma 
misterjużi u mhux dejjem nifhmuhom.  Fil-
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ġudizzji providenzjali tiegħu, Alla kien qed 
jinqeda b’dawk iċ-ċirkostanzi diffiċli  biex iħejji 
u jqawwi l-ispirtu ta’ San Gaspar għal ħidma 
kbira li kellu jwettaq aktar ’l quddiem.  Alla 
għażel lil San Gaspar biex ikun l-appostlu ta’ 
mħabbtu fost il-bnedmin u fl-istess ħin 
missjunarju tad-devozzjoni tad-Demm l-aktar 
Prezzjuz ta’ Ġesù.   
 

Fil-fatt mill-istess ċella li kien maqful fiha, San 
Gaspar kompla jissaħħaħ fil-fehma qaddisa li 
jekk jasal żmien li jkun meħlus mill-priġunerija, 
huwa jagħti ħajtu għas-servizz tal-oħrajn 
permezz tal-opri tal-ħniena u l-
evanġelizzazzjoni.  L-ispirazzjoni tiegħu kienet 
dik li jibni komunità li tkun magħquda flimkien 
bl-opri tal-karità u li tiddedika l-ħidma tagħha 
għall-missjonijiet.   
 

San Gaspar xtaq li jħeġġeġ mill-ġdid l-imħabba 
tan-nies lejn il-persuna ta’ Ġesù Kristu.  Dan 
ried iwettqu billi jenfasizza l-grazzja tas-
salvazzjoni li Kristu stess kisbilna permezz tat-
tixrid ta’ Demmu.  
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It-tmiem tal-ħakma ta’ Napuljun 
 

Mat-tmiem tal-ħakma ta’ Napuljun fuq l-Italja 
fl-1814, dawk li kienu eżiljati u miżmuma bħala 
priġunieri, ingħataw il-libertà.  Għalhekk il-
Papa Piju VII u San Gaspar ingħataw ukoll il-
ħelsien u rritornaw lejn Ruma. 
 

Minħabba l-fatt li 
f’dawk iż-żminijiet kien 
hemm diżordni morali 
kbira u l-fidi nisranija 
kienet kważi xxejnet, il-
Papa Piju VII ħass il-
ħtieġa li jibgħat lil San 
Gaspar biex jaqdi l-
missjoni tiegħu bħala 
predikatur.  

 

Il-ħsieb kien li terġa’ ssir ri-evanġelizzazzjoni 
ħalli n-nies jikkonvertu lejn Alla u jerġgħu 
jibdew jagħtu każ tal-fidi nisranija u l-ħajja 
morali tagħhom.  Għal din il-missjoni nobbli 
iżda diffiċli, San Gaspar ħa miegħu xi saċerdoti 
oħra biex dawn ikunu jistgħu jgħinuh.   

Il-Papa Piju VII 
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San Gaspar kien magħruf għall-predikazzjoni 
elokwenti u konvinċenti tiegħu.  Huwa kien 
iħeġġeġ ħafna lin-nies għall-indiema. Kien 
jeżortahom biex jerġgħu jħaddnu magħhom it-
teżor tal-fidi nisranija billi jgħixu ħajja li tixraq 
lid-dinjità tagħhom bħala bnedmin.  
 

Id-dnub mhuwiex biss ksur tal-liġi t’Alla 
iżda wkoll realtà li twassal għat-tkasbir 
tad-dinjità tal-bniedem u tal-ħolqien 
kollu.  Min-naħa l-oħra, it-twettiq tar-
rieda t’Alla f’ħajjitna jwassal għal vera 
ġustizzja, imħabba u solidarjetà.  

 
 
Il-Missjunarji tad-Demm l-aktar prezzjuż 
 

Fil-15 ta’ Awwissu 1815, San Gaspar fetaħ fi 
Giano l-ewwel dar tal-Kongregazzjoni ġdida 
tal-Missjunarji tad-Demm l-aktar prezzjuż.  
Dawn is-saċerdoti kienu jilbsu kurċifiss li kien 
ikun marbut m’għonqhom permezz ta’ katina.  
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Fil-bidu kienu biss erba’ saċerdoti li ddedikaw 
ruħhom għal dawk li  kienu missjonijiet ta’  
evanġelizzazzjoni. Madankollu l-predikazzjoni 
siewja tagħhom bdiet tħalli l-frott bnin ta’ 
ħafna konverżjonijiet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il-missjoni tagħhom kienet tilħaq lil kulħadd: 
tfal, morda, ħaddiema, foqra, kif ukoll ħabsin.  
B’hekk bdew jinfetħu wkoll djar oħra biex dil-
missjoni ta’ fejda  tkompli tikber u tissaħħaħ. 
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Dawk imsieħba f’dil-Kongregazzjoni ġdida ma 
kienux biss iħeġġu u jxerrdu d-devozzjoni lejn 
id-Demm Prezzjuż ta’ Ġesù.   Il-membri kienu 
jaħdmu bla heda flimkien biex permezz tal-
imħabba lejn id-Demm Prezzjuż tal-fidwa 
tagħna, huma jiġbdu aktar qlub lejn Alla u 
jitqaddsu.  Il-ħarsa ta’ dawn l-ewwel saċerdoti 
kienet mitfugħa fuq dak li Ġesù ried jikseb 
permezz tat-tixrid ta’ Demmu, jiġifieri s-
salvazzjoni tal-erwieħ. 
 
 

Meta l-bniedem jiftaħ 
qalbu għal Ġesù Kristu 
u jissaffa bid-Demm 
Prezzjuż tiegħu, Alla 
Trinità jiġi jgħammar 
fih.  Hekk il-bniedem 
isir għodda f’idejn Alla 
u Alla fil-kobor ta’ 
mħabbtu jwettaq opri 
kbar ta’ meravilja fih u 
bih.  
 

 



24 
 

Imsaħħin u magħqudin flimkien bil-qawwa 
tad-Demm l-aktar prezzjuż ta’ Ġesù,  dawn is-
saċerdoti kienu jduru l-irħula u jippriedkaw fuq 
il-ħniena u l-imħabba bla tarf li Alla għandu 
lejn il-bnedmin. 
 

B’fidi qawwija u determinazzjoni kbira, San 
Gaspar del Bufalo ħadem bla heda biex ixerred 
din l-imħabba lejn id-Demm Qaddis ta’ Ġesù.  
Fil-fatt darba San Gaspar esprima ma’ sħabu li 
huwa ‘kien jixtieq li kellu elf ilsien biex ikun 
jista’ jħeġġeġ il-qalb ta’ kull bniedem bl-
imħabba lejn id-Demm Prezzjuż ta’ Ġesù.’ 
 

B’dik l-imħabba taħraq li kellu lejn id-Demm 
Prezzjuż tal-fidwa tagħna u bil-predikazzjoni 
elokwenti tiegħu, San Gaspar kien saħansitra 
jirnexxielu jirbaħ il-qlub tal-aktar persuni li 
kienu stinati fil-ħażen tagħhom. Huwa kien 
iħobb jgħid: ‘Ejjew inwettqu ħidma kbira għal 
glorja t’Alla u ejjew inkunu qaddisin.’  Għal San 
Gaspar, Alla kien l-għaxqa ta’ qalbu u l-ħidma 
kollha tiegħu kienet manifestazzjoni ħajja ta’ 
din l-imħabba kbira li huwa kellu lejn Alla. 
 



25 
 

 
Wieħed mill-membri tal-Kongregazzjoni 
tal-Missjunarji tad-Demm Prezzjuż kiteb:  

‘Għal San Gaspar, id-Demm 
Prezzjuż ta’ Ġesù ma kienx sempliċi 
devozzjoni komuni bħal ħafna 
oħrajn iżda għalih kien ifisser l-
ġabra sħiħa tat-twemmin tagħna,  
il-mod ċert li bih nistgħu nitqaddsu, 
il-ħmira li tiffermenta lis-soċjetà u 
l-istimolu reali għal kull attività 
appostolika.’ 

 
 
Żmien iebes ta’ tribulazzjoni 
 

Fl-Istati Papali ġie żmien meta gruppi ta’ 
persuni kriminali kienu b’modi l-aktar brutali 
joqtlu, jisirqu u jħarbtu kulma jsibu 
quddiemhom.   
 

Saħansitra dawn bdew joħolqu wkoll 
antagoniżmu aħrax kontra l-ħidma ta’ San 
Gaspar del Bufalo u l-missjunarji tiegħu.  Mhux 
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l-ewwel darba li San Gaspar innifsu kien ikun 
mhedded kemm emozzjonalment kif ukoll 
fiżikament minn dawk li kienu kontra dil-
ħidma qaddisa tiegħu.  

 
 
Kull opra qaddisa li 
tkun imnebbħa u 
ġejja minn Alla, b’xi 
mod jew ieħor 
ikollha tgħaddi min-
nar tal-prova.   
 
 

Movimenti antiklerikali kienu wkoll jistampaw 
fuljetti bil-ħsieb malizzjuż li jkassbru t-tagħlim 
qaddis li San Gaspar del Bufalo kien jippriedka 
fil-missjonijiet tiegħu.  Dan ġab miegħu 
kampanja sħiħa ta’ disprezzi u kalunji  kontra 
San Gaspar u l-missjunarji tiegħu.   
 

Minkejja dan kollu, San Gaspar ma qatgħax  
qalbu minn dik l-oppożizzjoni ħarxa u nġusta 
kontrih. Tant hu hekk,  li kien huwa stess li 
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ħadem bla heda biex bl-akbar imħabba jiġbed 
lejn Alla l-qlub ta’ dawk il-briganti li tant kienu 
jippersegwitawh u joħolqu diżordni morali u 
soċjali. 
 
 

In-nisrani li jrid jimxi wara Ġesù 
m’għandu qatt jicħad, ipartat jew jinjora 
l-Verità tal-Kelma t’Alla biex jgħix ħajja 
komda u bla nkwiet.  In-nisrani għandu 
jilma’ d-dawl qaddis tal-Mulej u jkun 
xhieda tal-Verità Tiegħu anke meta jaf li 
bħala konsegwenza ser ikollu jbati jew 
ikun sinjal ta’ kontradizzjoni. 
 

 

Akkużi serji u nġusti kontra San Gaspar 
 

Kien hemm żmien meta San Gaspar u l-
missjunarji tiegħu kellhom iħabbtu wiċċhom 
ma’ akkużi serji li kienu mibnijin fuq kalunji.  
Dan wassal biex saħansitra dawn ix-xniegħat 
influwenzaw b’mod tassew ħażin lill-istess 
awtoritajiet tal-Knisja tant li San Gaspar kellu 
jidher quddiemhom biex jagħti spjegazzjoni. 
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Kienu mumenti iebsa u deċiżivi fil-ħajja ta’ San 
Gaspar iżda bil-grazzja t’Alla huwa rnexxielu 
jirbaħ ukoll kontra dan l-għawġ kollu.  Ta’ spiss 
kien iħobb igħid li ‘huwa kellu riżoluzzjoni 
kostanti fil-ħajja tiegħu u din kienet dik li jsofri, 
jitlob u jkun sieket.’   

Minkejja s-saħħa 
dgħajfa tiegħu, San 
Gaspar del Bufalo 
baqa’ fidil għal 
missjoni li Alla kien 
fdalu.  Huwa kien ta’ 
ispirazzjoni qaddisa 
għal ħafna persuni li 
ssieħbu wkoll 
miegħu fil-ħidma tal-
Kongregazzjoni li 
huwa waqqaf.   

 

San Gaspar kien ukoll ta’ ispirazzjoni u 
għajnuna kbira għal Santa Maria de Mattias. 
Bis-saħħa tal-pariri siewja tiegħu, huwa  
assistiha fit-twaqqif ta’ Soċjetà ġdida li kienet  
twettaq diversi ħidmiet fost it-tfal bniet.  
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Tmiem il-ħajja ta’ San Gaspar del Bufalo 
 

Fit-28 ta’ Diċembru 1837 xterdet l-aħbar li San 
Gaspar miet u mar jiltaqa’ mal-ħallieq li tant 
kien iħobb.  Huwa kellu 51 sena u ħdax-il 
xahar.  
 

Fir-rapport mediku tiegħu, San Gaspar kien 
imsejjaħ ‘vittma tal-karità’ għaliex minkejja li 
saħħtu kienet ħażina, huwa xorta waħda kien 
mar jgħin lill-vittmi tal-epidemija tal-kolera li 
kienet faqqgħet ġewwa Ruma f’dawk iż-
żminijiet. 
 

San Gaspar del Bufalo kien beatifikat minn San 
Piju X fl-1904 u kanonizzat mill-Papa Piju XII fit-
12 ta’ Ġunju 1954.  Kien stabbilit li l-festa 
tiegħu tibda ssir fil-21 ta’ Ottubru. 
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Konklużjoni 
 

Huwa evidenti li San Gaspar kien tant 
imfawwar bl-imħabba t’Alla li huwa kien 
predikatur tal-Evanġelju mhux biss b’fommu 
iżda wkoll b’għemilu.  Il-ħidmiet fejjieda tiegħu 
mal-midinbin u ma’ dawk l-aktar batuti fis-
soċjetà, huma xhieda ħajja ta’ din l-imħabba 
tremenda li huwa kellu lejn Sidna Ġesù Kristu. 
 

San Gaspar del Bufalo ħaddan ma’ qalbu l-
leħen distint t’Alla, iddefendih u bata għalih. 
Quddiem id-dlamijiet tal-ħażen, San Gaspar 
wera b’determinazzjoni kbira l-Qalb Ħanina 
t’Alla u d-dawl qaddis tal-grazzja Tiegħu.   
 

Huwa rnexxielu jispira t-tama u l-fiduċja fil-
qawwa ħelliesa tad-Demm Prezzjuż tal-Mulej 
għaliex kien jemmen li dan id-Demm tal-fidwa 
tagħna huwa l-qawwa meraviljuża li tfejjaq l-
aktar ġrieħi profondi fil-qalb u fl-ispirtu tal-
bniedem.  F’dan id-dawl, nistgħu ngħidu li dan 
l-akbar appostlu tad-Demm l-aktar prezzjuż, 
huwa wkoll l-appostlu l-kbir tat-tama u l-
fiduċja f’Alla. 
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Komunità tad-Demm Qaddis ta’ Ġesù 
 

Din il-Komunità hija Għaqda volontarja ġdida 
li l-għan ewlieni tagħha huwa t-tixrid tad-
devozzjoni lejn id-Demm Qaddis ta’ Ġesù.  
Bħala ħidma inizjali tagħha, il-Komunità qed 
tfittex  li ssieħeb magħha persuni biex ikunu 
Sostenituri li l-impenn tagħhom hu li jkunu 
parti minn katina ta’ talb billi: 

Tal-anqas darba fil-ġimgħa jgħidu l-Kurunella 
tad-Demm Qaddis ta’ Ġesù; 

Jgħinu fit-tixrid ta’ din id-devozzjoni qaddisa. 

Din il-Komunità hija waħda VOLONTARJA 
u sħubija fiha hija b’xejn. 

Kull korrispondenza trid strettament tintbagħat lil: 
Mario Caruana 
P.O. Box 18, MaltaPost p.l.c. – B’Kara Branch, 
58, Triq il-Wied, B’Kara BKR 9013, MALTA. 

 

99051756 
  

caruanamario1@gmail.com 
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Komunità tad-Demm Qaddis ta’ Ġesù 

Malta 2019 

Id-Demm Qaddis ta’ Ġesù Kristu 

huwa l-ħajja, it-tama u 

l-prezz li Alla ħallas għall-fidwa tagħna. 


