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Nhar is-Sibt 29 t’Awwissu 2015 fil-
knisja tal-Madonna tal-Għar (ta’ San 
Duminku) ir-Rabat, l-Arċisqof ta’ 
Malta, l-Eċċellenza Reverendissima 
Monsinjur Charles J. Scicluna, 
iddikjara miftuħ il-Proċess ta’ 
Beatifikazzjoni u Kanonizzazzjoni 
ta’ Henry Casolani (1917-1999) u ta’ 
martu Inez Casolani (1915-1992). 
Dan huwa l-ewwel proċess f’Malta 
ta’ koppja miżżewġa li qed jiġi 
mistħarreġ, u bħalissa fid-dinja hawn 
biss għoxrin każ ta’ koppji miżżewġa 
li qed jiġu studjati. 

Fl-14 t’ Ottubru 2014 fl-ewwel 
parti tas-sinodu tal-isqfijiet, li 
jitkellem dwar il-familja, il-Prefett 
tal-Kongregazzjoni għall-Kawżi tal-
Qaddisin, il-Kardinal Angelo Amato, 
ta xi eżempji ta’ kawżi ta’ koppji u 
fosthom semma l-Kawża tal-Koppja 
Casolani. 

Henry u Inez Casolani żżewġu nhar 
id-19 t’April 1944 fil-knisja ta’ 
Santu Wistin, il-Belt Valletta. Huma 
kellhom tifla unika, Cecilia Mary 
li meta kibret saret soru tas-Saint 
Joseph of the Apparition. Huma 
għexu l-Belt Valletta fi tliet postijiet 
differenti sal-1964, meta ġarrew 
għal appartament pjan terren fi 
Gwardamanġa, imbagħad meta daħlu 
fiż-żmien, marru joqogħdu għand 
is-sorijiet ta’ Saint Joseph fir-Rabat, 
qrib il-knisja tal-patrijiet Dumnikani. 

Inez mietet fl-għomor ta’ 76 sena fl-
1992 filwaqt li Henry miet fl-1999 
fl-għomor ta’ 82 sena.1

Il-virtujiet 
ta’ Henry u Inez Casolani 

Henry u Inez Casolani għexu skont 
l-aqwa valuri Nsara. Kienu koppja 
mimlija virtujiet u barkiet, kemm fl-
azzjonijiet u kemm fir-relazzjoni ta’ 
bejniethom u mal-proxxmu. Barra 
minn hekk huma kellhom relazzjoni 
intima mal-Mulej Alla. Kienet koppja 
sinċiera u mhux egoista. Mhux biss 
imma hija kattret il-virtujiet tagħha 
stess u żviluppathom lejn perfezzjoni. 
B’hekk Henry u Inez kibru flimkien 
lilhinn mill-jien permezz tat-tħaddim 
kontinwu tal-virtù tal-imħabba. Il-
koppja Casolani kibru spiritwalment 
flimkien.

Mal-imħabba, l-imġieba tal-koppja 
Casolani kienet ippernjata wkoll bil-
fidi u bit-tama. Tassew għexu t-tliet 
virtujiet teologali. Il-virtù kienet parti 
mill-ħajja tagħhom. Għalhekk kienu 
verament bnedmin u nsara tajbin. 
Alla ħadem permezz tagħhom biex 
bidel lill-ambjenti u lill-persuni li 
huma kellhom x’jaqsmu magħhom. 
Huma kienu jġibu ruħhom skont 
kif jemmnu u mhux jemmnu skont 
kif jaġixxu. Il-maturità fil-ħsibijiet, 
xewqat u azzjonijiet li laħqu matul 
ħajjithom kienet il-frott ta’ deċiżjoni 
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fondamentali f’ħajjithom - dik li 
jagħżlu s-sewwa u t-tajjeb u jagħmlu 
l-ġid. Il-virtù ewlenija tagħhom 
għalhekk kienet li għarfu l-vera tifsira 
tal-ħajja.

Minn hemm ’il quddiem  ħajjithom 
kellha skop. Ir-relazzjonijiet tajba 
u meqjusa tagħhom ma’ binthom, 
qrabathom, il-ġirien, ħbiebhom, 
sħabhom, u saħansitra mal-annimali 
u mal-ambjenti naturali, jixhdu din il-
virtù ewlenija u sempliċi, imma li tant 
taħrab lill-bniedem modern. Huma 
tħabtu u ħadmu matul ħajjithom 
kollha biex din id-deċiżjoni li jagħżlu 
s-sewwa iżommuha f’moħħhom. Din 
il-kilba qaddisa tagħhom għamlithom 
bnedmin awtentiċi, ta’ min joqgħod 
fuqhom, u fuq kollox jixhdu 
l-entużjażmu u ferħanin. Għalhekk in-
nies ta’ madwarhom għarfu l-għeruq 
tas-sewwa permezz tagħhom. Henry 
u Inez influwenzaw lil ħaddieħor 
biex jagħmel is-sewwa. Xerrdu mal-
komunità dak kollu li jitwaħħad mat-
Tajjeb, il-Vera u s-Sabiħ.

Henry u Inez kellhom karattru 
Nisrani, ibbażat fuq kuxjenza li 
kienet tagħti l-ewwel post lill-virtujiet 
Nsara - teologali, kardinali u umani. 
Huma kienu jagħtu valur lill-fidi, 
lit-tama, lill-imħabba, lir-rispett, lill-
ġenerosità, lill-qalb kbira, lis-serenità, 
lis-sinċerità, lill-onestà, lill-modestja, 
lill-prudenza, lit-temperanza, lill-

qawwa, lill-ġustizzja, u virtujiet oħra 
f’daqqa fl-istess ħsieb, azzjoni u 
reazzjoni. Persuna li kienet taf sew 
lil Henry fl-aħħar ħmistax-il sena ta’ 
ħajtu u li tkixxfet iżjed fuqu tistqarr 
espliċitament u b’konvinzjoni li 
Henry dejjem ħaddan valuri nsara 
b’mod qaddis, li kien imżejjen bis-
seba’ doni ta’ Alla, li dejjem għex 
ħajja nisranija, u li frott ta’ hekk 
fil-familja tiegħu kien hemm twelid 
ta’ vokazzjoni reliġjuża li kompliet 
tagħti xiehda għat-twemmin li kien 
iħaddan. Xhieda oħra jattribwixxu 
l-istess virtujiet lil Inez, anzi lill-
koppja flimkien.2

It-twemmin tagħhom 

Henry u Inez kienu koppja ta’ 
twemmin sod f’Alla. Huma fittxew,  
sabu, għożżew, u sostnew il-fidi 
bħala grazzja ewlenija minn Alla li 
tagħha riedu jagħtuh kont.3 Fil-kitba 
tagħhom dejjem jissemma’ Alla 
jew l-ispiritwalità. Ma’ ħbiebhom 
dejjem jdaħħlu lil Alla fi kliemhom. 
Qattgħu is-siegħat twal jitolbu jew 
jimmeditaw lil Alla u ħajru lil min 
jagħmel bħalhom. Inez spiss kienet 
tiżżi ħajr ’l Alla talli għamilha 
Kattolika ferventi. Kienet qed 
timplika verità kbira u sabiħa. Għal 
Inez u Henry il-fidi hija grazzja kbira 
tal-Ispirtu s-Santu. Huma beżgħu 
għaliha u onorawha b’impenn billi 
żammew il-fidi u xandruha.4
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Ittamaw f’Alla

Henry u Inez Casolani għarfu li 
bil-ħila tagħhom biss ma setgħux 
iwieġbu għas-sejħa t’Alla. Huma 
stennew id-dehra hienja ta’ Alla 
b’tama u fiduċja fil-barka Tiegħu. 
Qatt ma qatgħu qalbhom la mis-
salvazzjoni, la mill-għajnuna, u 
l-anqas mill-maħfra ta’ Alla. Minkejja 
s-sofferenzi li għaddew minnhom 
minħabba mard, huma ma tilfux 
is-serenità u abbandunaw  lilhom 
infushom totalment f’idejn ir-Rieda 
ta’ Alla. Henry u Inez wiegħdu talb, 
karità, pellegrinaġġi u għemil ieħor, li 
huma wettqu, konvinti li Alla dejjem 
iżomm kelmtu. Huma tlibbsu bit-tama 
meta b’għemilhom, bi kliemhom u 
b’kitbiethom taw xhieda lil ħaddieħor 
ta’ din il-konvinzjoni u qanqlu fin-nies 
ta’ madwarhom ir-rieda u s-setgħa 
li jinbidlu għall-aħjar. Kienu jafu li 
Kristu rebaħ il-mewt, u għalhekk 
huma bidlu l-kuntrarji u s-sofferenzi 
ta’ ħajjithom f’sinjali ta’ tama u 
fiduċja.5 

Imħabba lejn Alla

Imsoqqija kif rajna mill-għejjun tal-
fidi u tat-tama f’Alla, Henry u Inez 
Casolani taw xhieda ta’ mħabba 
kbira lejn Alla, Ommu Marija, il-
qaddisin, u l-proxxmu kemm qrib u 
kemm imbiegħed. Fi ħsiebhom kien 
hemm id-deċiżjoni bikrija, imma 

kostanti, li jsegwu s-sewwa, u l-iskop 
ta’ ħajjithom li jseddqu l-ħakma ta’ 
Alla fihom infushom u fl-ambjenti ta’ 
madwarhom. Fuq kollox, minkejja 
l-iljieli ta’ bla serħan, it-taħbil il-
moħħ, is-sofferenza tal-qalb, u 
l-biża’ ta’ futur waħidhom mingħajr 
neputijiet li tant xtaqu, huma ħallew 
lil binthom, li kienet il-mimmi ta’ 
għajnejhom, tidħol soru. Tawha 
b’għarusa lil Kristu. Mhux biss, 
imma minħabba wegħda, Henry 
lanqas biss ma seta’ juri s-sentimenti 
veri tiegħu, u l-unika kundizzjoni 
li għamlilha kienet li dik kienet il-
vera rieda tagħha u li tkun kuntenta. 
Xhieda tal-imħabba ta’ Henry u 
Inez lejn Alla kienet is-smiegħ tal-
Quddiesa u t-tqarbina ta’ kuljum. 
F’artiklu li kitbet, Inez kitbet eloġju 
sħiħ lil Alla, biex il-qarrej iħobb ’l 
Alla bis-sensi kollha tiegħu.6 

Il-koppja tħares 
lejn l-Imqaddsa Marija

Il-koppja Casolani kienu jħobbu lill-
Imqaddsa Marija tul ħajjithom kollha. 
Mhux biss għax dejjem għexu qrib 
knejjes iddedikati lill-Madonna, iżda 
għax ebda bniedem ma jista’ jqim 
daqstant lill-Iben mingħajr ma jkun 
devot ukoll ta’ Ommu. Inez kienet 
membru tal-għaqda internazzjonali 
Ambassadors of Mary, li l-iskop 
ewlieni hu li jippropagaw id-
devozzjoni lejn Marija. Hija kienet 
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ukoll membru awżiljarja tal-Leġjun 
ta’ Marija. Kienu jitolbu r-Rużarju 
kuljum. Mhux biss, iżda Inez kienet 
twaqqaf lis-seftura mix-xogħol biex 
jgħidu r-Rużarju flimkien. Kienet 
anki tlaqqa’ lix-xebbiet tal-madwar 
għalhekk ukoll. Fil-maġġoranza 
tas-safriet tagħhom, il-konjuġi 
Casolani marru f’pellegrinaġġi lejn 
santwarji tal-Madonna, u Henry kiteb 
poeżija sabiħa ddedikata lill-Marija 
f’okkażjoni ta’ jum l-omm.7

Kienu midħla tal-qaddisin

Il-koppja Casolani talbu ħafna għall-
interċessjoni ta’ erwieħ twajba u 
qaddisin. Huma kienu devoti ta’ 
Sant’Antnin u San Ġorġ Preca u 
tal-Beati Nazju Falzon u Sr Marija 
Adeodata Pisani. B’imħabba 
reċiproka u l-interċessjoni ta’ dawn 
l-erba’ qaddisin Henry u Inez, qalgħu 
grazzji kbar ta’ fejqan tal-ġisem u 
tiġdid spiritwali. Inez ma naqsitx li 
tfakkar, tfaħħar u tirrakkomanda lil 
San Ġużepp mal-qarrejja tagħha fil-
fuljett parrokkjali tal-Kunċizzjoni, 
il-Ħamrun speċjalment f’Marzu. Bla 
dubju l-fatt li binthom Sr Cecilia 
qattgħet għomorha mas-sorijiet ta’ 
St Joseph għen fit-tkattir ta’ din id-
devozzjoni. Minħabba f’hekk ukoll 
huma kienu devoti ta Santa Emilja 
de Vialar, il-fundatriċi tal-istess 
ordni, li tagħha huma żaru l-urna 
li fiha hemm il-ġisem tagħha. Inez 

kitbet ġakulatorja ddedikata lil din 
il-qaddisa fundatriċi tas-Sorijiet ta’ 
St. Joseph. Henry u Inez Casolani 
kienu jħobbu lil Santu Wistin u Santa 
Monika. Kienu terzjarji Agostinjani 
u huma midfuna f’qabar minn 
tagħhom. Il-koppja kellha devozzjoni 
lejn ħafna qaddisin, fost oħrajn lejn 
Santa Bernardina, San Paskal Baylon, 
Santa Sibilla, San Piju ta’ Pietralcina 
u l-Papa Ġwanni XXIII li aktar tard 
kien ikkanonizzat.8

Rispett lejn nies ta’ ħajja 
kkonsagrata

Henry u Inez Casolani kienu 
jipprattikaw il-Vanġelu Mqaddes. 
Ġesù skont l-Evanġelu ta’ San 
Mattew igħid ‘Min jilqa’ lilkom, 
jilqa’ lili; u min jilqa’ lili, jilqa’ lil 
dak li bagħatni.’ L-isqfijiet bħala 
suċċessuri tal-Appostli, kif ukoll 
is-saċerdoti u reliġjużi li jgħinuhom 
huma importanti għall-knisja u 
għeżież għal Sidna Ġesù Kristu. 
Għalhekk huma kienu għeżież għall-
koppja Casolani, li fuq kollox ħallew 
lill-unika binthom issir soru, mhux 
biss b’għarusa ta’ Kristu, iżda b’oħt 
tant sorijiet oħra u membru ta’ ordni 
reliġjuż. Kellhom rispett u stima 
kbira lejn is-saċerdoti u r-reliġjużi. 
L-imħabba tagħhom lejn ir-reliġjużi 
kienet riflessa wkoll ġerarkikament 
u hija indikazzjoni ċara ta’ rispett 
lejn l-awtorità. Ħabbew lil kull 
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Papa ta’ missier spiritwali u qaddis. 
Inez kienet tant eċċitata meta għall-
ewwel darba fl-istorja, Papa (Ġwanni 
Pawlu II) żar Malta fl-1990, li kull 
ma kitbet f’dawk it-tlett ijiem fid-
djarju tagħha kien il-programm taż-
żjara tiegħu. Huma kienu midħla ta’ 
isqfijiet u saċerdoti, kienu jitħalltu 
magħhom u  kellhom qima u rispett 
kbir lejhom. Qabel ma Cecilia daħlet 
soru, huma żaru lill-Arċisqof Gonzi u 
ħadu l-parir tiegħu. Fi xbubitha Inez 
kienet taħt id-direzzjoni spiritwali ta’ 
Patri Wiġ Pisani ocd. Aktar tard Inez 
kellha lil Prof. Fr Maurice Eminyan 
sj u mbagħad lil Dun Ġużepp Mifsud 
Bonnici bħala konfessuri u diretturi 
spiritwali tagħha. Għenu lill-Isqof ta’ 
Għawdex Nikol Cauchi waqt vjaġġ 
twil tal-morda bit-tren lejn Lourdes. 
Henry għamel minn kollox biex jgħin 
lil Monsinjur Mikiel Azzopardi jsib 
dar għall-persuni b’abbiltà diversa. 
Kienu midħla tal-komunitajiet 
Agostinjani, tad-Dumnikani tar-
Rabat u tas-sorijiet Benedittini tal-
Imdina. Taw ħafna karità lil bosta 
komunitajiet reliġjużi.9

Ħabbew lill-proxxmu tagħhom

Tassew ta’ Nsara tajbin, Henry u 
Inez Casolani ħabbew u ispiraw 
l-imħabba fin-nies ta’ madwarhom. 
L-imġiba tagħhom kienet miżgħuda 
bl-imħabba lejn il-proxxmu u dejjem 
ħadmu biex dawk kollha li jafuhom 

ikunu ħaġa waħda ma’ xulxin. Hekk 
wettqu s-sejħa ta’ Ġesù, ‘Ħobb lil 
għajrek bħalek innifsek’. Inez kienet 
tagħti lezzjonijiet privati, dejjem bla 
ħlas, biex tgħin lil bosta studenti. 
Qabel ma joħroġ Henry kien dejjem 
jipprepara flus fil-but biex jagħti 
lit-tallaba. In-nies kienu jsibuhom 
għall-kliem ta’ faraġ li kienu jafu 
jagħtu. Huma kellhom empatija lejn 
il-proxxmu. Meta kienu mistednin 
għall-festin ta’magħmudija, Inez 
kitbet kemm kienu ferħanin għall-
ġenituri fid-djarju tagħha, u meta 
darba xi ħadd li kienu jafuh daħlulu 
fid-dar u serquh, Inez kienet 
ixxukkjata u ddispjaċuta. Meta kienu 
rtirati fid-dar tas-sorijiet, ir-Rabat, 
Henry ħareġ f’nofs ta’ lejl biex iġib 
tabib ghall-ġirien bil-karozza tiegħu 
minn Ħad-Dingli meta tabib mill-qrib 
ma nstabx. Meta kien għadu jaħdem 
bħala diżinjatur fl-istudjow tad-
Dipartiment tax-Xogħolijiet il-Belt 
u aktar tard il-Floriana, huwa kien 
ikun ta’ l-ewwel li joffri l-għajnuna 
lid-diżinjaturi ġodda żgħażagħ biex 
jidraw ix-xogħol malajr.10 

Nies ta’ qalb kbira, 
ġenerużi u karitattivi

Henry u Inez Casolani kienu nies ta’ 
qalb kbira, ġenerużi u karitattivi, kif 
ġa rajna. Huma kienu jkunu minn 
ta’ l-ewwel li jgħinu fil-bżonn. Meta 
kienu msiefrin kienu lesti li jaqtgħu 
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il-btala ħesrem meta waħda mill-
grupp mietet, iżda dan ma setax 
isir skond il-leader. Huma wettqu 
mijiet ta’ atti ta’ karità li kienu 
jżommu mistura.  Meta Henry wiret 
appartament fil-Belt Valletta, huwa 
kien lest jagħtih b’xejn lill-Ġiżwiti. 
Kienu l-Ġiżwiti stess li nsistew li 
almenu għandu joħdilhom prezz 
imraħħas. Meta huma biegħu il-post 
ta’ Gwardamanġa, stiednu lis-sorijiet 
ta’ St Joseph biex jiġu jieħdu kull 
ma jgħodd għalihom. Fl-1987 huma 
taw  Lm 250 lis-Seminarju għal borża 
ta’studju. Kull sena kienu jagħtu Lm 
25 għall-Kawża ta’ Beatifikazzjoni ta’ 
Sr Maria Adeodata Pisani. Dawn li 
nafu biss.

Kuxjenza ċivika u ambjentali 

Kemm Henry u kemm Inez kellhom 
kuxjenza ċivika, rispett lejn 
l-ambjent, u mħabba għall-annimali. 
Dan meta bil-kemm konna għadna 
smajna bil-kelma ambjent. Ħabbew 
lil pajjiżhom. Henry kiteb bosta 
drabi fil-ġurnali, dejjem biex ifaħħar 
inizzjattivi tajbin u jinkoraġġixxi 
titjib, qatt biex imaqdar. Inez kitbet 
fil-fuljett parrokkjali kemm hu 
fejjiedi x-xogħol u r-responsabbiltà 
kbira li għandhom kemm il-ħaddiema 
u kemm is-sidien. Fi żmien il-gwerra 
Henry kien issekondat mar-Royal 
Army Medical Corps b’periklu ma’ 
jaqtax tal-attakki militari u taħt 

dixxiplina stretta. F’dawk iż-żminijiet 
minn ghalliema, Inez qalbet għal 
mas-servizzi Inglizi biex b’paga aħjar 
tgħin lil ommha u lil ħutha. Henry u 
kemm Inez taw is-sehem żgħir imma 
validu tagħhom fil-gwerra bħala first 
aiders. 

Henry intgħażel u ssejjaħ bosta drabi 
biex iservi bħala ġurat jew assistent 
kummissarju elettorali peress li kien 
magħruf għall-integrità tiegħu. Huma 
kienu jħobbu l-annimali, jistmerru 
l-moħqrija tagħhom u jitgħaxxqu 
bis-sbuħija tal-kampanja ta’ pajjiżi 
li żaru, tant li Inez kienet tikteb fuq 
hekk fid-djarju tal-vjaġġi tagħha. 
Henry imbagħad kiteb f’gazzetta 
lokali biex titħares il-kampanja 
Maltija li qed titnaqqar bl-iżvilupp 
urban.11 

L-imħabba konjugali lejn xulxin

Għal Henry, Inez kienet l-ewwel 
proxxmu, filwaqt li għal Inez, Henry 
kien l-ewwel proxxmu. U għarfu li 
l-imħabba lejn xulxin hija l-ewwel 
prova tal-imħabba tagħhom lejn Alla. 
Henry u Inez ħadu ż-żwieġ kif inhu: 
vokazzjoni. Jiġifieri sejħa minn Alla 
biex ikunu sieħba fiż-żwieġ, missier 
u omm, kapijiet ta’ familja. Din is-
sejħa ma kienitx biss għaż-żwieġ, 
iżda għaż-żwieġ ma’ din il-persuna 
partikolari. Kienu jħobbu lil xulxin 
tant li Henry ħass ħafna in-nuqqas ta’ 
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Inez meta kien stazzjonat ‘il bogħod 
f’Pembroke. Kien tant ikun ferħan 
magħha. Meta kibru, ħabiba tagħhom 
stħajlithom Romeo u Ġulietta tat-
tielet età. Kellhom manjieri tajba lejn 
xulxin. Bħal kwalunkwe koppja huma 
kellhom kuntrasti u mhux dejjem 
kienu jaqblu fl-ideat tagħhom. Il-
karattri tagħhom kienu differenti. Iżda 
huma dejjem għarfu li jekk jitolbu ’l 
Alla u jiffrekwentaw is-Sagramenti, 
isibu l-hena bejniethom.12 Kif qal 
sewwa l-Arċisqof Charles J. Scicluna 
fl-omelija waqt il-Quddiesa tal-ftuħ 
tal-Kawża ta’ Beatifikazzjoni u 
Kanonizzazzjoni tagħhom: 

“Huma għexu l-fedeltà fiż-żwieġ, jum 
wara l-ieħor. Affrontaw id-differenza 
tal-karattri u biex ngħidu hekk, id-
dispożizzjoni tagħhom, għax min 
ikun nervuż; min ikun paċenzjuż; 
imma b’din il-lima tal-ħajja il-Mulej 
jagħraf iqaddisna.”13

U għalhekk wara ħafna snin ta’ ħajja 
miżżewġa Inez stqarret li, li kieku 
kellha terġa tgħix darb’oħra, kienet 
tiżżewweġ propju lil Henry.

L-imħabba lejn il-familja

Kawża u konsegwenza ta’ din 
l-imħabba ta’ bejniethom, din il-
koppja ħabbet tassew lill-familja, 
pedament sod tal-Knisja. Henry u 
Inez apprezzaw il-valur tal-familja u 

kienu jitnikktu meta kienu jisimgħu 
b’familji li jitkissru. It-telfa tal-erba’ 
ġenituri tagħhom ħalliet vojt u dieqa 
kbar kemm f’Henry u kemm f’Inez, 
għax kienu tant rispettużi lejhom. Fi 
żmien il-gwerra, Henry mar bosta 
drabi Għawdex b’sogru kbir biex 
iżur lil oħtu Juliette li kienet rifuġjata 
hemm maz-zijiet, filwaqt li Inez ukoll 
kienet spiss iżżur lil omm Henry li 
ġa kienet romlot. Kif ġa semmejna, 
lil binthom ħabbewha bħall-mimmi 
t’għajnejhom, mingħajr iżda ma 
żammew lura xi ċanfira meta din 
kienet meħtieġa. Huma edukawha 
fl-affarijiet tar-ruħ, akkademikament, 
u għall-ħajja u baqgħu isegwuha kull 
fejn il-vokazzjoni tagħha sejħitilha. 
Henry u Inez baqgħu dejjem kuntatt u 
għajnuna ta’ ħuthom u tan-neputijiet 
tagħhom. Huma għenu lill-qraba 
tagħhom f’kull ħtieġa.14 

Xita ta’ virtujiet

Henry u Inez Casolani mxew bil-
prudenza u fl-imġieba tagħhom ma 
qagħdux jikkalkolaw x’jaqbel lilhom. 
Tant dan kienu jipprattikawh li kienet 
tiġihom b’mod naturali li jkunu 
prudenti. Nagħtu eżempju ta’ meta 
ħbieb ta’ binthom Sr Cecilia kienu 
jiltaqgħu magħhom wara l-Quddiesa. 
Minkejja li kien missierha, Henry 
kien bil-prudenza kollha jitbiegħed 
minnhom u jkompli fi triqtu biex 
l-oħrajn ikollhom il-libertà jitkellmu 
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ma’ Sr Cecilia. Il-koppja Casolani 
kienu jipprattikaw it-temperanza 
għax kienu moderati f’kollox. Huma 
rreżistew it-tentazzjoni ta’ xewqat għal 
affarijiet mhux meħtieġa, biex ġabru 
l-enerġiji tagħhom għall-prattika  tal-
imħabba f’ħajja ta’ moderazzjoni u 
temperanza. Per eżempju, ma kienux 
jgħaddu ljieli barra. Għalihom il-lejl 
hu ħin il-mistrieħ. Inez ġieli kitbet fid-
djarju tal-vjaġġi tagħhom li ma xtrawx 
oġġetti mixtieqa għax kienu għaljin. 
Matul ħajjitha kollha Inez kienet mara 
ta qawwa u ta’ kuraġġ; qawwija fil-
konvinzjonjiet insara tagħha; fis-sens 
ta’ dover lejn il-vokazzjoni tagħha ta’ 
mara miżżewġa u omm; u fil-ħeġġa 
li qatt ma naqsitha għat-tagħlim. 
It-tnejn imbagħad urew qawwa fl-
aħħar mumenti tagħhom għax dejjem 
aċċettaw dak kollu u kif bagħatulhom 
Alla. Il-ġustizzja għandha x’taqsam 
mal-imħabba. Huwa l-bniedem li qed 
jiddeċiedi u jiġġudika lilu nnifsu, 
mhux lil ħaddieħor. Meta Henry u 
Inez għażlu li jitolbu kuljum; meta lil 
binthom ma fixkluhiex fil-vokazzjoni 
tagħha; meta għenu lil xulxin u lill-
proxxmu fit-tiġrib tal-ħajja ta’ kuljum; 
meta għamlu l-karità permezz ta’ 
pariri jew għotjiet ta’ flus jew materjali 
oħra; huma kienu qed iwettqu l-virtù 
tal-ġustizzja magħhom infushom biex 
jimmeritahom dak li wegħedna Kristu. 

Henry u Inez Casolani kellhom xita 
ta’ virtujiet bħall-onestà, modestja, 

sinċerità, gratitudni, ferħ, umoriżmu, 
u entużjażmu, kif ukoll umiltà u 
serenità. Henry kellu xogħol ta’ 
responsabbiltà lejn klijenti tat-tajjeb. 
Qatt ma ipprofitta ruħu għal qligħ 
żejjed u faċli. Inez kienet tikteb 
kontra ilbies immodest li seta’ kien 
ta’ tentazzjoni għal tiġrib fil-familji. 
Henry u Inez għarfu li l-pedament 
ta’ kull ħbiberija soda u dejjiema 
hija s-sinċerità, li ma hi xejn ħlief 
preċett morali u virtù li tingħatalna bi 
grazzja. Fl-1969 Inez kitbet artiklu li 
fih ħeġġet lill-ġenituri iwiddbu lill-
uliedhom bil-ħlewwa biex uliedhom 
ma jibżgħux jgħidu l-verità u jkunu 
sinċieri billi jammettu li żbaljaw. Il-
koppja Casolani kellhom sens kbir 
ta’gratitudni peress li kienu konvinti 
li kull ġid kien rigal t’Alla. Anki 
għalihom infushom huma stess kienu 
rigal ta’ Alla għal xulxin. Minħabba 
l-virtù tal-gratitudni li kellhom, 
Henry u Inez kienu jinnutaw kollox 
u jagħmlu dak li hemm bżonn bix-
xieraq għax għalihom il-ħolqien 
kien rigal li jridu jibżgħu għalih. Il-
kitbiet ta’ Inez huma xhieda li kienet 
tattribwixxi kollox lil Alla, u kemm 
kienet tiżżih ħajr ta’ kollox. 

Barra minn hekk, Henry u Inez 
Casolani ferħu u ferrħu lil bosta. 
Għalkemm Henry u Inez kellhom 
karattri differenti, it-tnejn kienu 
bbażati fuq il-ferħ intern li kellhom 
għax kienu mħarrġin fl-affarijiet 
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t’Alla u kienu jitolbuh kuljum. 
Lil Inez, l-iċken kumpliment kien 
iqabbiżha bil-ferħ. Il-kollegi ta’ 
Henry kienu jaraw it-tbissima 
dejjiema fuq fommu u l-ferħ fuq 
wiċċu u jxebbħuha ma’ tat-tfal. 
Henry imbagħad kien magħruf għall-
umoriżmu tiegħu li huwa wkoll virtù 
li jikkomplementa l-barkiet t’Alla. 
It-tensjoni u l-ħinijiet twal tax-xogħol 
kienu regolarment jintnesew waqt xi 
ċajta ta’ Henry. Meta pinġa posters 
waqt il-kampanja għall-qlib għall-
flus deċimali fl-1972, huwa ħareġ 
b’karikaturi umoristiċi u intelliġenti 
ħafna. Inez ittiedet mill-umoriżmu ta’ 
Henry. 

It-tnejn kienu entużjasti għal kull 
ma kellu x’jaqsam mal-affarijiet 
spiritwali, li jġiegħel lil min jaħseb 
li kellhom iżjed minn sempliċi 
devozzjoni. Henry wera dan l-aktar 
bil-ħeġġa biex ikun lettur u jxandar 
il-kelma t’Alla anki fil-kliem tiegħu. 
Inez kienet saħansitra tikteb ittri lill-
Papiet biex twasslilhom xi fehma. 
Henry u Inez kienu jafu jisimgħu 
u jikkomunikaw ma’ ħaddieħor. 
Kellhom il-paċenzja li jisimgħu lil 
ħaddieħor b’attenzjoni, jaħsbu fuq 
dak li ntqalilhom, u jwieġbu skont 
l-esperjenza, it-tjubija, u l-imħabba 
tagħhom lejn il-proxxmu. U din il-
virtù pprattikawha ma’ kulħadd,  
kbir u żgħir, Malti u barrani, fqir u 
sinjur. 

Il-koppja kienet wkoll umli u qatt 
ma żammet f’qalbha kontra ħadd. 
Jekk kienet tiżbalja, Inez mill-
ewwel kienet tammetti. Lil Henry 
kulħadd kien jafu b’raġel umli, 
twajjeb u rispettabbli. L-umiltà kienet 
kumplimentari mal-karattru tiegħu 
ta’ raġel timidu, imma l-għarfien 
tal-Vanġelu kienet kawża għalfejn 
huwa ried ikun hekk. Għalkemm 
huwa kien ġej minn familja distinta, 
huwa qatt ma semma’, u wisq inqas 
ftaħar b’dan. Is-serenità ma naqsitx 
lill-koppja Casolani għax din kienet 
ir-rifless ta’ dak li emmnu u ttamaw 
fih, jiġifieri il-kobor u l-ħniena ta’ 
Alla. Fis-sajf tal-1992 Inez Casolani 
kienet għarrfet lil qrabatha li qalbha 
kienet fjakka ħafna. Minkejja dan hija 
marret għall-villeġġatura bħallikieku 
xejn u serena għax dejjem wettqet 
ir-rieda t’Alla. Għaliha r-reliġjon 
Kattolika kienet il-qofol ta’ ħajja 
serena, sinċiera, onesta u mimlija 
bl-imħabba. Is-skiet li bih Henry 
kien jilqa’ l-kuntrarju, u l-paċi li 
kien iżomm jew iġib man-nies ta’ 
madwaru, kienu jirriflettu s-serenità 
ġewwenija li kellu f’qalbu. Dawn 
il-virtujiet kollha, li bil-grazzja 
ta’ Alla l-koppja Casolani qalgħu, 
wettqu u ttrasmettew lill-proxxmu, 
għamluhom koppja awtentika f’ħajja 
kontinwament marbuta ma’ Alla.15
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Kienu mberkin minn Alla

Henry u Inez Casolani kellhom 
qalbhom maħlula mill-ġid tad-dinja. 
Għarfu li l-milja tal-ħajja tinsab 
fit-triq tas-sewwa u tat-tjubija u 
fis-sottomissjoni lejn Alla. Meta 
waħħdu r-rieda tagħhom ma’dik ta’ 
Alla, huma kienu mberkin għax ir-
Rieda ta’ Alla kienet il-paċi tagħhom. 
Henry u Inez sofrew f’ħajjithom 
minħabba t-telfa ta’ qrabathom, fl-
inċertezzi li ġabet magħha l-gwerra 
waqt l-għarusija tagħhom, meta 
l-unika binthom iddeċidiet li ssir 
soru u minħabba kundizzjonijiet ta’ 
saħħa. Iżda kull tort li sarilhom u kull 
kuntrarju aċċettawh u offrewh għall-
glorja ta’Alla. Kienu jafu li Alla biss 
huwa l-għaref. Ittamaw fih anki meta 
ma fehmuhx. 

Huma kienu umli u afdaw fil-
provvidenza t’Alla. Huma dejjem 
imxew bil-ħlewwa ma’ kulħadd, 
anki meta skont l-istint kellhom 
raġun jilmentaw jew jirrabjaw għal 
min dejjaqhom jew weġġagħhom. 
Huma ħadmu għas-sewwa fid-dinja 
u mhux fiċ-ċirku ċkejken tal-ħajja 
personali tagħhom. Talbu, kitbu, 
għallmu u xandru s-sewwa sat-truf 
kollha li setgħu jilħqu bil-mezzi 
limitati li kellhom. Riedu lil-imħabba 
u l-virtujiet insara jingħaqdu biex 
tirbaħ is-sewwa u titkattar il-ġustizzja 
għalihom u għall-bnedmin kollha. 

Jekk Henry u Inez Casolani ġew 
iġġudikati minn Alla kif huma ħarsu 
lejn il-proxxmu, allura l-ħniena 
divina żgur li messithom bil-kbir. 
Meta Henry kien imsejjaħ bħala ġurat 
qal “min jien biex nikkundanna lil 
ħaddieħor?” Għalhekk Henry kien 
jaqdi din is-sejħa b’ċerta dieqa. Meta 
ġar tiegħu beda jinsolentah u kien lest 
għall-ġlied, Henry ma qal xejn u ma 
għamel xejn. Wara xi ħin Henry mar 
sab lill-ġar ġellied u skuża ruħu hu 
minflok il-garr. Tassew li Henry u Inez 
kienu jipprattikaw il-ħniena. Il-koppja 
Casolani kellhom qalbhom safja għax 
kienu jħossu ‘l Alla fihom infushom u 
f’kollox. Ħafna nies stqarrew li huma 
kienu nies twajba u ma żammew ebda 
ħażen f’qalbhom. Dejjem ippruvaw 
ikunu integri, onesti, ġusti, qalb ta’ 
tfal. Għalhekk huma setgħu jagħrfu 
u jkunu jafu lil Alla. Henry u Inez 
ħabbew u żammew il-paċi bejniethom, 
mal-proxxmu, u ma’ kulħadd. Henry 
kien ikkunsidrat minn ħafna bħala 
wieħed li jseddaq il-paċi. “U nsieha!” 
kien jgħid Henry meta jinqala’ 
d-diżgwid. Fil-kitba tagħha, Inez 
awgurat lil kulħadd biex jibni pontijiet 
li jgħaqqdu persuni ma’ oħrajn li jsibu 
s-sliem permezz tal-maħfra. Meta xi 
persuni qabdu ma’ Inez jew Henry, 
id-doża tal-inkejja setgħet żdiedet 
apposta minħabba l-għira, meta kienu 
jarawhom daqshekk onesti fl-affarijiet 
reliġjużi u spiritwali. Ġa rajna kif 
huma wieġbu għal dan it-tiġrib.16
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Ħjiel fuq il-ħajja 
ta’ Henry u Inez Casolani

Henry Casolani, iben George u Maria 
Concetta née Borg, twieled il-Belt 
Valletta fil-25 ta’ Novembru 1917 
u tgħammed fil-kolleġġata ta’ San 
Pawl, il-Belt, erbat ijiem wara. Ġa 
minn tfulitu Henry kien bniedem 
ġentili, edukat u ta’qalbu f’idu. Kien 
umli, ta’ ftit kliem, iżda fl-istess ħin 
kien iħobb jiċċajta.  Kien artista u 
studja fl-Iskola tal-Arti taħt Edward 
Caruana Dingli. 

Kif bdiet it-Tieni Gwerra Dinjija 
huwa ġie ssekondat għal mar-
Royal Army Medical Corps. Wara 
huwa kompla karriera twila mad-
Dipartiment tax-Xogħolijiet Pubbliċi 
bħala disinjatur sal-1977 meta rtira 
bil-pensjoni. Hemmhekk huwa kien 
stmat u maħbub kemm mis-superjuri 
tiegħu u kemm minn ta’ taħtu 
peress li kien onest fuq ix-xogħol u 
jagħmel dmiru, u anki iżjed, b’reqqa 
kbira. Kien jgħin, iġib il-paċi bejn 
min jitlewwem, u jmexxi lil sħabu 
anki f’affarijiet spiritwali. Għal xi 
xhur bejn l-1971 u l-1972 huwa 
kien issekondat mas-Segretarjat 
Flus Deċimali biex jiddisinja 
posters, leaflets, karikaturi u logħob 
edukattivi u kultant umoristiċi, bħala 
thejjija għall-qlib minn flus bix-xelini 
u s-soldi għall-flus biċ-ċenteżmi u 
milleżmi.

Ta’ 38 sena Henry nstablu d-djabete, 
u għall-ħabta tal-1989 il-vista 
tiegħu marret għall-agħar minħabba 
retinopatija djabetika u diġenerazjoni 
makulari, tant li ma setax jaqra tipa 
normali. Din hi kundizzjoni li ma 
tistax titjieb minnha. Huwa kien 
devot tal-Venerabbli, il-lum beata, Sr. 
Marija Adeodata Pisani. Kien waqt 
Quddiesa ta’ festa tagħha fil-knisja 
tal-Monasteru tas-sorijiet Benedittini 
fl-Imdina li Henry treġġgħetlu lura 
vista perfetta b’mod xjentifikament 
mhux spjegabbli u minn dakinhar 
’il quddiem reġa’ beda jaqra 
normalment. Ġrajja inspjegabbli oħra 
kienet meta ħtieġlu jitla’ fuq il-bejt 
ta’ Palazzo Francia, il-Belt, fejn kien 
hemm l-istudio tad-draughtsmen biex 
itemm pjanta kbira ta’ Triq Irjali, 
illum Triq ir-Repubblika. Buffura riħ 
mil-Lvant tajritlu l-pjanta lura lejn 
Marsamxett. Henry kien tant inkwetat 
għax kienet kopja unika. Tant talab 
lil Sant’ Antnin meta mar ifittxha ma’ 
kollega tiegħu, għalxejn għall-ewwel. 
Meta mar lura l-istudio wara l-waqfa 
ta’ nofsinhar, sab il-pjanta. Kienet 
taret għal fuq il-bejt tal-istess kollega 
tiegħu li kien joqgħod il-Belt. Tassew 
Henry kien bniedem ta’ fidi. Huwa 
miet nhar id-29 ta’ Diċembru 1999 fl-
għomor ta’ 82 sena.

Inez Casolani née Vassallo twieldet 
Bormla fil-11 t’Ottubru 1915, bint 
Giovanni Felice u Giuseppina née 
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Portelli. Hija ġiet mgħammda jumejn 
wara fil-parroċċa tal-Kunċizzjoni 
f’Bormla. Missier Inez, li miet ta’ 
52 sena fl-1937,  kien bniedem ta’ 
kultura vasta, speċjalment, artistika 
u mużikali. Għalhekk Inez tħajret 
tistudja anki fin-Normal School 
u saret għalliema b’vokazzjoni, 
għalkemm għal xi żmien fil-gwerra 
hija ħadmet mas-Servizzi Ingliżi biex 
tgħin lill-familja finanzjarjament. 
Hekk kif iżżewġet, Inez waqfet mix-
xogħol u ddedikat ruħha għall-familja 
tagħha, iżda mqanqla mill-ispirtu ta’ 
karità nisranija xorta baqgħet tagħti 
lezzjonijiet privati lill-istudenti li 
kellhom bżonn l-għajnuna tagħha, 
bla ma qatt aċċettat ħlas. Inez kellha 
karattru estrovers. Kienet ferrieħa, 
tinġieb, tal-kelma faċli u tgħin lil 
kull min ikun. Bosta kienu dawk li 
fittxewha għal parir tajjeb. 

Fid-dar u fil-familja hija ħolqot 
ambjent Nisrani ta’ mħabba u 
għajnuna reċiproka. Kienet taf tħit, 
tinittja, taħdem il-crochet u ssajjar 
tajjeb, tant li kultant kienet tkun 
mistiedna għall-programmi tal-
mara tad-dar tar-rediffusion (cable 
radio). Barra minn hekk, għal bosta 
snin Inez kitbet artikli qosra imma 
interessanti fil-fuljett parrokkjali 
tal-Kunċizzjoni tal-Ħamrun. Fihom 
hija kienet tieħu spunt minn ġrajjiet 
kurrenti jew ta’interess partikolari 
biex imbagħad tagħti xi tagħlima 

spiritwali u reliġjuża. Inez li kellha 
ħafna devozzjonijiet, kienet appostlu 
tal-aqwa virtujiet Insara mhux 
biss għax xandrithom, iżda għax 
għexithom ukoll. L-ispiritwalità ta’ 
Inez kienet imfassla fuq it-talb, qari 
tal-Kelma t’Alla, mortifikazzjoni, 
u karità. Inez kienet tbati minn 
kundizzjonijiet li għaddewha minn 
sofferenzi kbar, iżda li hi għarfithom 
bħala mgħodijiet speċjali li Alla ried 
jgħaddiha minnhom biex titqaddes.  
Inez Casolani mietet fit-13 ta’ Lulju 
1992 hekk kif stqarret ‘I take record 
of God .. in Thee I have had my 
earthly joy.’17
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Konklużjoni bil-kliem 
tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Nagħlaq bi kliem l-Arċisqof 
Monsinjur Charles J. Scicluna: 
‘Fil-koppja Casolani naraw il-
qdusija ta’ tant u tant koppji 
Maltin u Għawdxin...Aħna nitolbu 
l-interċessjoni tagħhom għall-familji 
Maltin, għal dawk kollha li qed 
ifittxu t-triq tal-qdusija fis-Sagrament 
taż-Żwieġ... Jalla dan il-balzmu li 
l-koppja Casolani użaw ma’ xulxin 
u mal-proxxmu ikun balzmu wkoll 
li jdewwi l-feriti u l-ġerħat ta’ tant 
familji. Jiena nitlob għaż-żgħażagħ 
li qed jippreparaw għaż-żwieġ biex 
iħarsu lejn l-eżempju ta’ Henry u 
Inez u jitolbuhom l-interċessjoni 
tagħhom huma u jhejju ruħhom 
għas-sagrament taż-żwieġ... Nibdew 
nitolbu, u nistedinkom titolbu, biex 
il-Mulej jagħtina sinjal ta’ fejqan 
fiżiku bl-interċessjoni tal-koppja 
Casolani... Qaddejja ta’ Alla, Henry u 
Inez Casolani: itolbu għalina.’

Talba bl-interċessjoni 
tal-Qaddejja ta’ Alla, 
Henry u Inez Casolani

O Alla, Inti żejjint lill-Qaddejja 
Tiegħek, Henry u Inez Casolani, 
bil-grazzja tal-Magħmudija u tas-
Sagrament taż-Żwieġ. Int imlejthom 
bi mħabbtek bħala miżżewġin u 
bħala ġenituri u għaġinthom fi 
xbiha ħajja ta’ Ibnek, Ġesù. Inti 
mexxejthom taħt il-patroċinju u 
bl-interċessjoni ta’ Sidtna Marija u 
tal-Qaddisin.

Qanqal fina l-ħeġġa li nimxu fuq 
l-eżempju ta’ Henry u Inez Casolani 
biex bħalhom aħna wkoll inkunu 
strumenti ta’ paċi fil-familja u 
kullimkien, li naħfru u ngħinu 
lill-proxxmu, li nkunu ferħanin 
f’qalbna u li nnisslu l-hena bi 
tbissima, li nkunu nies ta’ qalb 
tajba, umli u ġenerużi, u li norbtu 
qalbna dejjem mar-Rieda Tiegħek.

Agħmel Mulej, li bl-interċessjoni 
ta’ Henry u Inez Casolani, naqilgħu 
l-grazzja li tant għandna bżonn 
(semmi l-grazzja). Nitolbuk ukoll li, 
jekk hi r-Rieda Mqaddsa Tiegħek, 
l-għeġubijiet tal-Ħniena Tiegħek 
magħhom ikunu rikonoxxuti mill-
Knisja, għall-ikbar glorja Tiegħek, 
Ammen.  (għall-użu privat).
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