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1 

 

Qabel iż-Żwieġ 
 

Henry (Henry Joseph Carmel Francis Paul) Casolani twieled fid-dar 175 Triq San 

Kristoforu, il-Belt Valletta, Malta, nhar il-25 ta' Novembru 1917,
1
 iben George li kien 

mir-Rabat ta' Għawdex, u Maria Concetta nee Borg, minn tas-Sliema.  Ħamest ijiem 

wara' huwa ġie mgħammed fil-knisja kolleġġjata ta' San Pawl, il-Belt stess minn Dun 

Peter Farrugia.  Il-parrini tiegħu kienu n-nanniet materni Salvatore u Paulina Borg.
2
 

Komunemement lil Henry kulħadd kien isejjaħlu Harry.  Huwa żżewweġ lil Inez 

Vassallo nhar id-19 ta' April 1944 fil-parroċċa ta' Porto Salvo (San Duminku), il-Belt 

Valletta.
3
 Huwa miet fid-29 ta' Diċembru 1999 fl-isptar Żammit Clapp tas-Sliema fl-

għomor ta' 82 sena,
4
 seba' snin wara' martu. 

 

Inez Casolani imsemmija Agnes (Agnes Angela Maria-Anna Josepha Emmanuela 

Publia Concetta) nee Vassallo twieldet fid-dar numru 36 Triq Santa Teresa, Bormla, 

Malta fil-11 ta' Ottubru 1915, bint Giovanni Felice u Giuseppina nee Portelli.  Hija 

ġiet mgħammda jumejn wara' fil-parroċċa u kolleġġjata tal-Kunċizzjoni f'Bormla 

minn Dun Francesco Mallia.  Parrini kienu nannietha paterni Carmelo u Concetta.
5
  

Inez mietet fid-dar tal-villeġġatura mikrija mill-konjuġi  Casolani, 27 il-Bajja s-Sabiħa 

(Pretty Bay), f'Birżebbuġa nhar it-13 ta' Lulju 1992, fl-għomor ta' 76 sena.
6
 

 

Meta Henry kien għadu tifel il-familja Casolani ġarrew għal Triq San Mark, il-Belt 

stess.
7
  Missieru George kien jaħdem fl-istaff editorjali tal-ġurnal il-Berqa.  George 

miet fit-3 ta' Awwissu 1941, fl-eqqel żmien tal-gwerra.  Kien irrispettat ħafna għall-

professjonalita' tiegħu kif jixhdu l-kondoljanzi sinċieri ta' Mabel Strickland f'dik l-

okkażjoni.
8
 Din it-telfa ħalliet niket kbir f'qalb Henry.  Ommu mietet fl-1 ta' 

Settembru 1961. Henry kellu oħtu waħda, sentejn ikbar minnu, li kien jisimha Juliette.  

 

Missier Inez, Giovanni Felice, għalliem ta' l-Arti fl-iskejjel governattivi, kien bniedem 

mill-iżjed kolti u intelliġenti li eċċella f'bosta oqsma: mużiċist (kien idoqq l-orgni); 

kantant; maestro di cappella; pittur; fratell u rettur tal-Fratellanza tal-Kurċifiss; u 

segretarju fis-Soċjeta' Filarmonika San Ġorġ ta' Bormla.
9
   Bla dubju li Inez tgħallmet 

u kienet influwenzata ħafna minn missierha, bniedem ta' sens ċiviku u reliġjuż kbir.  

Miet fl-1937 fl-għomor ta' 52 sena.  Ommha Giuseppina mietet fl-1953.  Inez kienet 

it-tielet minn  ħamest aħwa.  Barra minn Inez, il-koppja Vassallo kellhom lil Marie, 

Beatrice (Bessie), John (Johnny) u Josie. 
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Meta kien għadu tifel, Henry kien edukat u kellu manjieri ħelwin.  Lanqas jiġġieled 

ma kien jaf.  Ma kien jiġġieled ma' ħadd.  Skond ħabib tat-tfulija tiegħu huwa kien 

twajjeb b'mod eżaġerat, kif jgħidu a good boy. Għalhekk kulħadd kien iħobbu.  It-tfal 

tal-Belt kienu jilagħbu, l-iżjed il-futbol, u ġieli jitlewmu.  Iżda hu kien ġa jevita t-

tilwim u kien jidher tifel kwiet u konċiljattiv.  Anke l-mixja tiegħu kienet turi sura u 

mod pulit.
10

  Kien twil u rqieq, u sħabu kienu jxebbħuh mal-attur famuż John Wayne.  

Huwa kien imur il-kulleġġ ta' Flores.  Henry attenda wkoll l-iskola ta' Arti l-Belt stess 

fejn studja d-diżinn u l-iskultura. Minkejja li hu ġie offrut borża ta' studju biex imur 

jistudja barra huwa rrifjutaha għax kien ikollu jinfatam minn Inez.  Huwa beda 

jaħdem mad-Dipartiment tax-Xogħolijiet Pubbliċi fl-1934 bħala diżinjatur 

(draughtsman), iżda hekk kif bdiet il-gwerra fl-1940 huwa ġie ssekondat bil-lieva 

għar-Royal Army Medical Corps.  Wara' l-gwerra reġa' mar jaħdem mal-Public Works 

sakemm irtira bil-pensjoni fl-1978.  Fatt li juri kemm kien ġuvni rett u fdat 

jirrakkontah il-perit Michael Busuttil, li kien ħabib tiegħu.  Meta l-familja Busuttil 

kienu joqogħdu r-Raħal Ġdid, Henry kien jitħalla jidħol id-dar tagħhom kemm irid 

minkejja li Michael kellu tliet aħwa xebbiet.
11

 

 

Inez mill-ewwel uriet ħila fl-iskola, speċjalment fil-lingwi, tant li kisbet borża ta' 

studju għall-Iskola Sekondarja tax-xebbiet Normal School il-Belt, li dak iz-żmien 

kienet tikkwalifika lit-tfajliet għal karriera ta' għalliema.  Fl-1931 hija għaddiet mill-

Oxford Junior Local Examination f'ħames suġġetti: l-Ingliż, l-Istorja, it-Taljan, l-

Aritmetika u r-Reliġjon.
12

  Bla dubju li għal dak iz-żmien dan kien suċċess kbir li 

fetħilha beraħ il-karriera ta' għalliema, li għaliha hija kellha dispożizzjoni naturali u 

vokazzjoni  dejjiema, kif naraw iktar 'il quddiem.  Hija spiċċat il-kors fl-1933 

b'ċertifikat tajjeb.
13

 Bdiet tgħallem fl-iskola Umberto Primo (fejn kienet l-unika 

għalliema Maltija), u mbagħad fi skola sekondarja għall-bniet f'Bormla fejn baqgħet 

sal-1942 meta daħlet skrivana mar-Royal Air Force.  Meta żżewġet waqfet mix-

xogħol. 

 

Tul xbubitha Inez kienet toqgħod Bormla, għalkemm fi żmien il-gwerra hija u l-

familja Vassallo ġew rifuġjati ma' qrabat mill-Ħamrun.  Kienet mill-ewwel ġovjali fil-

karattru, tħobb titkellem u tkompli ma' kulħadd u prudenti fl-istess ħin,
14

 kif jixhed 

kuġinuha it-tabib Leo Portelli.  Huwa kien joqgħod ir-Raħal Ġdid meta Inez kienet 

iżżurhom ma' ommha.  Jiftakar b'mod partikolari kemm Inez kienet dħulija u tħobb il-

kċina. Is-Sur Louis Gonzi mill-Belt jiftakar lil Inez bħala mara twajba, bjonda u 

wiċċha tond.
15

  

 

Henry u Inez iltaqgħu l-ewwel darba  fiż-żgħurija peress li Henry kien ħabib ta' ħuha 

John.  Henry u Inez kienu jinħabbu u jirrispetaw lil xulxin b'imħabba kbira u fl-istess 

ħin onesta.  L-għerusija tagħhom ma kienetx kollha ward u żahar, bħal kwalunke 

relazzjoni ta' imħabba, għal diversi raġunijiet, fosthom bla dubju għax ikkoinċidiet 

eżattament ma' l-aktar żmien diffiċli fil-ħajja ta' pajjiżna, it-Tieni Gwerra Dinjija, 

meta ftit li xejn kien jeżisti futur għall-poplu tagħna.  Barra minn hekk, lil Henry 
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mietlu missieru fl-1941.  B'xorti tajba sab lil Inez tikkonslah.  Henry wkoll kien 

stazzjonat għal xi żmien f'Pembroke u kien ikun frank biss darba fil-ġimgħa.  Id-

dixxiplina fuq il-Maltin kienet stretta.  Kien imdawwar b'irġiel Ingliżi li ftit kellhom 

skrupli morali, u wieħed jifhem kemm għadda minn sofferenza meta, fuq insistenza ta' 

ommha u ħutha, Inez marret taħdem mas-servizzi biex tkun tista' tgħin aħjar lill-

familja tagħha, peress li missierha kien ġa miet.  Sħabu ma' kienux jifhmuh.  Barra 

minn hekk oħtu Juliette kienet marret toqgħod għal xi żmien maz-zijiet Għawdxin 

tagħha u Henry ġieli kien imur Għawdex f'sogru kbir biex izur lil qrabatu hemm.  

Kien isuq ir-rota mill-Marfa sa l-Imtarfa, izda meta ma kellux rota kien ikollu 

jimxiha.
16

  

 

Fil-bidu tal-gwerra hu kien stazzjonat fir-Raħal Ġdid. Spiss kien ikun għassa fiċ-

ċimiterju tal-Addolorata.  Peress li dan kien qrib ħafna kemm ta' l-ajruport ta' Ħal-

Luqa, tal-batterija ta' San Ġakbu u tal-port tal-Marsa, iċ-ċimiterju kien post perikoluż 

ħafna waqt attakki mill-ajru.  Hu u sħabu ma setgħux jiġru għall-kenn waqt ħbit mill-

ajru qabel ma tingħatalhom l-ordni.
17

  Iżda wara hu ħadem fl-isptar ta' l-Imtarfa.  

Hemmhekk huwa kien qrib sew tad-dar peress li l-familja tiegħu kienu ġew rifuġjati 

mill-Belt għar-Rabat.
18

 Sadanittant il-familja ta' Inez sabet rifuġju ġewwa l-Ħamrun. 

Henry xorta kien isib ħin biex iżur lil Inez kemm jista' jkun.  Hija kienet tgħallem 

f'Bormla.  Darba minnhom waqgħet bomba li kissret l-iskola.  L-għalliema u t-tfal 

kollha kienu sabu kenn u ma miet ħadd.  Iżda Henry ma kienx jaf b'dan u ħaseb li 

Inezsetgħet intradmet għax minflok l-iskola kien hemm biss rdim u ma setax jilmaħha 

ġejja mit-triq tas-soltu.  Jista' wieħed jifhem x'ħass dak il-ħin, sakemm feġġet Inez 

mid-direzzjoni l-oħra!  Kienet biddlet triqitha biex tiskapula l-irdim u t-terrapien.
19

 

 

Peress li Henry u Inez ma setgħux jiltaqgħu spiss fil-gwerra, u huwa ma kellux telefon 

għad-dispożizzjoni esklussiva tiegħu, huma kienu jiktbu lil xulxin spiss, anke biex 

jifthiemu ghal appuntament.  Henry kien iqatta' mill-ewwel l-ittri ta' Inez, 

probabilment ghax kien jibża' li jaqgħu f'idejn terzi persuni, izda Inez żammet l-ittri ta' 

Henry.  Dawn jitfgħu dawl fuq ir-relazzjoni intima ta' mħabba bejniethom, iżda wkoll 

ta' imħabba lejn Alla u l-proxxmu.
20

  Biex Inez ma jkolliex għalfejn tixtri envelop u 

bolla, huwa kien jibagħtilha dawn bil-lest fl-ittri tiegħu.  L-ewwel ħsieb ta' Henry kien 

ikun dejjem l-imħabba lejha, kien ikun jixtieq jaf dwarha u li tinsab sew, kien 

jgħarrafha x'għamel u x'minnu mill-aħħar darba li kitbilha jew li ltaqgħu.  Għalih Inez 

kienet l-isbaħ u l-aqwa xebba tad-dinja.  Bla dubju huwa kien miġnun warajha u kien 

estażjat fil-preżenza tagħha jew meta jaħseb fiha.  Meta kitbitlu li kienet tibkih 

għamlilha l-kuraġġ peress li kienet xebba li ma jixirqilha xejn inqas milli tkun 

kuntenta.  Kien ifakkarha biex titlob għalih għaliex ma setax jisma' Quddiesa ta' 

kuljum.  Mhux biss imma talabha biex titlob għad-difensuri ta' Malta, li magħhom 

kien qed jaħdem mill-qrib.  Tant kellhom nuqqas ta' kollox li f'Ġunju 1941 saqsieha 

ratx il-pinna tiegħu għand ommu fir-Rabat għax ma setax isibha f'Pembroke u hi 

kienet għadha kif żaret lil ommu.  Din kienet għada kif romlot u Inez b'rispett kbir 

kienet iżżurha.  Ommu u Juliette kienu jħobbuha mmensament u kien jghidilha li 
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kienet iddawlilhom darhom.  Darba minnhom kienu mistednin għall-festa tal-

Magħmudija tat-tifla ta' kuġinuh.  Henry ma riedx jaċċetta lira li kienet bagħtitlu Inez 

għar-rigal, peress li kienu mistednin ma' ommu, u din kienet ġa xtrat rigal għali u 

sabiħ. Talab lil Inez iżżomm il-lira.
21

   

 

F'Novembru 1941 Henry waqa' u kiser idu.  Huwa tant kien jieħu l-affarijiet bil-kalma 

u kien perseveranti li ma qal lil ħadd għal ġimgħa sħiħa sakemm ma setax jissaporti 

izjed.  Fl-aħħar kellu jgħid lit-tabib li ordnalu l-ġibs u ġimgħa fis-sodda.  Kien 

imdejjaq ġewwa l-izjed għax ma setax jara lil Inez.  Wisq izjed kien imdejjaq f'Mejju 

1942. Qala' erbat ijiem, bejn is-Sibt u l-Erbgħa, magħluq ġewwa confined to barracks, 

għax nesa jmur għal lezzjoni.  Issa hu ma kienx qalilha lil Inez li kellu lezzjoni għax 

skond hu kienet tfakkru żgur hi.  Milli jidher hija kienu fissritlu li ħadet għaliha li ma 

kienx għarrafha u komplew żdiedulu d-dwejjaq minħabba din l-inkomprensjoni.  Meta 

kienu jinfirdu b'xi argument, ma kienx jistabar qabel ma jiktbilha l-għada stess biex 

jiskuża jew ifisser ruħu sew.  Kien jiktbilha li kien jixtieq, u li dalwaqt ikunu ta' 

xulxin għal dejjem.  Ma seta' jtiha xejn ħlief imħabbtu fi żmien ta' nuqqasijiet u għaks 

waqt assedju bħal dak.  Anke meta żaru wieħed minn qrabatu li kellu tarbija kellhom 

imorru idhom f'idhom, għalkemm ommu kienet ħasbet għar-rigal.  Il-konvoj ta' Santa 

Marija kien ġab biss ftit neċessitajiet u ebda ġid.   

 

Henry kien ta' ftit kliem u kien jiskuża ruħu ma' Inez għalhekk. Kien jgħidilha li ma 

jkellimiex mhux għax miġġieled magħha iżda għal kuntrarju għax kien ikun estażjat 

f'dak il-ħin.  Meta kien jiktbilha kien jindirizzaha bi kliem ta' ħlewwa. It-tjubija tal-

koppja kienet ġa feġġet sew. Kien jassiguraha li qerr u li l-għada kien se jitqarben.  

Henry kien jifraħ kull meta ħabbrilha li setgħu jiltaqgħu per eżempju f'xi Ħadd fl-4.00 

p.m.  Meta kienu jiltaqgħu il-Ħamrun biex jaraw film talkies kien jgħidilha biex tieħu 

permess mingħand ommha.  Huwa kien imdejjaq fuq ix-xogħol, iżda minflok ma kien 

jilmenta, huwa kien sempliċement jawguralha li ma tgħaddix mill-istess tiġrib li kien 

għaddej minnu hu. Sad-9 ta' Frar 1943, huma kienu qed jaħsbu għal data taż-żwieġ.  

Ġa kien qed jaħseb li jekk qatt ikollhom ulied bniet, ma jħallihomx joħorġu jaħdmu 

biex jibqgħu id-dar jgħinu lil ommhom.  Kien ċert li huma kienu twieldu għal xulxin.  

Kien ukoll ċert li Inez kienet imdejqa fuq ix-xogħol mar-R.A.F.  Barra minn hekk 

huwa kien jammira u jistagħġeb b'Inez għax kienet taf tikteb daqstant fit-tul u ċar 

b'daqstant ilsna differenti.  Il-vena umoristika ta' Henry qatt ma naqset.  Darba 

minnhom kiteb bil-Malti biex ma jagħtix sodisfazzjon lil sħabu tax-xogħol. B'kurżita' 

wieħed minnhom saqsieh x'kien qed jikteb.  Biex jiċċajta, Henry wieġbu li l-kurunell 

kien talbu jiktiblu ittra bil-Ġermaniż!  Sa Mejju 1943, id-data ta' l-aħħar ittra, kienu 

qed jaħsbu iżjed bis-serjeta' għad-data taż-żwieġ li kienet qed toqrob flimkien mal-

liberazzjoni ta' l-Ewropa mill-madmad tan-nażi-faxxismu. 
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L-Ewwel snin taż-żwieġ u t-trobbija ta' binthom Cecilia 

 

Henry u Inez Casolani żżewġu nhar id-19 ta' April 1944
22

 fil-knisja ta' Santu Wistin, 

il-Belt Valletta,  fil-preżenza ta' Patri Benigno Camilleri, Agostinjan.  Ix-xhieda kienu 

Dr Lorenzo Mifsud Bonnici u Dr Leo Portelli. Kien jum sabiħ għall-għarajjes għax fl-

aħħar kienu ta' xulxin, kif kienu ilhom jixtiequ.  Għalkemm l-eqqel tal-gwerra kien 

għadda, kienet għada ma ntemmitx.  Kien għad hawn in-nuqqasijiet u ż-żwieġ sar fis-

sempliċita' u l-ferħ li tnissel rabta ta' mħabba shiħa u dejjiema.   

 

Ħjiel ċar tal-karattru ċajtier u konċiljattiv ta' Henry nieħduh minn inċident li seħħ 

waqt iċ-ċerimonja taż-żwieġ ġewwa l-knisja. Oħtu Juliette li kienet sopran famuża, 

xtaqet tkanta l-Ave Maria, iżda dak iż-żmien in-nisa ma kellhomx permess jitilgħu fuq 

l-orgni.  Allura kif il-mistednin kienu f'posthom fil-knisja, hija resqet lejn it-taraġ li 

jagħti għall-orgni, u telgħet bla ħoss ta' xejn.  Għas-sodisfazzjon tagħhom, il-

mistednin malajr indunaw li dik kienet oħt l-għarus tkanta minn fuq l-orgni.  Is-

saċerdot ta' daqqa t'għajn ta' diżapprovazzjoni lejn Henry li kien diġa quddiem l-artal, 

imma Henry tbissimlu.  Hekk kif il-Quddiesa spiċċat, Henry daħal fis-sagristija biex 

jirringrazzja u jagħti prosit liċ-ċelebrant.  Dan saqsieh għaliex Juliette kienet għamlet 

hekk.  Henry bil-ħlewwa kollha, kalma u naturalment tbissima, għax dik ma kien 

iħalliha mkien warajh, qal: "fil-gwerra jkollok tagħmel dak li ma tridx.  Ara l-mara li 

għadni kif iżżewwiġt, jekk taqa' minn fuq ajruplan ma jiġrilha xejn!" 

"Għaliex?", saqsa s-saċerdot. 

"Għax drapp għal-libsa  tat-tieġ ma sabux", wieġeb Henry, u żied jgħidlu, "Xi ħadd 

ġabilhom paraxut ta' pilota Ġermaniż ..!"  Is-saċerdot, mhux biss nesa x'għamlet 

Juliette, imma nfaqa' jidħak kemm jiflaħ.
23

  

 

L-ewwel dar li kellhom il-konjuġi Casolani kienet fi 11 Bounty Street (illum Triq ir-

Rigal), il-Belt Valletta stess.  Qagħdu hemm għal sena biss għax fl-1945 marru 

joqogħdu fid-dar 56a Triq l-Arċisqof, il-Belt.  Min jiftakarhom hemm jafhom bħala 

familja magħquda li jħobbu lil xulxin tassew.
24

 Huma reġgħu ġarrew fl-1953 għal 

appartament fin-numru 62/8 Triq Britannika (illum Melita) il-Belt.
25

  Kemm damu 

joqogħdu l-Belt, il-koppja Casolani għamlu ħafna konoxxenzi u ħbieb, iżda l-aqwa 

kumpannija għal Inez kienu oħtha Marie, miżżewġa Gruppetta għax ommhom kienet 

toqgħod magħha, kif ukoll oħt Henry, Juliette, li kienet toqgħod il-Belt ukoll.  Kienu 

jqattgħu ħafna żmien għand xulxin u kienu għajnuna ta' xulxin.
26

 Fl-1964 huma xtraw 

l-appartament numru 2 Ave Joseph, Marisa Flats, Triq San Luqa Gwardamanġa, u 

ġarrew għal hemm fis-7 ta' April ta' dik is-sena.
27

  Hemmhekk damu sal-1984 meta 

marru joqogħdu fid-dar tas-Sorijiet ta' San Ġużepp ta' l-Apparizzjoni fir-Rabat.  L-

unika binthom Cecilia hija soru ta' l-istess Ordni u l-familja Casolani raw li dan kien 

mixtieq peress li Inez kienet żgura li se tmut qablu u xtaqet li jekk hi tigi nieqsa ħin 
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bla waqt,  Henry ma jkunx wahdu, u jkun qrib il-komunita' ta' bintu mingħajr ma din 

tkun imfixkla fil-missjoni reliġjuża tagħha.   

 

Barra minn hekk, ta' min jgħid illi regolarment fis-sajf, il-konjuġi Casolani kienu 

joqogħdu fi djar ta' villeġġatura.  Inez minn dejjem kienet tħares 'il quddiem lejn dan 

il-perjodu ta' mistrieħ.  Qabel l-1952 kienu jqattgħu btajjel f'dar f'San Pawl il-Baħar 

mal-familja ta' omm Inez. Wara li mietet Juliette, bejn l-1956 u l-1960 kienu jmorru 

x-Xemxija f'post ma' omm Henry, u bejn l-1961 u l-1965 kienu jqattgħu is-sajf fi Triq 

Parades f'San Pawl il-Baħar, post li kien mikri minnhom is-sena kollha.  Fis-snin 

sebgħin u tmenin huma kienu krew furnished flats f'Wied il-Għajn u wara, 

f'Birżebbuġa.
28

 

 

Fis-26 ta' Jannar 1945 lil Henry u 'l Inez twelditilhom tifla li huma semmew Cecilia 

Maria, ad unur tal-qaddisa patruna tal-mużika u l-mużiċisti u tal-Kunċizzjoni.  Il-

familja ta' Inez kienu jħobbu ħafna l-mużika. Meta twelditlu t-tifla, kien għal Henry l-

isbaħ jum ta' ħajtu.  Hekk baqa' jsostni sa ma miet.  Henry u Inez riedu jtiru bil-ferħ. 

għax issa kellhom familja bi tfal. Huma kienu jħobbuhom wisq lit-tfal.
29

 It-tnejn kienu 

jittrattaw lit-tfal bħallikieku tagħhom b'mod ġenwin u onest.
30

 Henry kien iħobb 

jilgħab mat-tfal, speċjalment jagħmlilhom affarijiet tal-karti. Lil Cecilia rabbewha 

f'għożża kbira u fl-imħabba ta' Alla u tal-proxxmu.  Qatt ma naqsuha f'xejn.  F'dawk l-

aħħar xhur tal-gwerra, kien għad hawn nuqqas ta' ħafna neċessitajiet.  Huma kienu 

jħallsu tmintax irbigħi (2s 6d / 12c5) biex jixtrulha bajda ta' kuljum!
31

  Edukawha bl-

aħjar mod possibbli.
32

 Ta' tliet snin u nofs kitbuha biex tattendi l-iskola tal-bniet tas-

Sorijiet ta' San Ġużepp ta' l-Apparizzjoni, fi Triq Żakkarija, il-Belt Valletta.   

 

Il-konjuġi Casolani komplew jixħtu l-attenzjoni tagħħom fuq binthom izjed ma beda 

jgħaddi ż-żmien.  Meta Cecilia kienet għadha żgħira, Inez kienet tkantalha xi lullaby 

sakemm torqod.
33

 Henry kien ta' spiss joħroġ lil Cecilia sal-bandli u ċ-ċinema, kienu 

jħobbu jilgħabu d-draughts u r-rummy, u fil-bidu tas-sena skolastika erħilu jiksilha l-

pitazzi u l-kotba u jiktbilha isimha fuqhom.
34

 Minkejja dan, huma kienu joqogħdu 

attenti li lil Cecilia ma jirrovinawiex b'attenzjoni żejda.  Meta kien hemm ħtieġa huma 

kienu jikkoreġuha.  Inez kienet tgħidilha li la tmut kellha tagħti kont 'l Alla tagħha.  

Kienet tgħidilha "Int mislufa biss lilna minn Alla.  Irrid nagħtik lura lilu hekk kif Hu 

tak lilna."
35

 Dan kien il-ħsieb ta' Inez fi kwalunkwe kuntatt ma' Cecilia, minkejja l-

intimita' kbira ta' bejniethom.  Meta t-tifla kienet żgħira, kienet tkun trid ħafna 

ġugarelli li kien ikun hemm fil-vetrini tal-ħwienet.  Inez qatt ma qabdet u xtratilha 

rigal għaldaqshekk, iżda mbagħad kienet tixtrilha rigali isbaħ aktar tard.  Darba 

minnhom meta Cecilia kellha tliet snin kienu f'ħanut u hekk kif Inez u tal-ħanut kienu 

f'rokna, Cecilia ħadet żewġ buttuni minn fuq il-bank.  Hekk kif kienu sejrin lura lejn 

id-dar, Inez intebħet bil-buttuni u meta Cecilia qaltilha sempliċement li kienu tagħha u 

li ma kien tahomla ħadd, Inez daret u bil-kalma kollha ġiegħelet lil Cecilia tagħtihom 
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lura lis-salesgirl.  Din ta' l-aħħar tat il-buttuni lil Cecilia.  Issa kienu tagħha tassew.  

It-tifla qatt ma nsiet dik il-lezzjoni f'waqtha, denja ta' għalliema vera; okkażjoni li 

għenitha tikber fl-onesta' u rettitudni.
36

  

 

Meta fl-1954 l-għalliema ta' Cecilia, is-Sinjorina Mary Rose Cassar, organiżżat ħarġa 

fil-kampanja għall-alljevi tagħha, lil Inez u 'l Henry qabadhom konfondiment kbir, u 

kien biss wara li l-għalliema tathom bosta assigurazzjonijiet li ma kien hemm l-ebda 

periklu li huma taw il-permess lil binthom biex tmur.
37

 Fl-ewwel disa' snin ta' ħajjitha, 

il-konjuġi Casolani qatt ma kienu telqu lil Cecilia barra minn djulhom.   Meta fl-1957 

huma kienu msefrin fi Spanja, kienu wissew lil Cecilia, li kellha tnax-il sena biex ma 

twarrab imkien waħeda għaliex kien hemm xi ħtif ta' tfal.  Darba minnhom hija kienet 

ma' Henry.  Peress li hu kien qiegħed f'konverżazzjoni ma' xi rġiel oħra li ma kienetx 

tinteressaha, Cecilia warrbet u marret qrib Inez.  Meta Henry ntebaħ li bintu ma 

kienetx iżjed ħdejh, tagħtu rasu u hekk kif sabha qrib ommha ċanfarha u saqsiha 

"għaliex għamiltli hekk?" Kienet l-imħabba kbira li kellu għal bintu li ġiegħelitu 

jirreaġixxi b'dan il-mod.
38

  

 

Il-familja Casolani siefru l-ewwel darba f'mawra qasira sa Sqallija fil-bidu tas-snin 

ħamsin.  Sa dak iz-żmien, is-safar ma kienx faċli bħal-lum. L-ewwelnett, ma kienx 

hawn ġid daqs kemm hawn illum u l-pagi kienu ferm inqas.  Il-meżżi tat-trasport ma 

kienux żviluppati bħal-lum.  Biex ajruplan jasal 'il bogħod kien jeħtieġlu ħafna 

waqfiet u kien idum ħafna iżjed.  Il-vapur kien għadu l-aktar meżż imfittex mill-

Maltin għas-safar, s'intendi peress li Malta hija gżira.  Barra minn hekk, l-aġenziji ta' 

l-ivvjaġġar ma kellhomx meżżi ta' komunikazzjoni tajbin daqs tal-lum u min kien 

isiefer ħafna drabi kien jagħmel hekk fl-għama ta' x'se jsib. Iżda il-ħerqa li kellhom il-

familja Casolani għad-devozzjoni lejn il-Madonna għelbet kull diffikulta' u fit-3 ta' 

Awissu 1957 fl-okkażjoni ta' l-erbgħin anniversarju mid-dehriet tal-Madonna 

f'Fatima, telqu f'pellegrinaġġ Karmelitan taħt it-tmexxija ta' Patri Francis Grech, Patri 

Avertano Saliba, Patri Karm Schembri, u Patri Rafel  bl-ajru lejn Napli. Minn hemm 

bil-vapur Venezuela baħħru lejn Genova u Barcellona, u minn hemm bil-coach 

irħewlha fost l-oħrajn lejn Madrid, Lisbona, Fatima, Lourdes u Marsilja, minn fejn 

imbagħad qabdu t-tren lura lejn Ruma u Napli.  Bl-ajruplan reġgħu lura Malta minn 

hemm fil-25 ta' Awissu.  Bla dubju ta' xejn dan kien vjaġġ twil, u nteressanti.  Dak li 

jolqtok huwa li l-prijorita' kienet dejjem tingħata lill-itinerarji  reliġjużi, u bla dubju ta' 

xejn dan il-vjaġġ kien ta' formazzjoni qawwija għal Cecilia, mhux biss għax ħadet l-

esperjenza tas-safar, iżda wkoll għax kompliet tifforma ruħha spiritwalment biż-żjarat 

lis-santwarji Ewropej tal-Madonna. Meta seba' snin wara' Cecilia telqet lejn Marsilja 

biex tagħmel in-novizzjat u  l-professjoni reliġjuża tagħha, żgur li din l-esperjenza 

servietha.
39

  

 

Il-konjuġi Casolani dejjem kienu moħħhom f'binthom.  Meta kienu jinsabu 

f'Estremoz, fil-Portugall, lil Inez ma ħarbitliex l-attenzjoni ta' wejter żagħżugħ lejn 

Cecilia.
40

  Iżjed tard meta Cecilia saret xbejba u ġieli libset xi żarbun b'takkun għoli, 
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Henry kien ifakkarha biex timxi bil-mod biex ma tiddisturbjax lill-ġirien ta' taħthom 

peress li huma kienu joqogħdu f'appartamenti.
41

 Henry kien raġel mill-iktar prudenti. 

 

Meta Cecilia kellha erba' u ħames snin, Inez għamlet il-parti kbira tagħha fil-

preparazzjoni ta' Cecilia għall-preċett.  Kienet marret 'il quddiem fil-preparazzjoni u 

minflok ma għamlet l-ewwel tqarbina ta' sitt snin, għamlitha sena qabel.  Inez kienet 

tinsisti ma' Cecilia biex din tħobb 'l Alla fuq kollox, biex tkun ferħana, tilqa' lil Ġesu' 

b'qalb safja u tħossa kburija li se tagħmel l-ewwel tqarbina f'eta' daqshekk żgħira.
42

  

Għal din l-okkażjoni, it-talb ta' Cecilia kienu ġew miktubin f'folder żgħir minn Henry 

u Inez stess. Henry kien pinġa l-pissidi, l-ostja mqaddsa, u kerubin fis-santa.  It-talba 

kienet,   'Oh Jesus, I promise you to receive my holy communions worthily in 

reparation for those who are unwilling to be friends with you.' 
43

 Sakemm telqet lejn 

Franza Henry u Inez niedew parties kbar għal Cecilia: meta għamlet il-preċett u l-

griżma; meta għalqet għaxra, u wieħed kbir daqs riċeviment ta' tieġ meta għalqet 

tmintax-il sena; kif ukoll ieħor qabel ma daħlet postulanta. 

 

Inez kienet tieħu lil Cecilia għall-Quddiesa ta' kuljum, u anke meta n-neputijiet 

tagħha, Arthur u Victor Gruppetta ġieli raqdu għandhom. Arthur jiftakar li dejjem 

marru l-Quddiesa flimkien u qalu t-talb kollhu dovut.
44

  Kienet tfakkarha biex tgħaddi 

tinvista lil Ġesu' Sagramentat, u ma kienet tħalliha qatt toqgħod bil-qiegħda quddiem 

is-Sagrament espost.  Kienet icċanfarha jekk iddur b'dahra lejn is-Sagrament.
45

 

Għallmitha titlob, speċjalment tgħid il-Glorji għall-għajnuna mill-Ispirtu s-Santu, u 

kienu jgħidu t-talb ta' fil-għaxija flimkien u anke meta kibret baqgħet tfakkarha tgħid 

it-talb ta' qabel l-irqad.   

 

Inez kienet tħajjar lil Cecilia biex taqra l-ħajja tal-qaddisin u kienet tixtrilha kotba fuq 

hekk.  Darba minnhom qraw fil-ħajja ta' Santa Teresa, li kienet rat il-kwiekeb 

jiffurmaw l-ittra T fis-sema.  Cecilia marret issaqsi lil Henry fejn jinsabu l-kwiekeb li 

jiffurmaw l-ittra C.  Henry ta' bniedem li jħobb l-aħħar skoperti fix-xjenza kien 

jgħallima fuq il-kobor ta' l-univers; Inez kienet tfakkarha kemm Hu ikbar dak Alla li 

ħalqu.  Meta darba t-tifla saqsiet lil Inez għaliex l-għasfur kien jgħolli rasu 'l fuq ma' 

kull darba li jixrob l-ilma, ommha dlonk wieġbet li dik il-ħlejqa kienet qed tiżżi ħajr 'l 

Alla ta' l-ilma.   L-għasafar imbagħad kienu jqumu b'ħafna tisfir biex jgħannu lil Alla 

ta' jum ġdid.  Libsa ġdida dejjem kienet iżżanżanha biex tmur il-Quddiesa - għal Alla - 

u qatt ma ħallew lil Cecilia jkollha lbies bla kmiem.
46

Bħalma ġa għidna, Inez kienet 

għalliema devota.  Lil Cecilia kienet tirrakkontala stejjer b'ħeġġa u entużjażmu 

bħallikieku kienet waħda mill-karattri ta' l-istorja.  Inez kienet tirrakkonta u tispjega 

b'passjoni u għerf il-ġrajjiet Bibliċi u tal-Vanġelu.  Kienet tixhed l-imħabba li kellha 

lejn Alla ma' ta' madwarha.
47

 

 

Huma xtaqu li lil binthom irabbuha ta' karattru sod.  Għalhekk Inez kienet ta' kuljum 

titlob biex Cecilia tikber fl-għarfien u l-imħabba ta' Alla.  Kienet tgħidilha biex 
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tobgħod id-dnub u biex tgħix magħquda ma' Alla.  Kemm Inez u kemm Henry 

kitbulha talb adattati għat-tfal biex Cecilia titgħallem tħobb titlob, speċjalment lil 

Ġesu'.
48

 Ma kellha tibza' minn xejn ħlief mid-dnub.
49

 Inez kienet titlob biex ir-rieda 

t'Alla sseħħ jekk kien fil-pjan tiegħu li bintha tieħu l-ħajja reliġjuża, u kienet tistqarr li 

jekk tiżżewweġ kienet se tberikha b'idejha t-tnejn, filwaqt li jekk issir soru tissellef 

par idejn oħra biex tberika bihom ukoll. Madanakollu, l-imħabba li Inez kellha lejn l-

unika bintha ma kienetx toqgħod ħdejn l-imħabba li kellha lejn Alla.  Kienet tgħid  lil 

Cecilia, "Aħjar il-Bambin jieħdok milli toffendih". 

 

Is-sena 1964 kienet importanti ħafna għall-familja Casolani.  Kif ġa rajna f'April ta' 

dik is-sena huma marru joqogħdu fl-appartament il-ġdid tagħhom fi Gwardamanġa.  

Cecilia iżda ftit gawdietha din id-dar il-ġdida għax propju fl-10 ta' Lulju ta' wara' hija 

telqet lejn Marsilja għan-novizzjat, il-professjoni, u l-ewwel ubbidjenza tagħha.  Din 

il-ġrajja hija ttratata separatament. 

 

Ferm qabel il-publikazzjoni tad-digrieti, kostituzzjonijiet u dikjarazzjonijiet tal-

Konċilju Vatikan it-Tieni, dak li wettqu Henry u Inez Casolani qabel l-1964 antiċipa 

dak kollu li l-Knisja għallmet fuq il-familja mill-Koncilju 'l hawn.  Il-familja Casolani 

kienet dedikata kollha kemm hi u l-ħin kollu lil Alla u lill-knisja.  Nistgħu ngħidu li l-

atmosfera kienet ekklesjali u mhux sekolari.  Il-familja Casolani ma kienetx 

sempliċemenet xbiha tal-knisja jew parti mill-knisja - pjuttost kienet knisja minnha 

nnifisha - il-knisja domestika,
50

 ippernjata fuq l-imħabba u l-qdusija. Henry u Inez taw 

lilhom infushom lil xulxin bħala rigal, u wettqu dan b'affetti u fatti ġentili. Huma 

kienu rnexxielhom iwettqu komunita' ta' mħabba kif għandha tkun il-familja.
51

  Il-

koppja Casolani xjentement ikkoperat mal-Ħallieq fit-tnissil ta' familja ġdida, fit-

tkattir tal-grazzja ta' Alla u fix-xhieda tal-fidi.  Huma kienu l-ewwel nies li għaddew 

il-fidi tagħhom lil binthom u edukawha f'din il-fidi.  Bil-fomm u bl-eżempju 

ffurmawha għall-ħajja nisranija u apostolika, u kienu b'seba' għajnejn fit-tkixxif għall-

vokazzjoni ta' binthom. In-nies li kienu jaraw lill-familja Casolani miexja hienja fit-

toroq tal-Belt Valletta,
52

setgħu jaraw xempju ta' l-għaqda ta' Ġesu' mal-knisja tiegħu; 

jew tal-misteru trinitarju. L-imħabba fiżika bejn il-konjuġi, u r-rabta fin-nisel bejn il-

ġenituri u t-tifla wittew it-triq għall-aqwa forma ta' mħabba - dik li wieħed jagħti jew 

jiddedika ħajtu għal ħaddieħor.
53

  Il-konjuġi Casolani ddedikaw ħajjithom għal xulxin 

u għal binthom. Xtaqu, u ħadmu id f'id m'Alla biex imħabbithom ma tkunx magħluqa 

fihom infushom, iżda biex tinfetaħ lejn il-knisja u d-dinja bit-tnissil u l-edukazzjoni 

reliġjuża ta' Cecilia. Permezz tad-dedikazzjoni lejn xulxin, il-familja Casolani mhux 

biss irċevew izda wkoll kattru l-grazzja t'Alla lil ta' madwarhom.
54

  Inez u Henry 

Casolani kienu kontinwament jitqawwew fil-fidi bl-osservanza reliġjuza u bix-xandir 

jew l-eżempju t-tajjeb. Għalhekk huma saru mhux biss is-suġġett, iżda wkoll l-oġġett 

jew il-meżż ta' l-evanġeliżżazzjoni
55

 għal ħaddieħor, ta' binthom l-ewwel, imma wkoll 
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tal-konoxxenti tagħhom.  F'dawn l-ewwel għoxrin sena tal-ħajja miżżewġa tagħhom 

imxew skond ir-rieda t'Alla u kif għallem Kristu - fl-osservanza tal-virtujiet ewlenin 

Nsara. 
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Il-Ħajja ta' Kuljum 

 
Fis-7 ta' April 1964, il-familja Casolani marru joqogħdu fl-appartament 2 Ave Joseph, 

Marisa Flats, Triq San Luqa, Gwardamanġa.  Jidher li meta raw il-flat l-ewwel darba 

xahrejn qabel, mill-ewwel kien għoġobhom. Fid-djarju tagħha Sister Cecilia aċċennat 

għad-dekorazzjoniiet li Inez daħlet għalihom bl-entużjażmu tipiku tagħha u kif jixraq 

lil post ġdid. Fl-appartament ta' l-istess sular, faċċata tagħhom kien joqgħod in-neputi 

ta' Inez, Arthur Gruppetta, li kien miżżewweħ b'żewħ subien.  Iż-żewġ neputijiet 

jiftakru kemm-il darba huma kienu jmorru għand Henry u Inez; kif dejjem ħadu 

nteress fihom; li Inez kienet ta' kuljum tara għandhomx xi bżonnijiet; u li kienu 

jmorru l-Quddiesa tas-Sibt fil-għaxija fil-parroċċa tal-Kunċizzjoni, l-Hamrun jew tal-

Madonna ta' Fatima fi Gwardamanġa.
56

  Gwardamanġa li sar parroċċa fl-1968, kien 

subborg li kien qed jiżviluppa ġmielu għalkemm dak iż-żmien kien għad hemm 

wesgħat ta' għelieqi.  

 

Iktar tard il-familja ta' Arthur Gruppetta marru joqogħdu fil-Blata l-Bajda, u 

minflokhom ġarrew Marie u r-raġel tagħha.  Għalhekk l-aħwa Inez u Marie saru wkoll 

ġirien, u l-kuntatti li huma kellhom mal-familja ta' Arthur qatt ma nqatgħu.  Ftit snin 

wara' Marie romlot u għalhekk sabet rifuġju kbir f'Inez u Henry li kienu joħorġuha ta' 

spiss bil-karozza tagħhom.  Il-Quddiesa u tqarbina ta' kuljum qatt ma kienet tonqos, 

speċjalment dik ta' fil-għaxija.  Kien l-uniku divertiment ta' Henry u Inez li Bangħu 

koppja magħqudin ħafna. Anke għall-eżerċizzi huma kienu jieħdu magħhom ħut Inez, 

Marie u Bessie.  Peress li l-appartamenti li fihom kienu joqogħdu jinsabu viċin ukoll 

tal-knisja tas-Santissima Immakulata Kunċizzjoni tal-Hamrun, il-koppja Casolani 

kienu regolarment jattendu għar-riti reliġjużi f'dik il-knisja. M'għandniex xi ngħidu 

Inez, Bormliża, kienet ta' ġewwa mal-Kunċizzjoni sa minn twelidha!  Mhux biss, 

huma kienu ħbieb kbar ta' Dun {użepp Mifsud Bonnici, li għamel żmien kappillan 

hemmhekk, tant li għal bosta snin wara' li dik il-knisja saret parroċċa ukoll fl-1968, 

Inez kienet tikteb artikoletti b'temi reliġjużi, soċjali, mill-ħajja ta' kuljum u 

{eneralment edukattivi fil-fuljett ta' dik il-parroċċa l-ġdida.
57

 Il-konjuġi Casolani 

kienu devoti ta' bosta qaddisin u dilettanti tal-festi.  Inez kellha karattru ferrieħi.  

Għalhekk anke għal festi ta' parroċċi oħra huma kienu jmorru u jieħdu magħhom lil 

Marie u lil Bessie. Kienu jinħabbu tassew ta' aħwa.
58

 

 

Alessandra Theuma (nee' Spiteri Manche'), li trabbiet fl-istess appartamenti, tiftakar li 

qattgħet bosta siegħat għand Inez. Din kienet turiha kif issajjar jew kif tieħu ħsieb il-

pjanti u l-ġnien.  Tant kienet ta' ġewwa li kienet issejħilhom Uncle u Auntie.  Meta 

Henry rtira mix-xogħol, u s-Sur Spiteri ġieli nqabad bis-sahra fl-uffċċju, ta' l-ewwel 

kien imur il-Blata l-Bajda biex iwassal lura lil Sandra mill-iskola lejn id-dar - xempju 

ta' ġirien.
59

  

 

                                                           
56

 Dr Christopher u Steven Gruppetta, 2002, AC 36D.45-6, 54 
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 AC 11 passim 
58

 Marie Gruppetta, 2002, AC 38.7 
59

 Alessandra Theuma, 2002, AC 36D.47 



Fl-aħħar tas-snin sebgħin, Inez bdiet tħoss li qalbha ma baqgħetx b'saħħitha bħal 

qabel, u ħasbu li kien ikun aħjar jekk il-koppja jinġabru fid-dar tas-Sorijiet ta' San 

Ġużepp ta' l-Apparizzjoni f'Misraħ San Duminku, r-Rabat.  Huma marru joqogħdu 

hemm fl-1984.  L-appartament ta' Ġwardamanġa baqa' propjeta' tagħhom għal ftit 

snin. Huma riedu jżommuh għal binthom f'każ ta' bżonn, iżda hija kkonvinċiethom 

biex ibigħuh. 

 

Fir-Rabat il-konjuġi Casolani kellhom kamra fid-dar.  Iktar tard huma biddlu l-

għamara ta' din il-kamra minn flushom u b'hekk saret ħafna izjed għal qalbhom. 

Kellhom ukoll it-televiżjoni, li kien iżommhom aġġornati sew b'kulma qed jiġri. Meta 

kien imissha tmur tarahom, binthom kienet izzurhom.  Iżda kienu l-iżjed għal 

qalbhom għaliex kienu qed jgħixu bieb u għatba ma' Gesu' Sagramentat peress li fid-

dar hemm kappella isfel u oħra żgħira fl-istess kuritur tagħhom.  Huma kienu jisimgħu 

il-Quddiesa ta' kuljum u jagħmlu d-devozzjonijiet tagħhom fil-kwiet u l-ġabra li tant 

kienu jfittxu għal-laqgħat tagħħom ma' Alla.  Alternattivament kienu jisimgħu 

Quddiesa fil-knisja tal-Madonna ta' l-Għar (tad-Dumnikani) li hemm faċċata tad-dar 

tas-sorijiet.  Kienu joqogħdu flimkien fil-bank ta' quddiem fuq in-naħa tal-lemin.  Ma 

kienux jitkellmu u lanqas iħarsu lura.  Ma riedu lil xejn itellifhom.
60

  Henry kien 

jagħmilha ta' animatur u lettur. 

 

F'dak iz-żmien is-sorijiet kellhom skola għas-subien iz-żgħar hemmhekk.  Inez, ta' 

għalliema li kienet, kienet titgħaxxaq tara lis-subien deħlin jew ħerġin mill-klassijiet 

tagħhom waqt il-ħin tar-rikreazzjoni, u kienet tiggustahom.  Fil-bidu tal-ġurnata Inez u 

Henry kienu jkellmu lill-għalliema u jawgurawlhom il-jum it-tajjeb.  Kull meta kien 

ikun hemm attivitajiet reliġjużi għat-tfal fil-kappella, Inez u Henry dejjem kienu jkunu 

preżenti.  Huma kienu għadhom żgħażagħ f'qalbhom.
61

 Wara' li mietet Inez, Henry 

xorta baqa' jattendi għal dawn il-funzjonijiet fil-kappella.  Kien ipoġġi wara' nett biex 

ma jfixkilx lit-tfal u joqgħod jitlob fil-kwiet filwaqt li kien ikun hieni fil-kumpannija 

tas-subien.  Inez u Henry kienu nies riservati iżda dħulin fl-istess ħin.  Kienu jidhru li 

jħobbu 'l xulxin.
62

 

 

Fl-aħħar xhur ta' ħajjithom, meta kienet tbati b'qalbha, Inez kienet tippreferi tqatta' l-

parti l-kbira tal-ġurnata f'kamrithom.  Kienet tħobb taqra.  B'hekk hija kienet mhux 

biss tqatta' l-ħin, iżda tkattar it-tagħrif ġenerali tagħha, li fl-opinjoni tagħha stess, ma 

kienx hemm tmiem. Inez kienet tħobb lill-familja, kburija b'bintha soru u b'attenzjoni 

partikolari għal żewġha li kien marid ukoll.  Min-naħa tiegħu, Henry kien fiżikament 

aktar attiv.  Kien jisma' l-Quddiesa fil-knisja tad-Dumnikani, u mbagħad imur għall-

qadjiet u fl-istess ħin jesplora r-Rabat,
63

 speċjalment il-knejjes ta' San Pawl, l-

Agostinjani, il-monasteru ta' San Pietru tas-sorijiet Benedittini fl-Imdina, u l-kattidral 

fl-Imdina wkoll.
64

  Il-koppja kienu jħobbu jmorru dawra flimkien bil-karozza 

jesploraw xi post ġdid għalihom, u fis-sajf xorta baqgħu sa l-aħħar jikru xi 

appartament qrib il-baħar għal villeġġatura.  Kien propju fil-btajjel tal-1992 

f'Birżebbuġa li Inez ingħaqdet ma' Alla għal dejjem. 
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Henry ħassa ħafna t-telfa ta' Inez.  Baqa' attiv sakemm tagħtu saħħtu, per eżempju s-

Sur Mose' Farrugia mill-Ħamrun,  jiftakar li ġieli ħarġu bil-karozza flimkien ma' Dun 

Ġużepp Mifsud Bonnici,
65

 imma bla dubju kien ihoss li parti minnu kienet nieqsa.  

Fuq dan hemm iżjed 'il quddiem. Is-saħħa bdiet titilqu ftit ftit u daħal l-isptar iktar 

minn darba.  Ġa f'Lulju tal-1992, għamel prokura biex Sister Cecilia ssir prokuratrici 

tiegħu.
66

 Il-ħajja fir-Rabat baqgħet għaddejja mingħajr Inez iżda bil-konsolazzjoni 

kostanti ta' Sister Cecilia, ta' xi qraba u ħbieb li baqgħu iżuruh, imma l-iktar bl-unika 

konsolazzjoni vera - il-preżenza tal-Mulej f'ħajtu.  Dan u Henry qatt ma ħallew lil 

xulxin. Meta bdew iċ-ċelebrazzjonijiet dinjin għall-qlib tal-kalendarju sena 2000 

Henry kien ilu jumejn jiċċelebra l-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Mulej u xirka sħiħa ta' 

qaddisin li hu kien tant devot tagħhom. 
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Btajjel Maltin 

 

Bħalma ġa semmejna, il-konjuġi Casolani qattgħu il-biċċa l-kbira ta' ħajjithom il-Belt, 

Gwardamanġa u r-Rabat.  Għalhekk huma kienu japprezzaw btajjel ta' villeġġatura 

qrib il-baħar, u minn meta żżewġu sa l-1992 dejjem kellhom post misluf, mikri, jew 

propjeta' tagħhom għal dan il-għan.  Henry kien iħobb jgħum hafna. 

 

Mhux biss, imma ġieli kellhom konċessjoni li joqogħdu għand is-sorijiet Agostinjani 

f'Għajnsielem, Għawdex, peress li kienu midħla tagħhom sew, minkejja l-fatt li sa dak 

iż-żmien din id-dar kienet għadha mhijiex miftuħa għall-pubbliku.  Hekk għamlu fl-

1977, f'Awissu tal-1979 u Marzu tal-1980.  Casolani u r-reliġjużi minn dejjem 

kellhom rispett kbir reċiproku.  Huma kienu jġħinu lill-Agostinjani mill-aktar li 

setgħu.  Għalhekk dawn kienu jilqgħuhom anke għal btajjel f'Għawdex. Mill-kamra  

tagħhom f'Għajnsielem Henry u Inez kellhom veduta tal-knisja tal-Madonna ta' 

Loreto, tan-Nadur, tal-knisja ta' Lourdes, tal-port tal-Imġarr u l-Fliegi.  Għalhekk Inez 

tant kienet titgħaxxaq bin-natura u pajsaġġ Għawdxi. Kienet tgħin lis-sorijiet fit-tisjir 

u kienu jixtru dak li tgħidilhom hi. Henry kien iqatta' ħafna siegħat jgħum. Meta kienu 

hemm fl-1979 attendew għall-festi fl-okkażjoni ta' l-inawgurazzjoni tal-kampnar tal-

knisja ta' Għajnsielem.  Huma marru wkoll għall-festa ta Santa Marija fir-Rabat, u 

waqt li marru Marsalforn iltaqgħu mas-sorijiet "tagħna", jiġifieri ta' San Ġużepp ta' l-

Apparizzjoni li kellhom dar fi Triq Għar Qawqla. Hemmhekk huma riedu jżuru l-

Bajja ta' l-Isqof biex jiftakru aktar f'binthom Cecilia għax is-sorijiet kienu jgħumu 

hemm. 

 

Għal xi snin fil-bidu tas-snin sebgħin, il-koppja Casolani kienu jikru post fin-numru 

56, New York, Triq il-Ġdida, jew xi post ieħor f'Wied il-Għajn.  Fil-għaxija kienu 

jippassiġġaw f'dan ir-raħal li kien qed jiżviluppa qatigħ f'dak iż-żmien u b'hekk kienu 

jiltaqgħu u jgħidu kelmtejn ma' xi ħbieb.  Il-familji Agius, Borg, Gauci u Mallia kienu 

l-aqwa kumpannija għalihom f'Wied il-Għajn.  Ma' dawn il-ħbieb kienu jqattgħu 

ħafna żmien jilagħbu l-karti (r-rummy) u jitkellmu. 

 

Minn nofs is-snin tmenin sal-1992, il-konjuġi Casolani kienu jqattgħu is-sajf f' 

Birżebbuġa.  Għall-ewwel kien diffiċli għalihom li jsibu xi post adattat. Inez tant 

kienet tħobbha din il-vaganza li kienet titlob lill-Bambin ta' Praga biex isibilhom xi 

post.  Ġa minn Jannar marret għalxejn ma' bintha Sister Cecilia f'dilluvju ta' xita, 

għand sidt ta' post u ma sabuhiex hemm.  Fl-aħħar sabu post propju fejn l-iżjed li 

xtaqu, quddiem il-baħar fiċ-ċentru ta' Pretty Bay.   

 

Sal-1992 qalb Inez kienet marret lura ħafna fis-saħħa.  Għalkemm Sister Cecilia 

ppruvat tikkonvinċiha biex ma jmorrux għall-villeġġatura f'Birżebbuġa biex ma 

jkolliex taħbit, Inez xorta riedet tmur akkost ta' kollox l-iżjed għaliex hija kienet taf 

kemm Henry xtaq iqatta' s-sajf fl-appartament faċċata tal-baħar fil-Bajja s-Sabiħa ta' 

Birżebbuġa.  Hemmhekk hija setgħet issajjarlu propju dak li kien iħobb hu.  Minkejja 

ċ-ċertezza li qalbha setgħet tieqaf fi kwalunke mument, hija xorta waħda baqgħet 

b'animu seren tieħu pjaċir tara lil żewġa kuntent.  Is-sidien ta' l-appartamenti, li kienu 

jżommu dak ta' isfel, kellhom tifel żgħir li kien tiela' u nieżel għand il-koppja 

Casolani.  Lilhom, it-tifel kien isejħilhom nannu u nanna Casolani b'rispett, u peress li 



dawn ma kellhom qatt neputijiet tgħidx kemm kienu jieħdu pjaċir b'dan it-titolu, li 

huma kienu rrinunzjaw għalih volontarjament għall-imħabba ta' Alla.  Bħalma ġa 

għidna, huma tant kienu jħobbu t-tfal u lil dan it-tifel kienu jħobbuh b'mod speċjali. 

Henry kien joqgħod jagħmillu ajruplani bil-karti u jtajruhom mill-gallarija.  Meta kien 

jasal il-pustier, it-tifel kien jiehu l-okkażjoni jitla' għandhom bl-ittri.   

 

Viċin kienet toqgħod Agnese Vella, ħabiba ta' Inez u kienu jmorru għand xulxin spiss 

ukoll l-iżjed biex tgħid kelma ma' Inez u biex tiftah qalbha magħha peress li kienu 

jafdaw lil xulxin ħafna.  Huma u sejrin il-Quddiesa, Inez kienet thabbat bieb Agnese 

biex imorru flimkien.  Agnese kellha memorji sbieħ tal-koppja.  Għalhekk naraw li l-

ġisem kien jieħu vaganza, izda r-ruħ qatt.  Għalihom il-ħajja kienet tagħmel sens u 

kienu jgawduha bħala koppja.  

 

F'Birżebbuġa huma kienu jqattgħu ħafna żmien jitolbu fil-kamra tal-gallarija - biex 

ma jtellifhom xejn, imorru għal Quddiesa u tqarbina ta' kuljum fil-parroċċa ta' 

Birżebbuġa li tinsab qrib, jimxu xi passiġġata u jilqgħu lill-qraba u l-ħbieb li jinzertaw 

iżuruhom.  Fosthom kien hemm Lizzie Sammut li kienet tikri l-appartament ta' 

fuqhom.   Jum minnhom marret darbtejn wara' xulxin għandhom għax semgħet lil 

Inez tgħid li t-tluq ta' bintha, li kienet għadha kif għaddiet ftit jiem magħhom, kien 

ħalla vojt kbir f'qalbha.   U kienu jżuruhom bosta minn dawn il-ħbieb għax il-koppja 

Casolani kienu maħbubin u rrispettati għall-aħħar.  

 

Ġeneralment kienu jdumu Birżebbuġa sa' l-aħħar ta' Settembru.  Fl-1990 Inez kitbet li 

kienu qattgħu sajf sabiħ ħafna, u rringrazzjat lil Alla ta' dan, u tal-fatt li tant żaruhom 

nies.  Baqgħet dejjem tħobb il-kumpannija tajba.   Ftit xhur wara' fit-30 ta' Ġunju 

1991 hija talbet 'l Alla biex jibdew vaganza tajba f'Birżebbuġa, "please God, 

Birżebbuġa! After lunch we proceed to Birżebbuġa. Thank God!" Fi ħsiebha kienu 

Alla u btala tajba, b'entużjażmu ta' dejjem.   Tliet ġimgħat biss qabel ma mietet, fid-19 

ta' Ġunju 1992, reġgħet iżżiet ħajr 'l Alla li reġa' wasal il-bidu tal-btajjel "Please God 

to B'Buġa".   Dak in-nhar ġarret għall-aħħar darba, u dawn il-kelmiet kienu l-aħħar li 

kitbet fid-djarju apparti għal nota ta' meta kellha ssiefer Sister Cecilia fl-aħħar ta' 

Lulju.  Minn dik is-sena 'l quddiem ħajjet Henry nbidlet għal kollox.  Hu qatt iżjed ma 

mar villeġġatura.  Dik kienet btala riservata esklussivament għall-koppja Casolani. 
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Btajjel Barranin 

 

Henry u Inez Casolani kellhom ħ afna interessi.  Kienu jħ arsu lejn il-ħ ajja bħ ala 

rigal sabiħ  ta' Alla.  Għ alhekk kienu jafu jieħ du vaganza onesta li tagħ mel ġid u 

tirrikrea kemm lill-ġisem u kemm lir-ruħ .  Ġa rajna kif il-koppja kienet tħ obb u 

tipprattika il-konswetudidni tradizzjonali Maltija tal-villeġġatura ħ dejn il-baħ ar.  

Rajna wkoll li fis-snin ħ amsin huma siefru fi Sqallija u fuq pellegrinaġġ Marjan lejn 

Napli, Pompej, Fatima u Lourdes fost bliet oħ ra.  Fis-snin sittin, il-konuġi Casolani 

siefru darbtejn, fl-1965 u l-1966, bl-iskop ewlieni li jassistu għ all-vestizzjoni u l-

professjoni ta' binthom Sister Cecilia bħ ala soru ta' l-Ordni ta' San Ġużepp ta' l-

Apparizzjoni, hawn Malta komunement imsejħ in ukoll ta' St Joseph.  Fuq dan iżda 

naraw iktar 'il quddiem fil-kapitlu li jittratta dan l-avveniment kruċjali fil-mixja tal-

familja Casolani lejn ir-rieda ta' Alla. 

 

Fis-snin sebgħ in Henry u Inez siefru darbtejn, fl-1971 lejn Ruma,  u fl-1978 f'ġita 

organiżżata lejn il-pajjiżi tat-tramuntana ta' l-Ewropa fejn żaru Londra, Calais, 

Brussel, il-Lussemburgu, Kolonja, Hamburg, Kopenħ agen, Malmo, Lubeck, 

Amsterdam u lura lejn Malta minn Londra.   Issa li l-preokkuppazzjonijiet tagħ hom 

rigward il-ħ ajja reliġjuża ta' Cecilia kienu spiċċaw, huma setgħ u igawdu ġiti b'bixra 

iktar sekolari.  Inez kienet tikteb djarju separat tas-safar fuq pitazz komuni.  Mill-

ewwel daqqa t'għ ajn wieħ ed jinnota li kull post, ġrajja, fatt jew dettal kienet 

tattribwihom lil Alla.  Jekk xi post jew ġrajja jolqtuha, u hi kienet tinnota kollox, 

kienet mill-ewwel tiftakar, tfaħ ħ ar u tiżżi ħ ajr 'l Alla bi kliem bħ al God willing, 

God bless, Thanks be to God. Barra minn hekk kienet tara x'tagħ mel biex lil żewġha 

ma tonqsu f'xejn u tarah kuntent.  Għ alkemm kienu koppja inseparabbli, ma kienetx 

tbarrilu milli jmur għ al xi logħ ba futbol li lilha forsi ma kienetx daqshekk 

tinteressaha, jew li jibqa jsegwi t-televiżjoni jekk hi kienet tkun għ ajjiena jew kellha 

bżonn tikkura saqajha peress li kienet tgħ ajjihom bil-mixi. Normalment iżda, Inez ftit 

li xejn kienet torqod, l-ewwel kienet tikteb il-ġrajjiet tal-ġurnata fuq id-djarju mbagħ 

ad kienet tkompli bin-noveni tagħ ha meta Henry kien ikun ġa raqad.  Kienet tisgħ ar 

u tbakkar biex tlaħ ħ aq ma' kollox u ma' kulħ add. B'interess kienet issegwi lil Henry 

fil-ħ arġiet għ al wirjiet ta' l-arti jew ta' interess arkitettoniku, minkejja li lilha iktar 

kienu jogħ ġbuha t-tiżjin fil-knejjes, il-ħ wienet, jew xi ġnien botaniku.  Bla dubju il-

qofol tal-mawra f'Ruma fl-1971 kienu ż-żjarat li għ amlu lejn is-santwarji ewlenin tal-

Knisja Kattolika: il-bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan, il-Palazzi tal-Vatikan, l-oqbra 

tal-Papiet, speċjalment tal-Papiet Piju XII u Ġwanni XXIII, il-bażiliki ta' Santa Maria 

Maggiore, San Giovanni in Laterano, u San Paolo fuor le Mura; l-iSkala Santa, il-

kolossew, u tant knejjes oħ ra. S'intendi qatt ma kienet tonqos l-udjenza mal-Papa 

peress li kienu devoti tal-persuna tiegħ u. F'waħ da minnhom meta għ adda minn ħ 

dejha l-Papa, Inez bdiet tgħ ajjatlu "Casolani da Malta" b'tama u konvinzjoni li jiftakar 

li kienet bagħ titlu xi ittri. Kienu jsibu joqogħ du għ and xi sorijiet u f'din l-okkażjoni 

laqgħ uhom ħ afna s-Sur Willie Spiteri u l-familja tiegħ u. Dawn kienu ġirien tagħ 

hom fi Gwardamanġa, qabel ma telqu lejn Ruma fejn Spiteri kien qed iservi bħ ala l-

ewwel segretarju fl-ambaxxata Maltija.  

 

Minkejja li binthom kienet ilha soru u li telqet mid-dar, ħ siebhom kien dejjem fiha.  

Per eżempju meta darba siefru bl-ajruplan fis-sajf u telgħ u minn fuq Għ awdex, hija 



saqsiet lilha nfisha jekk Cecilia kienetx qiegħ da tara l-ajruplan tagħ hom minn 

Marsalforn,  peress li s-sorijiet kienu jkunu fid-dar tas-sajf tagħ hom hemmhekk fi 

Triq Għ ar Qawqla.   

 

Min jaqra d-djarji tas-safar ta' Inez Casolani jinnota d-dettalji żgħ ar li kienet tinnota u 

tniżżel, anki ta' affarijiet li jidhru ovvji, normali jew ta' ebda importanza.  Per eżempju 

kitbet li qabel ma' telqu mid-dar għ as-safra lejn Ruma fl-1971, Henry għ alaq il-vit 

stop cock main ta' l-ilma u li qala' l-komunikazzjoni taċ-ċilindru tal-gass.    Qabel ma 

siefru fl-1965 għ addew għ and is-sorijiet Agostinjani li bi pjaċir żammewlhom xi 

oġġetti prezzjużi, kif ukoll iċ-ċwievet tad-dar tagħ hom.   Meta kienu għ addejjin bix-

xarabank minn Kopenħ agen fl-1978, hija leħ qet pinġiet il-paviljuni tal-purtieri tat-

twieqi tad-djar.   Din ma kienetx fissazzjoni lejn effimeru.  Din kienet l-ewwel nett 

turija ta' interessi ta' moħ ħ  struwit.  Kienet ukoll turi amor propju, rispett lejha 

nnifisha u lejn il-proxxmu.  Imma kienet l-iżjed xhieda ta' l-entużjażmu li anima l-

qalb ta' din il-mara.  Ġid u nuqqas, saħ ħ a u mard, ferħ  u niket, tlajja' u nżul, qatt ma 

naqqrulha mill-entużjażmu li bih ħ arset lejn il-ħ ajja, konsegwenza ta' kif il-koppja 

kienu jħ arsu lejn l-istess ħ ajja bħ ala rigal kontinwu ta' Alla.  

 

Fis-snin tmenin Henry u Inez reġgħ u siefru darbtejn, iżda f'ċirkostanzi u għ al 

raġunijiet differenti.  Bejn Lulju u Awissu 1982 huma marru għ al ġita organiżżata 

lejn l-Italja tat-tramuntana u l-Isvizzera.   Żaru Ruma, Firenze, Como, Andermatt, 

Interlaken, Bern, Lucerne, u Verona minn fejn għ amlu eskursjonijiet għ al Padova u 

Venezja.  Ġew lura Malta minn Ruma.  Hawnhekk jolqtok il-fatt li sinjorina li kienet 

qed tivvjaġġa magħ hom mietet wara' li ħ assha ħ ażin ġewwa Verona.  Inez ħ assitha 

xxukkjata daqs li kieku kienet qariba tagħ ha.  Ma setgħ etx tiekol għ ax ingħ alqilha 

l-istonku. Henry offra kull għ ajnuna li kien hemm bżonn.  Inez uriet il-fehma li l-

vjaġġ għ andu jkun interrot u li għ andhom jiġu lura lejn Malta.  Kien għ ad fadal 

eskursjonijiet lejn Padova u Venezja u l-bqija tal-vjaġġ lejn Ruma.  Imma għ alkemm 

l-organiżżaturi qablu magħ ha per prinċipju,  kienu tal-fehma li ġaladarba l-ġitanti 

kienu ħ allsu l-vjaġġ sħ ih, seta' jkollhom xi jgħ idu ma' dawn it-turisti Maltin.  Inez u 

Henry kellhom manjanimita' liema bħ ala.  Kienu l-iktar li mmedesimaw irwieħ hom 

mal-qraba tal-mejta, u huma kienu fost il-ftit li ma mpurtahom xejn li jitilfu l-flus li 

kienu ħ allsu għ all-bqija tal-vjaġġ.   

 

Dan il-vjaġġ serva wkoll biex Inez u Henry ikomplu jitqawwew fil-fidi f'Alla.  Il-

postijiet li żaru, speċjalment Como, Andermatt, u Interlaken jinsabu biswit l-Alpi.  

Kollha joffru spettaklu ta' natura ta' ġmiel u kobor, muntanji u għ adajjar kbar, ħ dura, 

irdumijiet, bhejjem, ilma u silġ jiksu l-qċaċet għ oljin.  Inez kienet kollha tifħ ir lil 

Alla għ al dan il-ġmiel.  L-ewwel ħ sieb kien merfugħ  lejn il-Ħ allieq ta' dan kollu.  

Wara' li telgħ u bil-funivija 3000 metru sa fuq il-muntanji Schilthorn u gawdew il-

veduta, Inez kitbet:  

"Everything is beautiful.  We wondered there at the immensity of Our Father's HAND 

which made such wonders.  Thank You Lord for all and especially for the grace You 

gave us to see your inimitable work."  

Nies għ orrief, ġeologi, xjenzati, u oħ rajn jaraw il-ġmiel u l-kobor tan-natura 

muntanjuża b'lenti xjentifika b'apprezzament għ al dak li nisġet il-ġeologija tad-dinja 

f'dawn l-aħ ħ ar ħ amsin miljun sena ta' ċaqliq tal-kontinenti, u jieqfu hemm.  Nies ta' 

fidi bħ al Inez jaraw l-id t'Alla wara' kull ċaqlieqa, kemm ta' werqa fiż-żiffa, u kemm 

ta' kontinent shiħ  fuq il-wiċċ tad-dinja, bidu ta' dawn il-munġbelli għ oljin! 



 

L-aħ ħ ar safra ta' Inez u Henry kienet bejn Lulju u Awissu tal-1986.   Dan kien 

pellegrinaġġ lejn Lourdes organiżżat mill-Unione Trasporto Ammalati.  Diretturi 

spiritwali kien hemm ir-Reverendi Spiro u Joseph Sammut.  Ta' min jgħ id li mal-

pellegrini Maltin kien hemm ukoll l-Monsinjur Isqof t'Għ awdex Nikol Cauchi, li 

miegħ u il-koppja Casolani malajr għ amlu ħ bieb mhux biss għ ax kif għ ad naraw 'il 

quddiem huma kellhom rispett speċjali lejn kull persuna reliġjuża, imma wkoll għ ax 

fil-karattru l-Isqof Cauchi jaqbel ma' Inez għ ax ġovjali, u ma' Henry għ ax ċajtier.  

Minn Malta l-pellegrini marru lejn Ruma bl-ajruplan.  Hemmhekk qagħ du għ al ftit 

jiem.  Kellhom eskursjoni għ al Siena.  Bit-tren mikri apposta għ all-ġarr tal-morda, 

huma għ amlu l-vjaġġ twil lejn Lourdes u lura.  Issa Inez kienet ġa qed tħ ossha ma 

tiflaħ x u xtaqet lill-Madonna tieqaf magħ ha, ma' Henry u ma' Sister Cecilia.  Din 

kienet ir-raba' darba li żaret Lourdes.  Dejjem sellmet lill-Madonna bl-au revoir,  qatt 

bl-adieu għ ax kienet dejjem tixtieq u tittama li għ ad terġa tmur f'Lourdes, jew għ ax 

kienet ċerta li jekk mhux f'Lourdes, għ ad jiltaqgħ u fil-ġenna.  Din id-darba kellha 

tkun ta' l-aħ ħ ar.  Henry u Inez ħadu sehem b'devozzjoni kbira fil-funzjonijiet kollha 

li saru għ all-morda, u għ al uħ ud minnhom Inez użat is-siġġu tar-roti.  Hemmhekk 

ftakret u talbet għ al kullħ add.  Meta l-ħ abiba tagħ hom Suor Maria Grazia kellha 

ssiefer minn Malta lejn l-Italja biex iżżur lil qrabatha, Inez ftakret fiha u niżżlitha fid-

djarju tagħ ha! Inez ma kienetx qiegħ da Lourdes għ all-bżonnijiet tagħ ha biss. Fil-

vjaġgi twal bit-tren lejn u minn Lourdes, Henry bħ al dejjem ta l-għ ajnuna volontarja 

tiegħ u lejn kull min kien jeħ tieġa, speċjalment lejn il-morda. L-imħ abba lejn il-

proxxmu hemmhekk kienet leħ qet livell verament ammirevoli. 
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Il-Karattri ta' Inez u Henry 

 

Kull min kien jaf lill-koppja Casolani hu ta’ fehma waħda rigward il-karattru 

tagħhom. Il-komuni denominaturi huma bejn wieħed u ieħor dawn.  Inez kienet 

jovjali, estroversa, kważi fuq ruħa, tħobb il-kumpannija tajba u titkellem fuq kollox.  

Kienet tħobb tiċċajta iżda bil-limiti.  Kienet mara struwita, poliglotta u ta’ ħafna 

interessi u tagħrif ġenerali. Kienet għalliema tal-vokazzjoni. Kellha qalbha tajba, 

tħobb, tgħin, tagħti pariri, ġeneruża, skrupluża, sinċiera, taf tisma’, onesta, ta’ fidi 

ferma, tama u kostanza tant li ma kienet taqta' qalbha minn xejn.  Ma kienet tieħu 

pjaċir b’xejn jekk dak il-feħ ma taqsmux ma’ xi ħadd ieħor. Kienet tħobb il-ħajja 

mingħajr qatt ma telqet minn ħarsitha dak li ġej warajha. 

 

Henry kien kwiet u introvers.  Meta kien għadu tifel ġa kien juri li kien konċiljattiv.  

Kien iħobb il-paċi u kien jindaħal bejn il-miġġildin biex jikseb is-sliem fl-ambjenti 

kollha.  Kien jippronunzja ruħu biex ifaħħar u mhux biex imaqdar, anke jekk dan kien 

iservi ta’ ċanfira għal min ikun fl-iżball.  Kien jaħfer lil min kien jagħmillu d-deni.  

Kien jinsa lilu nnifsu u lil xogħlu biex jgħin lil ħaddieħor l-ewwel.  Henry kien rett u 

qatt ma abbuża jew ikkorrompa ruħu minkejja li seta' kellu l-okkażjoni ta' qliegħ faċli.  

Huwa kien metikoluż u bħal Inez kien ukoll struwit fi kwalunkwe qasam tal-għerf.  

Kien artist, pittur, skultur, jikteb il-poeżiji.  Henry kellu sabar liema bħalu tant li qatt 

ma gerger anke meta kien muġugħ bil-mard jew biċ-ċirkostanzi avversi tal-ħajja.  

Huwa wkoll kien ġeneruż, onest, sinċier u moħħu lilhinn mill-ħajja ta' did-dinja.  Iżda 

Henry kien fuq kollox ċajtier u kellu sense of humour li aħna nassoċjaw ħafna ma’ l-

Ingliżi.  Huwa kien ħadem għal tliet snin magħhom fi żmien il-gwerra.  Fuq dan aktar 

'il quddiem.   

 

Mela Henry u Inez kellhom karattri distinti imma komplimentari, kollhom virtujiet.  

Dawn l-attributi se narawhom wieħed wieħed biex inkunu nistgħu naslu għall-

konklużjonijiet tagħna fuq il-koppja.  Hawnhekk nillimitaw irwieħna għall-karattru in 

ġenerali biex nintroduċu rwieħna magħhom aħjar.  

 

Inez kienet tħobb wisq lill-familja.  Minkejja li kienet daqstant intelliġenti mqabbla 

ma’ nisa ta’ żmiena, il-missjoni u l-milja ta' ħajjitha sabitha fil-qadi tal-familja tagħha,  

il-benniena ta’ mħabba. Apprezzament kbir da parti ta' bintha huwa għall-fatt li Inez 

kienet taf tisma' b’sabar u tagħti parir lil kullħadd.  Hija kienet ukoll ċajtiera, 

għalkemm ma kelliex xi repertorju daqs ta' Henry.  Kienet omm devota.  Iċ-ċajt tagħha 

kien forsi iżjed fin u impliċitu ta’ mara ntelliġenti li kienet. Per eżempju meta stqarret 

ma’ bintha Sister Cecilia li saqajha kienu għajjenin u din saqsietha għalfejn, Inez 

wieġbet li dawn kienu ilhom iġorru 'l ġisimha ħajjitha kollha! Anke rigward iċ-

ċirkostanzi tat-twelid tagħha tirrakkontah ironikament bħala t-tielet wild femminili 

qabel tnejn maskili f'familja li xtaqet ħafna subien! Fatti oħra li jixhdu l-karattru 

ferrieħi ta' Inez huma l-imħabba lejn il-festa tal-Milied, li għalih kienet tibda thejji 

mis-26 ta’Diċembru, u kemm kienet tħobb tisma' l-qniepen idoqqu.  

 

Ġa rajna kemm Inez kienet metikoluża fid-deskrizzjoni tal-ġrajjiet ta’ ħajjitha, 

speċjalment fid-djarji tal-vjaġġi li għamlet.  Barra milli jixħet dawl fuq il-karattru 



tagħha kif ġa rajna, dan jista' jkun li jixhed fattur psikoloġiku.  Fis-sub-konxju tagħha, 

Inez bħallikieku riedet tagħti rendikont lil xi ħadd ta' kulma tagħmel.  Xjentement jew 

le dejjem ħasset li hija kienet fi ħsieb Alla l-Omnipotenti.  Kienet taħseb fuq kollox u 

fuq kullħadd, tinkwieta u titlob għal min kien fit-tiġrib.  Ftit kienet torqod. Il-ħabiba 

tal-familja Sr. Maria Grazia Giunti tiftakarha bħala mara ħelwa, serena u distinta,  kif 

ukoll attiva, ġeneruża, intelliġenti, u għalliema tajba fil-metodu Montessori.  Skond 

Dr Grakowska, Inez tant kienet dħulija li tiltaqa' l-ewwel darba magħha kien 

bħallikieku ilek tafha s-snin, u tant kienet tifhem lil ħaddieħor.  Anke Inez kienet 

kollha ferħ, tbissim u ċajt minkejja l-mard. Ma kienetx tgerger bil-mard għax kien 

moħha biex tagħti u mhux biex tieħu mingħand ħaddieħor.  Tassew Inez kienet mara 

estroversa,  fuq ruħha, taf tieħu ċajta, mara ta’ qalb tajba, u kienet kburija li kienet 

Bormliża.   Il-konjuġi Conrad ġenituri ta' alljeva tagħha, jixhdu li Inez kienet 

għalliema istruwita, entużjasta, u ta' qalb tajba, fuq kollox devota tal-Mulej.  Sr 

Marion Galea tiftakar lil Inez bħala mara li tistħoqq l-imħabbha.  Kienet mara tassew 

speċjali, mara u omm ideali, li baqgħet fil-memorja ta' kull min kien jafha.  Mara li 

tiġbdek,  dejjem bil-kuruna tar-rużarju f'idha u li moħħha biex tagħti xi ħaġa tajba lill-

ħbieb,  tant li kienet tlesti rigali għall-okkażjonijiet speċjali minn ħafna qabel.  

 

Henry kien ukoll bniedem twajjeb,  umli,  u missier eżemplari.  Kien bniedem kwiet u 

timidu, raġel mhux ta' din id-dinja għax distakkat mill-preokkupazzjonijiet żgħar. 

Kien jikkuntenta b’kollox għax paċenzjuż. Ma kien idejjaq lil ħadd. Moħħu f'postu u 

ċar għall-aħħar u manjeruż u metodiku fix-xogħol.  Id-deportament fiżiku tiegħu ukoll 

kien jiġbed l-ammirazzjoni tan-nies.  Raġel sempliċi li jsellem lil kulħadd.  Henry 

kien gustuż, onest u ta' l-affari tiegħu; raġel sew mill-aspetti kollha.  It-twaħħid tad-

dispożizzjoni kalma, onestà, integrita' u rispett lejn l-awtorità għamluh raġel 

perfettament ġentlom. Kien bniedem nobbli fil-karattru, u għalkemm kien imnissel 

minn familja distinta, qatt ma kien jiftaħar b'dan, anzi kien jinġieb u jagħmilha ma' 

kulħadd.  L-imħabba lejn il-proxxmu qatt ma naqsitu għax kien raġel tar-ruħ li 

pprattika dak kollu li kien jaqra ta' kuljum fil-Kotba Mqaddsa.  Anke meta ħaddieħor 

kien idejqu apposta huwa qatt ma ta' każ, anzi ħafer bħallikieku xejn, għax hu kien 

bniedem viċin ta' Alla.  Dejjem kien jgħid "U insiha! U insiha!" lil min kien jilmenta 

li saritlu xi azzjoni ħażina. Kien tant skrupluż li darba widdeb lil sieħbu meta dan ta’ 

l-aħħar irrakkontalu li tilef tqarbina għax trakk kien għadda minn ħdejh apposta fix-

xita u rvinalu l-qalziet.  

 

Henry kien bniedem ġentili u kariżmatiku li bħal martu Inez kien jaf jisma’ lil kull 

min jersaq lejh b’xi diffikultà.  Kien jagħti parir lil kull min jitolbu bi kliem edifikanti.  

Kien faċli tikkomunika miegħu anke bi ftit kliem għax kien iġiegħlek tħossok ta' 

ġewwa miegħu.  Meta kien muġugħ u kellu għalfejn jilmenta, qatt ma gerger.  L-

infermiera li kienet tarah spiss fid-dar tar-Rabat tirrakkonta li baqa' jsaqsi għal żewġha 

sa minn meta ltaqa' miegħu l-ewwel darba.  Minkejja li ġieli weġġa’ meta laqqmitu, 

huwa qatt ma lmenta, u kien jaħseb fiha u fit-tifel tagħha f'kull okkażjoni ta’ festa.  

Kien iħoss għal dawk il-morda li kienu jokorbu bil-lejl meta ħaddieħor seta' gerger 

għax ma raqadx.  Kien grat għal kull pjaċir, imqar żgħir, li kien isirlu.  Kien introvers 

u riservat fl-affarijiet tiegħu.  Fl-aħħar ġimgħat ta’ ħajtu huwa aċċetta s-sofferenzi li 

ġablu l-mard. Kien jaf li kellu jwasslu għal dak li tant ħaqqu. Huwa kien tassew 

bniedem ta' Alla.   

 



Henry kien jorbot ħafna fuq Inez.   Kien ihobbha u jirrispettaha ħafna f'kollox, xejn 

inqas l-intelliġenza tagħha.  Meta mietet ħassha wisq. Kienu koppja inseparabbli, 

xempju għan-nies tal-lum. L-eżempju tawh flimkien bħala koppja: mhux biss waħdu; 

mhux biss waħedha.  Huma kienu ddedikati lejn xulxin u għarfu li bl-għajnuna ta’ 

Alla u b’perspettiva ottimista lejn il-ġejjieni huma setgħu jegħlbu kwalunke diffikultà 

tal-ħajja.  Il-koppja Casolani kellhom karattru differenti iżda perfettament 

komplimentarji.  Inez kienet dħulija, soċjevoli u tħobb il-kumpannija, filwaqt li Henry 

kien iżjed introvers, riservat u kwiet.  

 

Bil-mewta ta' Inez fl-1992, Henry ħassu mnikket għax kienet naqsitlu l-għadma minn 

għadmu - il-ġilda minn ġildu; l-imsieħba, li skond il-pjan divin kienet l-għajnuna 

tiegħu f'ħajtu.  Inez kienet persuna awtentika bħal Henry, għalkemm differenti fil-

karattru.  Għalhekk kienu kumplimentarji għal xulxin.  Fil-koppja Casolani kien 

hemm għaqda spiritwali u psikoloġika, għalkemm il-personalità baqgħet distinta anke 

fil-mod kif jesprimu l-imħabba tagħhom.  Ma tilfux l-identità u l-individwalità 

tagħhom fl-għotja ta’ xulxin.   Iżda b'dan it-twaħħid, iż-żewġ personalitajiet 

immaturaw u tqawwew, u b'hekk tul il-ħajja miżżewġa tagħhom, huma komplew 

jistagħnew mhux biss fil-personalita' tagħhom iżda fil-bosta virtujiet li ġa kienu 

trawmu fihom minn tfulithom.  Mhux biss, imma huma taw u aċċettaw is-sħuħija tal-

karattru u l-personalita' ta' xulxin f'kull aspett tar-relazzjonijiet ta' bejniethom bil-

konsegwenza ewlenija tat-turija ta’ l-imħabba ta' Alla lejn il-bniedem.  Flimkien huma 

kienu xhieda tal-ħajja kif preskritta mill-Vanġelu ta’ Kristu. 
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Interessi Oħra 

 

Ma jistax jonqos li Henry u Inez Casolani, li kienu nies ta' kultura ġenerali wiesgħa, 

ikollhom ħafna interessi fil-ħajja.  Kienu midħla ta' ħafna oqsma fosthom il-pittura, 

skultura, arkitettura u l-urbanistika, il-qari, l-aħħar żviluppi fix-xjenza u t-teknoloġija, 

il-ħjata, it-tisjir, il-ġnien, il-mixi, il-kitba, il-logħob tal-karti u bil-karti, xi sport 

fosthom il-futbol u l-għawm, kienu jsegwu programmi varjati fit-televizjoni, kienu 

jħobbu joħorġu, u mill-ewwel kienu jinnotaw innovazzjonijiet fi kwalunkwe qasam.  

Għarfu li kien fl-interess tagħhom li jikkoltivaw ħafna interessi,  ġa rajna li l-ħajja 

kellha tifsira għalihom.  Dan wassal biex meta kibru ħbiebhom baqgħu jagħrfuhom 

bħala żgħażagħ fl-ispirtu. 

 

Henry kien pittur u tgħallem fl-iskola ta' l-Arti fil-Belt taħt Edward Caruana Dingli.  

Ma setax ikompli jistudja barra minn Malta għax kieku kien ikollu jitlaq lil Inez.  Fost 

l-istudenti sħabu, u li magħhom baqa' ħabib, kien hemm Emvin Cremona u Esprit 

Barthet. Meta kien żgħir kien iqatta' ħafna ħin għand ħabib tiegħu.  Oħt dan il-ħabib 

tiftakar li kien jgħina meta kien ikollha tpingi xi ħaġa.  Kien iħobb ipinġi kemm biż-

żejt, bl-akwarell, bil-pinna, kif ukoll diżinn. Meta fil-gwerra kien hawn nuqqas ta' 

kartolini, Henry pinġa kartolini bil-water colours huwa nnifsu. Bintu għad fadlilha 

tliet kartolini tiegħu li juru ajruplan jittajjar fuq il-gżejjer tagħna bis-sinjal tal-V 

(rebħa); oħra turi baħri jimmarċja b'vapur tal-gwerra dieħel fil-port fl-isfond; u oħra li 

turi destroyer Amerikan qed ibaħħar.  Akwarelli oħra li juru t-talent ta' Henry jinkludu 

dgħajsa u vaxxel tal-qlugħ fil-Port il-Kbir u dehra ta' razzett tipiku Malti.  Pitturi sbieħ 

biż-żejt jinkludu abbati bil-qiegħda la ġenbha fuq siġġu, u portrait ta' raġel anzjan bil-

beritta u l-pipa.  Bejn l-1971 u s-16 ta' Mejju 1972, Henry Casolani kien ġie ssekondat 

minn mad-Dipartiment tax-Xogħolijiet Pubbliċi għal tim ta' impjegati li xogħolhom 

kien li jhejju kulma kien meħtieġ biex Malta taqleb is-sistema ta' flus tagħha minn 

imperjali għal deċimali.  Fuq ix-xogħol fid-dettal ta' Henry iktar 'il quddiem.  

Hawnhekk iżda rridu ntennu l-abilita' tiegħu bħala karikaturist.  Biex il-bniedem 

komuni seta' jidra aħjar il-flus il-ġodda, Henry tqabbad ipingi karikaturi.  Dawn ġew 

pubblikati f'gażżetti, kotba apposta, xandiriet fit-televiżjoni, lezzjonijiet, u posters ma' 

Malta kollha, u bla dubju li l-fatt li l-qlib għall-flus il-ġodda sar b'mod l-aktar ħafif 

juri li t-tpiġijiet tiegħu kellhom l-effett mixtieq. Uħud minn dawn il-karikaturi juru s-

sens ta' umoriżmu fin li kellu.  Per eżempju waqt li referee jgħolli l-munita qabel il-

logħba futbol jistqarr mal-captains li ma jistax jagħraf il-wiċċ mill-irġejjen; is-

segretarja biex tirringrazzja lill-prinċipal tgħidlu four mils (minflok a penny) for your 

thoughts; ir-rota penny-farthing pinġiha bir-rota kbira ta' quddiem b'għaxart iġnub 

għax minflok penny issa saret ħamsin ċenteżmu; il-ġifen tas-sitt ħabbiet pinġieh 

ħiereġ mill-port filwaqt l-ġifen ta' l-għaxar ċenteżmi pinġieh dieħel.  Ix-xogħol tiegħu 

bħala karikaturist kien tal-prima klassi u eżemplari kif juru sew dawn it-tpinġijiet 

deskritti hawn fuq li dehru fil-bulettini tal-Kumitat Flus Deċimali.  Il-karikaturi tiegħu 

kienu semplici, umoristici, u informattivi.  Kienu jirriflettu l-karattru tiegħu.  Meta 

Henry kien ikun lest mid-diżinji tal-ġurnata fuq ix-xogħol, huwa minn taħt ġieli pinġa 

karikaturi ta' klijenti jew viżitaturi ta' l-uffiċċju tad-diżinjaturi fejn kien jaħdem jew 

jekk ma kien jinzerta ħadd, ta' sħabu stess fuq ix-xogħol, u d-dettalji qatt ma ħarbulu.   

 



Ma jistax jonqos li Henry u Inez ħadu nteress fl-arti meta siefru, għalkemm dejjem 

kienet tiġi wara' l-iskopijiet reliġjużi tas-safra.  Meta kienu Firenze fit-13 ta' 

Settembru 1965, huma żaru l-gallerija Pitti u stagħġbu bis-sbuħija tal-eżibiti u ta' l-

istess post.  Barra mill-gallerija f'dik l-okkażjoni huma żaru wkoll il-kappella tal-

familja de Medici fejn apprezzaw l-għexieren ta' tipi differenti ta' rħam skulturat minn 

Michelangelo, u għoġobhom wisq il-ventartal. Żgur li dan fakkar lil Inez f'missierha li 

kien iddiżinja l-ventartal tal-parroċċa ta' Bormla. Henry għamel diversi pitturi b'tema 

sekolari li jinsabu għand il-privat.  Pinġa wkoll temi reliġjużi, iżda fuq dawk 

nikkummentaw iktar 'il quddiem. It-tbissima dejjiema fuq wiċċ Henry kienet rifless 

tat-talenti artistici tiegħu.  Il-pitturi li pinġa huma simbolici tat-tip ta' persuna li kien; 

huma espressjoni ta' persuna romantika milquta minn dak kollu li hu sabiħ - il-ferħ, 

in-niket, is-sofferenzi tal-ħajja.  Dan it-tagħrif fuq Henry pittur se jservina biex 

napprezzaw aħjar x'sofferenza ħass meta għal bosta xhur il-viżta tiegħu kienet 

iddeterjorat, skond it-tobba irrimedjabbilment, u kemm ħassu ferħan u grat lejn Maria 

Adeodata Pisani meta il-viżta tiegħu reġgħet għan-normal bl-interċessjoni tagħha. 

 

Peress li Henry kien diżinjatur l-aktar tat-toroq, huwa kien interessat ħafna fl-

arkitettura u l-urbanistika.  Fost il-kotba li kellu kien jgħożż wieħed dwar l-ikbar bliet 

tad-dinja. Kien ammiratur tal-perit Taljan Nervi u meta kien Ruma ma' Inez żaru 

apposta ż-żona ta' l-EUR, u b'entużjażmu kbir irrakkontala fuq il-bini modern ġewwa 

dan is-subborg speċjalment il-palazzo dello sport u l-palazzetto dello sport.  

Hemmhekk żaru wkoll is-sala ta' l-udjenzi tal-Vatikan, xogħol Nervi wkoll.   Il-

koppja osservaw ukoll b'ammirazzjoni l-arkitettura gotika tal-kattidral ta' Cologne fl-

1978.   Meravilja oħra għalihom kienet il-knisja sotterranja ta' San Piju X li hemm 

f'Lourdes.  B'għaġeb kbir fid-djarju tagħha Inez tiddeskrivi kif is-saqaf tal-knisja 

enormi jistrieħ fuq pilastri f'forma ta' V. Hi wkoll tgħallmet tapprezza l-arkitettura u l-

inġinerija ċivili. 

 

Henry kien iħobb jikteb il-poeżiji. Peress li kien devot tal-Madonna kitbilha poeżija 

eleġijaka ħelwa ħafna, li wara' ngħatat il-mużika minn Stephanie Quintano Lauri.  

Wara' li qala' grazzja kbira tal-fejqan mill-marda ta' għajnejh bl-interċessjoni ta' Maria 

Adeodata Pisani, huwa kitbilha wkoll poeżija sabiħa li jisimha Lil Suor Marija 

Adeodata Pisani, li flimkien mal-mużika komposta mill-istess kompożitriċi, llum 

huwa l-innu uffiċjali ta' din il-beata.  

 

Henry kien iħobb l-astronomija. Huwa kien ikun dejjem aġġornat bl-aħħar skoperti 

f'dan il-qasam.  Ma kienx jitlef l-aħbarijiet ta' kuljum, u kien minn ta' l-ewwel li 

ħeġġeġ lil bintu biex tintroduċi t-teknoloġiji ġodda ta' l-informatika fl-iskola tagħha.  

Kien jaqra ħafna u ġieli kiteb ittri fil-gażżetti. Kien iħobb jimxi ħafna, mhux biss għax 

kien jagħmillu l-ġid minħabba d-dijabete.  Kif ġa rajna, fi żmien il-gwerra ġieli mexa 

mill-Marfa sa l-Imtarfa mingħajr plejtu.  Lejn l-aħħar ta' ħajtu baqa' jimxi mid-dar tas-

Sorijiet fi Pjazza San Duminku r-Rabat sa l-Imdina u lura.  Kienet biss saħħtu li 

żammitu fl-aħħar xhur.   Il-ħarġa ta' nhar ta' Ħadd bil-karozza tagħhom kienet ta' żvog 

għalih u għal Inez. Henry kien iħobb il-baħar u peress li minn dejjem kellhom xi 

villeġġatura, kellu l-opportunita' li jipprattika dan id-delizju sabiħ.  Meta kien 

villeġġatura f'San Pawl il-Baħar ġieli kien imur jgħum mal-ħabib tiegħu Louis Gonzi.   

Meta kien ma' Inez fi btala qasira f'Għajnsielem, Għawdex, ġieli għamel is-siegħat 

jgħum fl-Imġarr.   Henry u Inez kienu jħobbu jilgħabu l-karti mal-familjari u ħbieb 

tiegħħom, speċjalment fil-għaxijiet fis-sajf, kif ukoll jagħmel l-oġġetti tal-karti biex 



iferraħ lit-tfal.  Fl-aħħar ta' min jgħid li wara' li ħareġ bil-pensjoni, Henry spiss sajjar 

kollox hu biex jagħmel kumpliment lil Inez.  Meta kienu villeġġatura f'Birżebbuġa fl-

1989, huwa kien qed jixtri, jaqdi u jsajjar regolarment  biex Inez tkun tista' tistrieħ. 

 

Bħal Henry, fost il-ħafna doti ta' Inez kien hemm it-tisjir. Il-gost tagħha ma kienx biss 

li ssajjar, iżda wkoll li tikteb u tqassam riċetti lil ħbieba.   Niftakru li fiż-żmien meta l-

iffotokopjar ma kienx jeżisti, dan kien ifisser sagrifiċċju biex hi tagħmel pjaċir lil 

għajra.  Ġieli kienet mistiedna ta' Carmen Carbonaro fil-programm tagħha fil-Cable 

Radio/Rediffusion biex tagħti u tispjega xi riċetta.  Fuq dan il-meżż ta' xandir 

daqshekk popolari, Inez ġieli wkoll qrat xi novella li kienet tikteb hi.  Ta' min jgħid li 

peress li Henry kien jaf isajjar ukoll Inez kienet tvarja l-ikel kemm jista' jkun biex 

żgur jogħgbu dejjem. Fost il-platti preferiti ta' Inez kien hemm l-għaġin u ross bil-

curry.   

 

Naraw kemm Inez kienet mara ta' rieda tajba u soda mill-fatt li sa qabel ma żżewġet, 

skond kliemha u kliem ommha stess, hi ma kienet taf tagħmel ebda xogħol tad-dar 

peress li kienet studjat jew ħadmet tul xbubitha kollha.   Kemm kienet tgħallmet 

issajjar sal-1966!  Nhar il-Ħamis 9 ta' Ġunju ta' dik is-sena, festa ta' Corpus Christi, 

Inez u Henry kellhom lil xi mistednin fid-dar tagħhom fi Gwardamanġa.  Inez ħejjiet 

dan il-pranzu: hors d'oeuvres, brodu, mqarrun il-forn, falda mimlija, majjal il-forn 

b'kontorn ta' patata u piżelli mgħollija; u wara' ġobon, imbid, xorb ieħor, kassatella, 

frott u kafe'.  Għat-te' għamlitilhom qagħaq, ottijiet, u torta ta' l-irkotta.  Inez tant 

kienet tħobb il-kċina li meta siefret kitbet fid-dettall kollu l-ikel li kienu jingħataw. 

Fit-13 ta' Settembru 1971 huma waslu Ruma u qagħdu għand is-Sorijiet tal-Qlub 

Imqaddsa ta' Ġesu' u Marija.  L-ewwel pranzu li ngħataw kien jikkonsisti: soppa 

b'għaġin żgħir, biċċa mdaqqsa ta' vitella, patata maxx (minflok huma xtaqu u ngħataw 

insalata); kif ukoll torta tal-ġamm, ġobon, lanġas, għeneb, imbid u kafe'.  M'għandniex 

xi ngħidu li Inez kitbet fid-djarju tagħhom l-ingredjenti kollha taċ-ċena.   Inez kienet 

koka tajba għaliex kienet tagħmel l-affarijiet bil-qalb u b'intelliġenza.  Is-Sinjuri 

Howie, ġirien Ingliżi tal-koppja Casolani li sa l-1992 kienu reġgħu marru joqogħdu fl-

Ingilterra, ftakru lil Inez mhux biss għax bil-ħbiberija tagħha ġiegħelithom iħossuhom 

milqugħin f'art barranija, iżda wkoll għax Inez kienet għallmitha kif issajjar ħafna ikel 

tradizzjonali Malti.  

 

Kemm Inez u kemm Henry kienu jħobbu n-natura u għalhekk ma jistax jonqos li 

kienu jħobbu l-ġnien.  Fi Gwardamanġa huma kellhom ġardina mdaqqsa u fiha kienu 

jqattgħu ħafna ħin. Inez kienet tikkura l-qsari, filwaqt li Henry kien jara x'għandhom  

bżonn il-ħxejjex u s-siġar. Inez, dejjem mara ta' qalb twajba, ġieli tat larinġ minn 

tagħhom lill-ġirien,  filwaqt li Ħenry, ta' bniedem altruist li kien, ġieli offra rimjiet lil 

sħabu tax-xogħol.  Il-koppja Casolani ġew intervistati fuq din-namra tagħhom minn 

Peter Caruana fil-programm tar-radju Il-Ġnien Tiegħek. 

 

Din il-koppja minn dejjem kienu mehdijin b'kull ma hu tal-knisja u l-innovazzjonijiet 

dejjem laqtuhom.  L-ewwel darba li Inez rat lill-membri tal-kongregazzjoni 

jippreparaw l-ostja qabel il-quddiesa biex ikun hemm għadd xieraq ta' Ostji Mqaddsa 

għat-tqarbin, jew meta osservat it-tqarbin bl-Ostja Mqaddsa mbilla fl-imbid, kienu 

laqtuha tant li nnutathom fid-djarju tal-vjaġġ tagħha.  

 



Inez tgħallmet ukoll taħdem is-suf.  Kienet tqatta' ħafna ħin tagħmel dan il-passatemp 

ta' fejda.  Qatt ma tilfet kwarta mill-ġurnata - dejjem għaddejja bix-xogħol tagħha.  L-

ikbar biċċa li għamlet kienet kutra tas-suf kbira ta' sodda matrimonjali, kif ukoll tvalja 

tal-crochet.  L-artikoletti li Inez kienet tikteb ta' kull xahar fil-fuljett parrokkjali tal-

Kunċizzjoni tal-Ħamrun jixhdu kemm hija kellha interessi u tagħrif ġenerali wiesgħa 

u varjati.  Kitbet stejjer b'tagħlim reliġjuż u soċjali; pariri fuq saħħa u sigurta' fid-dar; 

devozzjonijiet reliġjużi; u ħafna oqsma oħra.  Dan kien frott il-qari u dispożizzjoni 

għat-tagħlim.  Ta' min jgħid li Inez kienet iżżomm djarju fejn kienet tikteb fatti, 

rikorrenzi, avvenimenti u ġrajjiet li kienu jolqtuha u li wara' setgħu kienu utli biex  

tużahom fil-kitba tagħha.  F' note book simili kitbet l-aħħar kliem tagħha qabel ma 

għaddiet għall-ħajja ta' dejjem.  

 

F'dan il-kapitlu rajna kif Henry u Inez użaw it-talenti tagħhom għall-ġid tagħhom u ta' 

għajrhom. Il-fidi, tama u mħabba li kellhom taw sens lil ħajjithom b'tali mod li anke 

permezz tal-passatempi jew interessi tagħhom, huma taw frott, xhieda li Alla riedhom 

jingħarfu bħala strumenti tiegħu.    
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Henry fuq ix-Xogħol 

 

L-ewwel ħatra li Henry kellu mal-gvern kienet f'eta' żgħira ta' sittax-il sena fil-11 ta' 

Ġunju 1934,  bħala assistent diżinjatur.  Għalkemm kif rajna qabel, fi żmien il-gwerra 

dam tliet snin issekondat bil-lieva mar-Royal Army Medical Corps, huwa rega' lura 

mad-Dipartiment fl-1944. Huwa ġie maħtur Drawing Office Assistant fl-1947, 

Drawing Office and Survey Assistant fl-1950, Architectural Draughtsman fit-13 ta' 

Lulju 1956 u Works Technical Officer fl-1973, dejjem fl-istess dipartiment tax-

Xogħolijiet.  Huwa rtira fil-25 ta' Novembru 1977. Għal xi żmien ġieli għamel xogħol 

part time bħala assistent eżaminatur fl-eżamijiet pubbliċi.  Biex laħaq diżinjatur fl-

1956 ħtieġlu jgħaddi minn eżami tqil kompetittiv.  Huwa u ħabib tiegħu imxew ħafjin 

wara' l-istatwa tad-Duluri tal-Belt biex iwettqu wegħda li għamlu magħha biex 

tinterċedi għalihom.  Henry kellu ħatriet u mexa 'l quddiem fil-karriera tiegħu fi 

żminijiet u etajiet differenti għax dejjem qeda dmiru mill-aħjar li seta', kif jixhduh 

hawn taħt il-ħaddiema ta' taħtu, il-kollegi, u s-superjuri tiegħu.  Id-Dipartiment tax-

Xogħolijiet kien jinsab fil-Palazz Ferreria, imsejjaħ ta' Francia, Triq ir-Repubblika 

faċċata tat-Teatru Rjal, iżda wara' l-1972 ġarr għall-ex Lintorn Barracks / Beltissebħ, 

fil-Furjana.  Huwa qatta' l-akbar ammont ta' żmien fid-Drawing Office.  Għalkemm 

ħadem fis-sezzjonijiet ta' bini u skejjel, b'mod speċjali kien assenjat xogħol fuq id-

diżinn tat-toroq.   L-akbar biċċa xogħol li saret fi żmienu kienet Regional Road li fiha 

ħadem b'impenn ma' inġiniera Ċiniżi. Il-parir tiegħu f'dan il-qasam kien imfittex anke 

mill-ogħla awtoritajiet tal-amministrazzjoni. Barra minn hekk peress li huwa kien 

artist u kien jinqala' għat-tpinġija, id-diżinn, u l-iskultura, ġieli ngħata xogħol 

speċifiku u speċjali bħal meta kien ġie ssekondat għal mas-Segretarjat Flus Deċimali 

li ħareġ pubblikazzjonijiet bi tħejjija għall-qlib fi flus deċimali bejn l-1971 u l-1972, 

jew inkella meta sar il-monument tal-iljun tal-Mosta. F'dan l-aħħar każ huwa kien 

intalab jiddiżinja u jipprepara għal dan l-iljun. 

 

Henry kien skrupluż għax-xogħol u kien jagħti l-ġurnata ta' ħidma tiegħu. Meta kien 

ikun xogħol fuq barra huwa kien l-ewwel jagħmel viżta qasira fil-knisja tal-post, 

imbagħad kien jara x'hemm bżonn isir.  Meta kien jispiċċa mix-xogħol kien jieħu te' 

minn ħanut u mbagħad dritt lura lejn l-uffiċċju fil-Belt jew il-Furjana.  Dan meta 

huwa kellu l-ħin kollu biex jitlajja' jew jiskarta.  Hu ma kienx ta' hekk.   Kien ilaqqa' 

lil sħabu għat-talb fl-uffiċċju, jiġifieri fit-tmienja ta' filgħodu,  f'nofsinhar,  u b'mod 

speċjali nhar ta' Ġimgħa fit-tlieta ta' wara' nofsinhar.  F'lejlet kull festa kmandata kien 

ifakkar lil sħabu biex l-għada iqerru u jitqarbnu.   Fuq kull post tax-xogħol issib min 

jgħid iċ-ċajt.  Henry kellu repertorju sħiħ ta' ċajt u l-ġurnata kien jibdihielhom b'xi 

ċajta minn tiegħu, dejjem ċajta nadifa.  Kull meta kien jisma' xi ċajta goffa jew 

maħmuġa kien iċarrat ħalqu biex ikompli u fl-istess ħin juri diżapprovazzjoni.  Meta 

mbagħad kien jissemma xi qaddis, qassis jew patri, kien ibaxxi rasu u jdur 'l hemm 

għall-istess raġuni. 

 

Henry kien irrispettat mis-superjuri tiegħu, kienu min kienu, u min-naħa tiegħu huwa 

kellu rispett lejn l-awtorita' in ġenerali, għalhekk kellu rispett lejn is-superjuri tax-

xogħol tiegħu, anke jekk dawn kienu iżgħar minnu sew fl-eta'.  Dan jixhduh xejn 

inqas minn tliet diretturi differenti tad-Dipartiment tax-Xogħolijiet.  Id-direttur perit 

Busuttil jgħid li ħadd qatt ma  rrappurtah għal xi nuqqas.  Is-superjuri tiegħu kienu 



jgħidulu kemm kien jirrispettahom u jgħinhom.   Id-direttur perit Mizzi jiddeskrivih 

bħala bniedem ħawtiel, onest u effiċjenti.  Kien bniedem twajjeb u jinġieb mal-kollegi 

kollha.  Kulħadd kien jammirah u jistmah peress li kien umli u ġentili ma' kulħadd.   

Vincent Cassar, direttur-ġenerali, jiftakar li Henry kien ħawtiel, kuxjenzjuż, u jgħin lil 

kulħadd, tant li kien jidħol għal xogħol li ma kienx jaqa' strettament fil-kompetenzi 

tiegħu.  Kien mudell u gwida għal kull min ħadem miegħu.  Dejjem kellu kelma ta' 

parir jew kuraġġ għal kull min seta' kellu xi nkwiet personali.  Nistgħu ngħidu li 

f'Henry, id-dipartiment kellu dak li llum jgħidulu an extended professional.  

 

Henry kien jinġieb mal-kollegi tiegħu u kien stmat minnhom.   Dan għaliex kien 

diliġenti u kien ipinġi l-pjanti b'reqqa u eżattezza meħtieġa.  Biċċa xogħol kien jibdiha 

mingħajr tnikkir u jkompli sejjer biha b'ħerqa u entużjażmu.  Sħabu kienu jammirawh 

għalhekk.  Qatt ma telgħulu.  Kien dejjem moħħu biex jgħin.  Anke meta huwa rtira 

mix-xogħol u ġieli ltaqa' ma' ex-kollegi, dawn dejjem ferħu bih u viċi-versa.   Henry 

ma kienx maħbub biss għal raġunijiet professjonali iżda wkoll għax sħabu kienu jafu 

x'inhu.  Fuq kollox kien jispira jew iġib is-sliem fl-uffiċċju.   Meta l-istess nies 

jaħdmu fl-istess post tax-xogħol, il-konflitt fuq x'għandu jsir jew kif l-affarijiet 

għandhom isiru huwa inevitabbli, anzi suppost iservi biex jinstabu l-aħjar 

soluzzjonijiet għall-problemi.  Jidħlu iżda piki, ideat, opinjonijiet, u ambizzjonijiet 

differenti f'post pjuttost ristrett.  Is-sezzjoni fejn kien jaħdem Henry ma kienetx 

eċċezzjoni.  Tnejn minn sħabu darba tlewmu bl-ikrah.  Intqal kliem bl-addoċċ u 

saħnet il-qiegħa.  Damu ma jitkellmu żmien.  Henry kien qed jinkwieta għalihom.  

Kien jaf li ma kienx jixraq lil kollegi Nsara bħalhom.  Kien hu li mar fuqhom u 

saqsihom kienux se jibqgħu sejrin hekk.   Ikkonvinċihom li ma kienx jixirqilhom 

hekk. Ma kienu qed jieħdu xejn. Fuq kollox Alla ma jridx.  Kollega ieħor kien 

imdejjaq u rrabjat għax kien ġie ngannat.  Henry qallu: "Tħossha hux?  Meta ċċappas 

il-qmis biż-żejt ma tneħħihiex bix-xaħam. Tpattihiex..  Ma tasal imkien b'hekk.  

Tpattihiex biex tkun tista' toffriha għall-glorja ta' Alla!"  Henry kien stmat mill-kollegi 

tiegħu għax qatt ma lissen kelma kontra ħadd.   Kien biss ifaħħar dak kollu li jsir 

tajjeb u dak kollu li hu sewwa. 

 

Henry Casolani kien maħbub ħafna u baqa' magħruf b'rispett minn dawk ta' taħtu.  

Huwa kien jistmahom b'dinjita' ta' bnedmin, aħwa fi Kristu qabel kollox. Għalhekk 

f'dawk ta' taħtu huwa kien jara nies li għandhom bżonn tmexxija, għajnuna, tagħlim u 

rispett.  Huwa kien jaqdihom fil-ħtiġiet tagħhom.  Il-perit Borg Costanzi jistqarr li 

Henry ggwidah fil-professjoni tiegħu u l-eżempju ta' Henry daħħallu fih sens ta' dover 

u dixxiplina.  Meta dawn tgħaqqadhom ma' armonija mal-kollegi, ir-riżultati tajba ma 

jonqsux.  Għalih Henry baqa' bniedem għażiż.  Lid-diżinjaturi l-ġodda, Henry kien 

jgħallimhom mill-aħjar li jista'.  Kien bniedem ta' preċiżjoni fix-xogħol, iżda ma kienx 

imkabbar b'dan u kien jikkoreġi bil-ħlewwa u jgħin lid-diżinjaturi ta' inqas esperjenza.   

Kull min jidħol f'xogħol ġdid isibha diffiċli.  Min daħal jaħdem ma' Henry Casolani 

kien ixxurtjat f'dan ir-rigward.  Lil Henry wieħed ma kellux għalfejn jitolbu l-

għajnuna, peress li Henry stess, li ġa kellu esperjenza twila ġod-Drawing Office, kien 

jgħin lill-kollegi ġodda tiegħu appena jinduna li dawn jeħtieġu din l-għajnuna, qabel 

ma dawn jirrikorru għandu.   Meta xi uffiċjal ikun se jirtira mix-xogħol hija 

konswetudni sabiħa u f'waqtha li jsirlu jew isirilha festin u jingħata rigal għall-

okkażjoni.  Hekk kien isir fis-sezzjoni fejn kien jaħdem Henry.  Messaġġier kien se 

jitlaq mix-xogħol bil-pensjoni.  Ħadd ma ħaseb biex issirlu tifkira bħal din.  Meta 



Henry sar jaf li ma kien ġie ppjanat xejn, tant iddispjaċih.  Minnufih beda jorganiżża 

dak li baqa' mfakkar bħala riċeviment famuż għal dan il-kollega! 

 

Mingħajr ma qatt attenda korsijiet fit-tmexxija maniġerjali, Henry kien jipprattika fuq 

ix-xogħol il-prattiċi moderni ta' mexxej professjonali.  Tassew Henry kien jipprattika 

dak li l-Mulej Ġesu' Kristu jgħidilna: "..imma min irid ikun kbir fostkom, għandu jkun 

qaddej tagħkom; u min irid ikun l-ewwel fostkom, għndu joqgħod ilsir ta' kulħadd."  

U l-Mulej beriklu xogħolu, li kien dejjem apprezzat. Alla ħabbu lil Henry għall-ġid 

materjali u spiritwali li għamel fuq ix-xogħol, tant li meta darba taritlu pjanta 

importanti minn fuq il-bejt tad-dipartiment, nstabet mingħajr ħsara u dewmien wara li 

għamel wegħda ma' Sant' Antnin.  Ma setax ikun mod ieħor.  Il-kollegi kollha tiegħu 

fid-Dipartiment tax-Xogħolijiet huma kollha konvinti u ta' fehma waħda: li Henry 

kien bniedem twajjeb, bniedem ta' Alla, li għamel il-post tax-xogħol post ta' għaqda, 

mħabba u s-sliem.  

 

 

Henry fis-Segretarjat Flus Deċimali 

 

F'Settembru 1971 għaddiet il-liġi biex f'Malta jkun hawn sistema ta' flus deċimali 

ibbażata fuq il-Lira Maltija, iċ-ċenteżmi u l-milleżmi, minflok il-flus Ingliżi ibbażati 

fuq il-Lira Sterlina, ix-xelini u s-soldi.  Il-ġurnata magħżula biex issir il-bidla kienet 

is-16 ta' Mejju 1972, imsejħa D-Day (bħall-invażjoni tan-Normandija).  Biex jieħu 

ħsieb il-bidla twaqqaf Kumitat tal-Flus Deċimali, iżda x-xogħol speċifiku kellu jsir 

minn Segretarjat magħmul minn ħmistax-il persuna magħżula minn ħafna 

dipartimenti tal-Gvern jew mill-Bank Ċentrali taħt it-tmexxija taċ-Chief Accountant 

tal-Bank Ċentrali, Joseph V. Laspina.  Henry Casolani kien ġie ssekondat minn mad-

Dipartiment tax-Xogħolijiet biex iservi f'dan is-Segretarjat bħala diżinjatur grafiku fil-

kampanja pubbliċitarja permezz ta' posters, leaflets, kotba, tabelli u affarijiet oħra.   

Ġa semmejna kemm Henry rnexxielu joħloq cartoons interessanti li rnexxew fl-iskop 

li jgħallmu lill-pubbliku fl-użu tal-flus il-ġodda.  Irnexxielu wkoll jivvinta logħba 

kollha kemm hi tal-kartonċin li, permezz ta' żewg roti marbutin u mdawrin fuq xulxin 

fi kwadru bit-toqob, wieħed seta' jsib l-ekwivalenti tal-flus il-qodma fi flus deċimali.   

L-inġenjożita' tiegħu fil-logħob bil-karti b'hekk għenet lill-komunita'.  Anke l-logo 

magħżula mill-Kumitat li kien juri l-ittra D tinfed il-mappa tal-gżejjer Maltin minn 

żewġ postijiet kienet ħlejqa ta' Henry Casolani stess.  Ix-xogħol tas-Segretarjat dam 

sejjer għal kważi sena, jiġifieri sakemm il-flus il-ġodda kienu ħarġu u qabdu sew, 

imbagħad kulħadd reġa' mar lura lejn id-dipartiment tiegħu jew lejn il-Bank Ċentrali.   

 

Peress li d-data ta' meta l-flus il-ġodda kellhom jibdew jintużaw kienet dejjem toqrob, 

is-Segretarjat kellu skadenzi fissi għal ħafna xogħol ta' tħejjija u attwazzjoni tal-

programmi ta' sensibiliżżazzjoni tal-pubbliku.  Forsi l-akbar biċċa xogħol kienet l-

organiżżazzjoni ta' korsijiet fit-tħaddim tal-flus deċimali għal xi 17,000 bejjiegħ 

liċenzjat.  Kull wieħed kellu jattendi għal ħamest ijiem siegħa u nofs kuljum. F'dawn 

il-lezzjonijiet kienu jintużaw posters  iddiżinjati minn Henry Casolani.  L-uffiċċju tas-

Segretarjat kien wieħed uniku f'sala kbira open plan.  Għalhekk il-membri kollha 

setgħu jaraw lil xulxin.  Minħabba l-pressjoni ta' żmien limitat, kien ikollhom ċerta 

tensjoni fuq ix-xogħol,  iżda Henry kien ifarrak it-tensjoni billi jgħidilhom xi ċajta 

minn tiegħu,  speċjalment meta kien jara lis-Sur Laspina nkwetat għax l-affarijiet 

ikunu waqgħu kemmxejn lura.  Id-doti li l-kollegi ta' Henry raw fih fid-Dipartiment 



tax-Xogħolijiet malajr indunaw bihom dawk tas-Segretarjat ukoll. Kien jgħin lil 

kulħadd u dejjem kellu tbissima;  it-tensjoni ġieli ssarfet f'tilwim, iżda Henry malajr 

kien iberred il-qiegħa;  il-kollegi tiegħu kienu lkoll kuntenti jaħdmu miegħu għax kien 

jinġieb u edukat,  u anke għaliex is-serenita'  tiegħu kienet kontaġjuża.  Għalkemm 

dawn il-ħmistax il-membru tas-Segretarjat ħadu r-ruħ meta kienu meħlusin minn dax-

xogħol ta' pressjoni kbira, huma xorta ddispajċihom li ma baqgħux jaħdmu ma' Henry 

Casolani.  Baqgħu jiftakruh sew wara' tletin sena. 
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Henry Casolani u s-Sejba Straordinarja 

tal-Pjanta l-Mitlufa 

 

Kemm Henry u kemm Inez kienu devoti ta' ħafna qaddisin, fosthom Sant'Antnin.   

Kien permezz tal-intervent straordinarju ta' dan il-qaddis tant maħbub li Henry ħeles 

minn inkwiet kbir fuq ix-xogħol nhar is-Sibt 13 ta' Marzu 1965.  Bħalma ġa rajna, dak 

iż-żmien Henry kien jaħdem ta' diżinjatur fid-Dipartiment tax-Xogħolijiet, taqsima 

tat-toroq, fil-palazz Ferreria (ta' Francia) il-Belt.  Kien ġie assenjat biċċa xogħol 

kunfidenzjali u diffiċli: dik li jiddiżinja l-faċċati tal-bini ta' Triq Irjali (illum ir-

Repubblika) minn tarf għall-ieħor. Kellu jpinġiha bil-linka fuq folja waħda twila 

metru u nofs u wiesgħa 75 ċentimetri.  Iżda l-akbar biċċa xogħol kienet il-

preparazzjoni għall-pjanta billi kellu joħroġ ħafna drabi mid-dipartiment ma' Richard 

Doublesin, li kien apprendist diżinjatur u flimkien jagħmlu diżinji ta' kull faċċata bl-

għadd tal-filati ta' kull waħda.  Dan ix-xogħol dam sejjer mhux ħażin, iżda qabel ma 

seta' jtemm il-pjanta għal kollox, Henry u Doublesin ħteġilhom jitilgħu fuq il-bejt ta' 

palazz Ferreria biex jiddiżinjaw l-ogħla partijiet ta' uħud mill-faċċati.  Hekk għamlu 

dak is-Sibt 13 ta' Marzu 1965.  Magħhom tellgħu il-pjanta kważi lesta rrumblata u 

marbuta bi spaga.  Kienet iż-żiffa u sakemm marru qrib l-opramorta bil-balavostri, 

Henry medd il-pjanta ma' l-art u tefagħlha żewġ ġebliet żagħar biex iżżomm f'postha.  

F'daqqa waħda buffura riħ mil-Lvant tajjar lill-pjanta fil-għoli.  Din taret lura fid-

direzzjoni ta' Marsamxett u għebet. 

 

Henry kważi ħassu ħażin b'dak li ġara.  Kien ilu jumejn ipinġiha u ma kellux kopja 

tagħha.   L-assistent direttur ried juriha lill-ministru sat-Tnejn ta' wara'.   Kif seta' 

jispjega x'ġara? Ħaġa bħal din bilkemm titwemmen. Henry minnufih ħares lejn is-

sema u talab 'l Alla biex isibuha.  Hu u Doublesin niżlu jiġru t-taraġ u ħarġu lejn Triq 

l-Ordinanza, il-Ġnien Hastings u t-toroq tal-qrib isasqsu lil kulħadd rawx xi folja 

kbira qed ittir.  Iżda ħadd ma kien ra xejn.  Tul it-triq Henry talab il-ħin kollu lil 

Sant'Antnin biex isiblu l-pjanta, u waqt minnhom Henry waqqaf lil Doublesin u qallu 

biex jgħidu talba flimkien. Marru lura jilegħġu lejn l-uffiċċju u meta seħibhom 

Lawrence Balzan saqsiehom x'kien ġara, wara' li Henry spjegalu l-istorja qallu: "Il-

Mulej riedha l-pjanta; issa jerġa jgħaddiha lura meta jrid Huwa!"  Kien qed isir il-ħin 

tal-brejk ta' nofsinhar u Doublesin talab lil Henry jiskużah għax xtaq imur jiekol id-

dar.  Anke Henry mar Gwardamanġa id-dar inkwetat. Kien qed jibża' li l-pjanta ma 

tinstabx, jew li min isibha ma jagħtihiex importanza u jarmiha, jew li setgħet spiċċat 

fil-baħar ta' Marsamxett. Qal lil martu Inez b'dak li ġara u bilkemm seta' jiekol.  Ftit 

minuti wara' huwa rċieva telefonata mingħand sieħbu Richard Doublesin.  Qallu li l-

pjanta kienet għandu.  

 

Meta reġa' lura għax-xogħol wara' nofsinhar, sab lil Richard bi pjanta kbira mgeżwra 

f'idu.  Richard tah il-pjanta. Għall-ewwel Henry ħaseb li din kienet xi ċajta goffa, Iżda 

mhux hekk.  Kienet dik li taretilhom xi sagħtejn qabel. Meta ħall u ra l-pjanta, wiċċ 

Henry xegħel bil-ferħ u reġa' bit-tbissima li kien magħruf għaliha. Dak in-nhar ma 

waqafx jiżżi ħajr 'l Alla talli kien sema' talbu  bl-interċessjoni tal-wisq maħbub Sant' 

Antnin. 

 



Għal grazzja t'Alla, il-pjanta kienet taret imkien għajr għal fuq il-bejt tal-familja 

Doublesin stess li kienu joqogħdu fi Triq il-Fran kantuniera ma' Triq l-Ordinanza, ftit 

bogħod mill-palazz Ferreria.  Id-dar tagħhom kienet l-unika waħda bi tliet sulari.  Ta' 

ħdejha kienu kollha b'erbgħa.  Jidher li l-kurrent niżżilha lejn l-aktar bejt baxx.  Omm 

Richard sabitha fuq il-bejt x'ħin telgħet tonxor u żammitha għax ħasbet li kienet ta' 

binha.  Huwa baqa' mistgħaġeb hekk kif daħal id-dar lest biex jgħidilha x'kien ġara u 

hi kienet pronta waqfet mit-tisjir biex tagħtih il-pjanta.  Lanqas kellu sabar jiekol għax 

reġa' lura minnufih fl-uffiċċju biex jgħid jew iċempel lil Henry biex jagħtih il-bxara t-

tajba. 

 

Din il-ġrajja straordinarja tant laqtet lil Doublesin li qabel is-sena 2002, huwa baqa' 

ma rrakkontaha lil ħadd minkejja li baqa' jiftakar fiha kuljum.  Ikkonvinċa ruħu, jekk 

qabel kien hemm għalfejn, li dejjem hemm tama meta nduru lejn Alla fil-mumenti ta' 

bżonn.  

 

Henry ma kellux għalfejn jikkonvinċi ruħu minn hekk.  Ftit taż-żmien wara' huwa ta 

tliet xelini  lir-rivista ta' Sant' Antnin bħala ħajr għal din il-grazzja straordinarja.  Żgur 

li Henry ftakar f'din il-ġrajja u reġa' rringrazzja lil Sant'Antnin meta sbatax-il sena 

wara' fid-9 ta' Awissu 1982, kien f'Padova fuq il-qabar tal-qaddis.  Fil-ħajja ta' Henry 

u Inez se naraw bosta dati ta' koinċindenza kbira.  L-ewwel waħda li ninnotaw hija 

propju din.  Din il-grazzja nqalgħet fit-13 ta' Marzu, eżattament tliet xhur bil-ġurnata 

qabel il-festa ta' Sant' Antnin. 
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Cecilia Issir Soru 

 

Il-vokazzjoni ta' Cecilia 

Ġa rajna kif Henry u Inez Casolani taw edukazzjoni tajba lill-unika binthom Cecilia, li 

kienet l-għożża tagħhom.  Kienu jħobbu wisq lit-tfal.  Kienu jħobbu lil binthom għax 

frott l-imħabba tagħhom għal xulxin; għax fiha dejjem raw rigal misluf lilhom minn 

Alla li huma kienu jgħarfu u jafu; u għax kienet ukoll tifla unika. Il-koppja Casolani 

kienu jixtiequ l-ikbar ġid lil binthom.  U kien mingħalihom li binthom għad tagħmel 

bħalma jagħmlu l-maġġoranza kbira ta' xebbiet li meta jkunu qed jikbru jagħżlu l-istat 

miżżewweġ biex jgħixu kuntenti mal-maħbub tagħhom u jagħmlu bħalma għamlet 

ommhom, jiġifieri li jiffurmaw familja tagħhom.  Henry u Inez xtaqu ħafna li binthom 

tagħmilhom nanniet u li b'hekk ikompli nisilhom fil-posterita'. Jekk kellha tagħżel 

professjoni, xtaquha tkompli l-Universita' għal tabiba jew spiżjara. 

 

Ġara iżda, li minn eta' żgħira, Cecilia bdiet tħoss ix-xewqa u l-ġibda li ssir soru.  Bla 

dubju din il-ħajra setgħet tiżviluppa għax kif ġa rajna, hija trabbiet f'familja fejn Alla 

jiġi l-ewwel: fejn it-talb qatt ma naqas; fejn il-bniedem reliġjuż kien irrispettat; fejn 

kien hemm ambjent xejn inqas minn ekklesjali; fejn l-avvenimenti l-iżjed importanti 

kienu dawk ta' tifsira spiritwali u reliġjuża bħall-Milied, l-Għid il-Kbir, il-Preċett, il-

Griżma, u l-festi tal-qaddisin patruni. Barra minn hekk hija tgħallmet fl-iskola tas-

sorijiet ta' San Ġużepp ta' l-Apparizzjoni, u bdiet tgħallem magħhom fl-1960 hekk kif 

għaddiet mill-eżami tal-GCE. L-iskop tagħha kien li tibqa' f'kuntatt mas-sorijiet. 

Għalhekk kienet esposta u kellha kuntatt kontinwu mar-reliġjużi ta' dak l-Ordni, u hi 

xtaqet propju tidħol soru magħhom.  Biex tagħmel hekk kien jeħtiġilha tgħaddi s-

sentejn tal-postulat u n-novizzjat f'Marsilja fi Franza, barra milli imbagħad setgħet 

tintbagħat biex taqdi l-missjoni tagħha barra minn Malta. 

 

Cecilia kienet tifla intelliġenti u sensittiva. Bikri ndunat bix-xewqa tal-ġenituri tagħha 

li jarawha miżżewġa u li jkollhom familja li qed tikber. Cecilia rrealiżżat ukoll li jekk 

hija ssir soru hija jkollha ssiefer u tobdi s-sejħa tas-superjuri tagħha. Irrealiżżat fi ftit 

kliem, li kien ikollha tħalli lill-ġenituri tagħha waħedhom għax huma ma kellhomx 

ħlief lilha.  Kienet tħobbhom wisq.  Iżda kienet tħobb iżjed lil Mulej Alla.  Hekk 

kienet għallmitha Inez. Mela għal xi żmien ix-xbejba kienet kif jgħidu l-Ingliżi 

"imċarrta bejn żewġ maħbubin", f'dan il-każ: il-ġenituri u Alla, u għall-eta' żgħira li 

kellha kienet għażla ta' responsabbilta' kbira wisq għaliha.  Kienet ferventement 

tixtieq li tkun soru u kienet qed tibża' li l-ġenituri tagħha jħassrulha biex hi tibqa' qrib 

tagħhom. Fl-istess ħin ma riedetx tħalli lil ommha u lil missierha waħidhom. Kienet 

tibża' li l-aħbar tikkawżalhom xi xokk. Fl-eta' tenera ta' għaxar snin ġa kienet tħoss id-

dilemma u t-toqol ta' l-għażla. Kienet mardet u t-tabib induna li s-sintomi li kienet qed 

turi kien jarhom biss f'min għandu inkwiet kbir u huwa ferm akbar fl-eta'.    Inez u 

Henry kienu jagħmlu minn kollox biex jikkuntentaw lil Cecilia u jarawha ferħana.  

Imma iżjed ma bdiet tikber iktar bdiet turi li xejn ma kien qiegħed iferraħha, la ħruġ, 

la kumpannija ta' ħbieb u lanqas ħwejjeġ sbieħ ta' l-aħħar moda.  Il-ferħ tagħha ma 

kienx jinsab fl-affarijiet tad-dinja.  Il-ferħ tagħha kien ġej mit-traxxendental, minn 

kulma ġej minn Alla.  Xejn ma  seta' jferraħha qabel ma saret għarusa ta' Kristu. Meta 

Inez rat lil Cecilia daqshekk ħosbiena, hija ċemplet lil waħda mis-sorijiet ħabiba 

tagħha biex tara xi ġrala u din għarrfitha bix-xewqa ta' Cecilia, u li kienet qed issibha 



bi tqila biex tgħidilhom.  F'Ġunju 1963 fl-okkażjoni tal-mewt tal-Papa Ġwanni XXIII, 

żewġ sorijiet ta' St Joseph, Madre Victoria u Swor Eugenia sejħu lil Inez u għarrfuha 

fuq il-vokazzjoni ta' Cecilia,  li l-Madre kienet għarfet mill-ewwel u 

inekwivokabilment bħala ġenwina. 

 

L-aħbar tax-xewqa ta' Cecilia kienet xokk kbir għal Inez u Henry. Ġabitilhom 

sofferenza u konfondiment, jekk mhux niket.  Kienu mifxulin, u ma kienux jafu 

x'jaqbdu jagħmlu.  Il-kostatazzjonijiet hawn fuq imsemmijin bdew jiġu f'moħħhom 

f'daqqa "bħal dilluvju".   Għalihom kienet qasma ta' qalb.  Kienu nies ta' virtu' liema 

bħala. Iżda dak li talabhom il-Mulej kienet xejn inqas mill-egħżeż persuna li kellhom. 

Kienu jifhmuha li hija ħaġa sabiħa li tidħol soru, imma s-separazzjoni hija kbira 

ħafna, speċjalment meta saru jafu li kellha tmur ghal mill-inqas sentejn fi Franza.  U 

la kellhom iżjed moħħ jorqdu u lanqas moħħ jieklu. Ħajjithom imbidlet għal kollox.  

 

Henry u Inez bdew isaqsu għal parir.  Qrabathom u ħbiebhom ippruvaw ifarrġuhom.  

Min qalilhom ħaġa u min qalilhom oħra. Meta stqarret ma' kuġina tar-rispett tagħha, 

Inez infaqgħet tibki.  Din il-kuġina weġbitha li ma kelliex għalfejn tkun daqstant 

imdejqa ghax kienet qed tagħti 'l bintha lil Alla. Imma Inez ħassitha anke għaliex 

ħasbet li kienu se jibqgħu waħedhom.  Meta Inez għarrfet lil oħta Marie u qaltilha 

"X'biċċa se tagħmlilna Cecilia! Trid tidħol soru,"  Marie weġbitha li dan kellu jkun 

unur għalihom.  Anke ma' Marie Inez stqarret li kienet qed tibża' li hi u Henry jibqgħu 

waħedhom.   Meta l-ġara tagħha saret taf bl-intenzjoni ta' Cecilia, hija ppruvat tfarraġ 

lil Inez billi qaltilha li setgħet innamrat ma' xi ġuvni li kien se jitlaq lejn l-Awstralja, 

ħaġa li kienet komuni ħafna f'dak iż-żmien.  Għall-ewwel Inez opponiet xi ftit l-

intenzjoni ta' Cecilia.  Iżda mhux għalhekk biss. Inez riedet tkun ċerta li Cecilia kellha 

vokazzjoni vera. Henry u Inez riedu li Cecilia tkun tassew hienja - Allaħares kienet 

influwenzata min-nies u mhux imħeġġa mir-rieda ta' Alla.  Għalhekk tennewlha l-

pjaċiri u l-hena li jinsabu fil-ħajja miżżewġa.  Bejn l-1963 u l-1964 Inez qalet lil 

Cecilia biex taħsibha sew. Inez qatt ma ddejnet, imma meta ġieha ħsieb li setgħet 

naqset lil Cecilia f'xi ħaġa, qaltilha "Jekk tixtieq xi ħaġa, jiena lesta li niddejjen biex 

nixtrihielek."  Darba qalet lil Henry, "Għidilha xi ħaġa! Dik it-tifla tiegħek ukoll."  

 

Henry dar ħosbien lejn bintu u qalilha "Basta taf x'qed tagħmel u li tkun kuntenta." 

Henry qatt ma opponielha, minkejja li għalih it-telfa ta' Cecilia kienet tfisser li 

jinfatam mill-mimmi ta' għajnejh.  Inez u Cecilia kienu  mistagħġbin bl-attitudni ta' 

Henry.  Kien biss wara' ħafna snin li saru jafu li Henry kien għamel wiegħda li 

tirrigwarda lil Cecilia, u li permezz tagħha ntrabat li jekk hi turi x-xewqa li ssir soru, 

hu ma jopponilha xejn.  Min jaf kemm ħass sofferenza morali u emotiva fih meta kien 

qed iħoss il-qasma ta' qalb u fl-istess ħin kien juri li qisu xejn mhu xejn! Kien wettaq 

il-wiegħda b'mod erojku.  Kien għadda mis-siegħa tal-prova bl-ogħla marki.  

 

"Se tbatu.." 

Biex Henry u Inez ikunu ċerti li Cecilia kienet qed tagħmel l-aħjar għażla, f'Ġunju 

1963 iddeċidew li jieħdu parir mill-aktar awtorevoli, xejn inqas mingħand l-Arċisqof 

ta' dak iż-żmien Monsinjur Mikiel Gonzi anke għaliex huma kienu konoxxenti tiegħu 

u tal-familja tiegħu.  Monsinjur Gonzi laqa' lill-familja Casolani  u sema' bil-paċenzja 

dak kollu li kellhom jgħidulu.  Wara' l-Arċisqof resaq lejn Henry u waqt li 

kunfidenzjalment taptaplu fuq spalltu qallu: "Se tbatu taf, se tbatu qed navżakom! Se 



tbatu ħafna għax hi tifla unika.  Pero' oqogħdu fuq il-kelma tiegħi li jiġi żmien li 

terġgħu tkunu ferħanin ħafna!"   

 

Il-postulat ta' Cecilia f'Marsilja 

B'hekk Henry u Inez irrassenjaw irwieħhom għas-sejħa ta' Cecilia.  M'għandniex xi 

ngħidu, iktar ma resqet il-ġurnata ta' l-10 ta' Lulju 1964 meta Cecilia telqet lejn 

Marsilja, aktar il-qalb ta' Henry u Inez bdiet tingħafas. Lejlet it-tluq fil-għaxija, huma 

lkoll marru dawra bil-karozza.  F'daqqa waħda Henry waqqaf u daħal f'ħanut fi Triq 

Merkanti, il-Belt.  Wara' ftit ħareġ u bi tbissima newwel kurċifiss tal-fidda lil Cecilia.  

Fuq wara' tas-salib kien hemm imnaqqax Mum & Dad.   Kienet sorpriża sabiħa għal 

Cecilia u Inez.  Il-kurċifiss kien sar sinjal ta' l-approvazzjoni inkondizzjonata ta' Henry 

lejn ir-rieda ta' bintu għax fehem li din kienet ukoll ir-rieda ta' Alla.  M'għandniex xi 

ngħidu, Sister Cecila baqgħet dejjem iżżomm dan il-kurċifiss b'għożża kbira. Barra 

minn hekk Henry iddedikala  poeżija sabiħa u ħelwa stampata fuq wara' ta' santi li 

ngħataw fil-festa tat-tluq (farewell party) ta' Cecilia: 

 

10th July 1964 

------- 

This is the happy day I shall always remember, 

As I join the Lordċs army to be His defender. 

Holy Mary, St Joseph of the Apparition 

Help me to be worthy of this entrusted Mission. 

------- 

Cecilia Mary Casolani   

 

Jumejn qabel ma telqet Cecilia, ġie raġel mibgħut mis-sorijiet ta' St Joseph li 

ħadilhom il-bagalji tagħha.  Is-soltu Cecilia kienet fuq ruħa u dejjem tkanta mar-

Rediffusion (cable radio).  Dakinhar li telqet żammet siekta.  Bdew il-ġurnata bħal 

dejjem bil-Quddiesa.  Dak il-ħin ġew wiċċ-imb-wiċċ mar-realta'.  Marru l-ajruport u 

sellmulha, u Inez bierket lil Cecilia mhux b'par idejn biss iżda b'kull ma kellha, 

minkejja t-toqol tal-firda imminenti.  Imbagħad waqa' s-skiet minfud biss bil-biki u 

bit-talb.  Telfa bħal din setgħet tittaffa biss b'imħabba ikbar - dik li l-koppja kellhom 

lejn Alla.  Hu biss seta' jkun ta' konsolazzjoni. 

 

Cecilia vvjaġġat bl-ajruplan sa Ruma u minn hemm bit-tren sa Marsilja flimkien ma' 

żewġ sorijiet ta' l-istess Ordni u sitt postulanti oħra.  Fit-12 ta' Lulju 1964, Cecilia 

bdiet il-ħajja bħala soru postulanta fid-Dar tas-sorijiet ta' San Ġużepp ta' l-

Apparizzjoni li jisimha Pensionant St Joseph de l'Apparition, Requista, Aveyron, 

qabel marru fid-dar Maġġuri (Mother House) tas-Sorijiet li qiegħda f'245, Avenue de 

la Capellette, Marsilja, u hemmhekk għandhom djar oħra fid-dintorni jew ftit bogħod 

minn Marsilja, bħal per eżempju St Affrique fejn ġieli qagħdet ukoll.  Cecilia kienet 

milqugħa tajjeb u kellha lil Madre Anna-Joseph Garnier bħala maestra tan-novizzi 

tagħha, li għallmitha u ggwidata bħallikieku kienet bintha.  Hija marret hemm 

b'entużjażmu kbir.  Kienet ċerta mill-vokazzjoni tagħha.  Kienet mill-ewwel maħbuba 

mill-komunita' u tgħallmet malajr il-Franċiż b'mod iżjed fluwenti. Inez u Henry kienu 

jiktbu spiss lil Cecilia. Din kienet tiktbilhom darba fix-xahar. Cecilia, Inez u Henry 

kienu jirrakkontaw kull dettal lil xulxin u Inez żammet nota ta' kull ma għarrfitha 

bintha minn Franza.  Pratikament kienet qed iżżomm djarju ta' bintha.  Inez bdiet 

tikkonsla ftit ftit meta bdiet tinduna kemm Cecilia kienet kuntenta. 



 

Meta Cecilia kienet fi Franza, Inez u  Henry baqgħu moħħhom fiha, għalhekk kienu 

żammew korrispondenza frekwenti.  Kien hemm żmien meta Inez kienet tikteb ittra 

kull jumejn u l-koppja Casolani segwew il-progress ta' Cecilia kważi ġurnata 

b'ġurnata.  L-ewwel sena, dik tal-postulat, għaddiet bil-mod wisq għal Henry u Inez.  

Dik is-sena Cecilia kitbet poeżija sabiħa lil Henry fl-okkażjoni ta' għeluq sninu fil-25 

ta' Novembru.  F'ittra li bagħtulha ftit qabel il-Milied tal-1964 Henry stqarrilha li se 

jippruvaw mill-aħjar li jistgħu biex  jgħaddu l-festivitajiet hienja.  Dan jixhed kemm 

kien tqil in-nuqqas ta' Cecilia mid-dar tagħhom. Henry u Inez bdew jieħdu interess 

dejjem iktar fil-komunita' tas-sorijiet ta' San Ġużepp ta' l-Apparizzjoni, bħallikieku 

kienu kunjati ta' xulxin huma bdew iżuru d-djar ta' l-istess sorijiet. Riedu jaċċertaw 

ruħhom li Cecilia tkun stmata fil-familja l-ġdida tagħha. U Cecilia kienet stmata 

tassew u ħafna għaliex kienet ta' natural ġentili, edukata, u intelliġenti, tant li kienet 

qed titgħallem kollox malajr. 

 

Henry u Inez f'Marsilja għall-bidu tan-novizzjat ta' Cecilia 

Henry u Inez reġgħu raw lil Cecilia l-ewwel darba wara' sena u xahrejn f'Marsilja.  

Kienet għaddiet il-postulat tagħha u fl-4 ta' Settembru 1965 hija ħadet l-abitu u bdiet 

in-novizzjat tagħha f'ċerimonja sempliċi imma emozzjonanti, mmexxija mill-Isqof ta' 

Tunez Monsinjur Collini.  Sa dak iż-żmien il-membri ta' l-ordnijiet reliġjużi setgħu 

jibdlu isimhom għax ikunu daħlu f'ħajja ġdida.  Bħala soru, Cecilia għażlet isem 

missierha u bdiet tissejjah Soeur Henri-Joseph. Ftit snin wara' hija reġgħet ħadet 

isimha. Għalkemm kif ġa rajna, il-firda minn binthom kienet ta' sofferenza kbira, meta 

kienu hemm Inez ma waqfetx tirringrazzja lil Alla tal-grazzji kbar li kien tahom ilkoll.  

Rat li Cecilia kienet kuntenta; li kienet marret 'il quddiem fil-preparazzjoni tagħha; 

twalet u b'wiċċha ruxxan uriet ruħha fiżikament b'saħħitha; is-sorijiet u l-Madre 

kollha kienu kelma waħda, li Cecilia kellha l-grazzja ta' Alla u li kienu jħobbuha 

mmens.  Fuq kollox, Henry u Inez kienu kuntenti għax Kristu kien għażel lil binthom 

b'għarusa tiegħu.    

 

Imma Inez u Henry dejjem baqgħu il-ġenituri tagħha u meta wasal iż-żmien li jitilqu 

lura lejn Malta, reġgħu ħassew il-qasma tal-qalb, minkejja li kienu l-iktar ġenituri li 

damu hemm.  Reġgħu għamlu sena oħra jgħoddu l-ġranet sakemm jasal iż-żmien biex 

jerġgħu imorru Franza f'Settembru tal-1966, did-darba għall-professjoni reliġjuża ta' 

Cecilia.  Kull min kien midħla ta' Henry jew Inez jammetti kemm huma  dejjem 

baqgħu moħħhom f'binthom.  Kienu kburin biha u b'dak li għamlet. 

 

Henry u Inez konvinti mill-vokazzjoni ta' binthom 

Sa Ġunju tal-1966, Inez u Henry ma kienux jafu ċ-ċirkostanzi kollha tal-vokazzjoni ta' 

Cecilia, l-iżjed minħabba l-fatt illi minkejja li hi ħasset is-sejħa ta' eta' żgħira, dejjem 

kienet beżgħet tiftaħ qalbha magħhom.  Cecilia kienet sofriet ħafna kif rajna aktar 

kmieni f'dan il-kapitlu, imma ġaladarba Inez u Henry kienu mgħarrfin, ma kienx 

hemm għalfejn tgħidilhom minn xiex kienet għaddiet.  Kien propju fil-5 ta' Ġunju tal-

1966 meta waqt li Inez kienet qed tfittex ghal Henry stampa jew diżinn ta' ljun biex 

iservi ta' mudell għall-istatwa tal-pjazza tal-Mosta, hija sabet id-djarju ta' Cecilia li 

kien ikopri l-perjodu minn Novembru 1962 sa l-24 ta' April 1964, jiġifieri s-sentejn ta' 

qabel ma telqet lejn Franza.  Kif sabitu qrat b'interess il-kontenut u saret taf kemm 

Cecilia kienet iżżomm lil Kristu bħala l-uniku maħbub tagħha u kemm kienet 

spiritwali fil-ħajja, il-ħsibijiet u l-kitba tagħha.   Saret taf ukoll bid-dilemma ta' Cecilia 



meta xtaqet issir soru  u fl-istess ħin ma riedetx tmur kontra x-xewqat ta' ommha u 

missierha.  Inez niżżlet noti ta' dak li kitbet Cecilia fid-djarju,  qalet lil Henry bih, u 

bagħtet tgħid lil Cecilia permezz ta' ittra mill-iżjed emotiva, għax fiha Inez b'rimors 

kbir skużat ruħha ma' bintha talli uriet xettiċiżmu fil-bidu u żammitha sena tistenna 

qabel ma ħallietha tipproċedi bil-vokazzjoni tagħha. Imma Inez ma kelliex rimors 

biss.  Kienet ferħana se ttir għax jekk kien fadlilha xi dubji żgħar fuq iċ-ċertezza tal-

vokazzjoni ta' Cecilia, issa dawn id-dubji spiċċaw għal kollox.   Minn dakinhar 'il 

quddiem, Inez u Henry saru entużjasti għall-vokazzjoni ta' Cecilia.  Saru appostli tal-

ħajja reliġjuża u bdew ixandru is-sbuħija u l-ferħ li ġġib vokazzjoni reliġjuża fid-dar.  

Tant hu hekk li meta d-deputat direttur tal-Bini Pubbliku u Xogħolijiet il-perit Joseph 

Savona daħlitlu soru t-tifla żgħira tiegħu fost erba' ulied, u ma seta' jitfarraġ b'xejn, ġie 

mgħarraf bil-każ ta' Henry.  Meta Savona bagħat għalih, Henry tant ikkonvinċieh li 

Savona waqaf għall-ewwel darba mill-biki, u sa fl-aħħar beda jaħsibha bħal Henry.   

 

Henry u Inez f'Marsilja għall-professjoni ta' Cecilia 

Allura meta Henry u Inez marru Franza f'Settembru 1966 għall-professjoni ta' Cecilia, 

huma kienu ferħanin doppjament. Id-djarju ta' Inez huwa mimli tifħir u ħajr 'l Alla 

talli għoġbu jagħtihom il-grazzja li jgawdu  lil Cecilia fi żmien il-professjoni tagħha.  

Il-madre ġenerali Barthelemy Vignal qaltilhom li dik ta' Cecilia kienet vokazzjoni 

mill-iżjed ġenwina.  Kienet tant tgħallmet il-Franċiż li kienet qed tagħti l-lezzjonijiet 

lis-sorijiet sħabha.  

 

Il-mument l-aktar importanti u solenni wasal nhar it-Tnejn 5 ta' Settembru 1966 fit-

8.00 ta' fil-għodu. Cecilia flimkien man-novizzi l-oħra, fosthom xi tmienja Maltin, 

daħlu fil-kappella tnejn, tnejn u meta kien il-waqt telgħu quddiem l-Arċisqof ta' 

Marsilja biex jgħidu talba u jagħmlu l-wegħdi ta' faqar, kastita' u ubbidjenza. 

Imbagħad huma ngħataw is-salib mill-Arċisqof.  Aktar tard huma ssejħu mill-madre 

ġenerali u ngħataw l-ubbidjenza.  Cecilia ntbagħtet ma' Madre Olga de la Vierge 

Chelhot f'Lyon biex tistudja il-Franċiż, l-Arti u suġġetti oħra fl-Istitut tal-Kultura.   

Sorijiet Maltin oħra kienu ntbagħtu Malta, Bejrut fil-Libanu, u Pariġi. Henry u Inez 

forsi xtaqu fil-fond ta' qalbhom li Cecilia tintbagħat Malta biex tkun viċin tagħhom, 

imma l-madre ġenerali bla dubju kienet għarfet sew il-kapaċitajiet ta' Swor Cecilia, u 

għalhekk l-ewwel ubbidjenza ta' Swor Cecili kienet li tibqa' tistudja.  Għalhekk Inez 

kienet irrassenjata u sottomessa ghar-rieda ta' Alla u f'dik l-okkażjoni indirizzat lill-

Mulej b'dan il-kliem: " Aħna konna t-tnejn kuraġġużi ħafna u obdejna r-rieda tiegħek! 

La darba tridha tibqa' 'l bogħod minn Malta għal xi żmien, ħa sseħħ ir-rieda tiegħek"  

Inez talbet 'l Alla biex iħares lil Cecilia, biex iqawwiha fil-fidi u biex jiftħilha moħħha 

biex issib l-istudju ħafif. Qabel ma telqu minn Franza, flimkien mal-familja tal-perit 

Savona li kienu hemm minħabba binthom,  huma għamlu mawra qasira oħra f'Lourdes 

ma' Cecilia. Dan serva biex taffa xi ftit il-qasma ta' qalb li kienet taqbadhom kull 

darba li kellhom jinfirdu minn Cecilia.  

 

L-ewwel missjoni f'Lyon 

 

Fiż-żmien li Swor Cecilia saret soru, kien diffiċli għas-sorijiet biex iżuru lil 

qrabathom anke jekk ma kienux ta' klawsura.  Kien ikollhom permess iżuru lil 

qrabathom darba fix-xahar biss u f'xi okkażjonijiet speċjali.  Dan biex nifhmu aħjar il-

kuraġġ li l-konjuġi Casolani kienu wrew f'dak iż-żmien u li aċċennat għalih Inez fit-

talba tagħha lil Alla.  Terga' u tgħid Swor Cecilia qattgħet l-ewwel sentejn tal-



professjoni tagħha f'Lyon tgħallem il-Katekiżmu u tistudja l-Franċiż, barra milli ħadet 

korsijiet fl-arti moderna. Mill-Universita' ta' Lyon hija kisbet diplomi fil-Franċiż.  

M'għandniex xi ngħidu, Henry u Inez ma qatgħu xejn fil-korrispondenza ma' binthom, 

imma tul dawk is-sentejn ma rawhiex.  Ma riedux imorru Franza iżjed għaliex il-

mument tal-firda kienet qed tkun wisq għalihom. 

 

Lura f'Malta   

Il-ġurnata fl-aħħar waslet meta t-tlieta reġgħu iltaqgħu f'Awissu tal-1968.  Swor 

Cecilia ntbagħtet lura Malta, u hija baqgħet dejjem taqdi l-missjoni tagħha f'art 

twelidha, għajr għal bosta mawriet qosra bħala delegata jew interpreta fil-Kapitli 

Ġenerali ta' l-Ordni tagħha.  L-itwal mawra kienet ta' kważi xahrejn fl-1985 għal 

missjoni mal-foqra fl-Indja u l-Burma (illum Myanmar). Hemmhekk iltaqgħet u 

għamlet konoxxenza ma' Madre Tereża ta' Calcutta.  Hawn Malta Swor Cecilia kienet 

f'dawn id-djar: id-Dar Fatima, tas-Sliema, bejn l-1968 u l-1969 u l-1991 u l-1997; il-

Kunvent u l-Iskola f'tas-Sliema, bejn l-1969 u l-1971, l-1978 u l-1979, bejn l-1997 u l-

1998, u mis-sena 2000 'il quddiem; kienet ir-Raħal Ġdid bejn l-1971 u l-1978, u bejn 

l-1988 u l-1991; il-Blata l-Bajda bejn l-1979 u l-1985; id-Dar Provinċjali fil-Ġżira 

bejn l-1985 u l-1988, u r-Rabat bejn l-1998 u s-sena 2000.  Swor Cecilia baqgħet 

tistudja u kisbet il-grad ta' B.A. (Honours) fl-Ingliż. Hija għallmet il-Franċiż, l-Ingliż 

u r-Reliġjon sakemm laħqet Kap ta' l-Iskola Primarja tas-sorijiet fir-Raħal Ġdid fl-

1988.   

 

Henry, Inez u binthom Swor Cecilia 

Henry u Inez baqgħu dejjem isegwu kull pass ta' Swor Cecilia.  Anke meta kien 

diffiċli li tasal posta ordinarja fl-Indja, għal dawk ix-xagħrejn xorta ppruvaw 

jikkalkolaw kemm iddum il-posta biex jaslula l-ittri tagħhom fil-postijiet diversi u 

mbegħdin fit-truf tas-sub kontinent.  Kull attivita' li Swor Cecilia kienet tagħmel 

kienet sostnuta moralment mill-ġenituri tagħha li dejjem komplew jinkuraġġuha fil-

missjonijiet diversi li daħlet għalihom.  Per eżempju Swor Cecilia għamlet żmien twil 

fil-promozzjoni vokazzjonali, tieħu ħsieb xebbiet li juru x-xewqa li jidħlu postulanti.  

Fid-djarju u l-ittri tagħha Inez tberkilha din il-missjoni daqshekk impenjattiva u 

nobbli.  Fid-19 ta' Settembru 1988 Swor Cecilia bdiet il-missjoni fir-Raħal Ġdid.  Inez 

innutat dan il-fatt fid-djarju tagħha bil-kliem: "J'Alla jkun magħha, jgħina u jħobbha"  

Kienu jattendu għal jum il-premjazzjonijiet  jew wirjiet organiżżati fl-iskejjel fejn hija 

kienet tgħallem jew kap. Kien ħsiebhom fiha. Fit-18 ta' April 1990 Swor Cecilia ħadet 

X-ray fl-isptar San Luqa minħabba xi uġigħ f'għonqa. Inez xehdet il-kosternazzjoni 

tagħha fid-djarju: "Għall-grazzja t'Alla nittamaw fil-Mulej li tinsab tajjeb!"  U bla 

dubju li l-isbaħ rigal li l-konjuġi Casolani seta' jkollhom kien iż-żjarat, rari għall-

ewwel, imma mbagħad dejjem iktar frekwenti u dejjem wisq apprezzati, ta' binthom 

waqt xi okkażjoni.  Hekk ġara bejn il-25 u s-26 ta' Jannar 1992, f'għeluq snin Cecilia, 

meta hija raqdet ir-Rabat mal-ġenituri tagħha. Fid-djarju Inez kitbet talba ta' 

ringrazzjament lil Alla fejn stqarret li ma setax ikollha rigal isbaħ.  Ftit ġranet biss 

qabel ma mietet Inez sajret ikla mill-ikbar f'Birżebbuġa għax kienet qed iżżurhom 

Swor Cecilia.  Inez għamlet żmien toqgħod wara' t-tieqa tad-dar tagħha fi 

Gwardamanġa biex tieħu lemħa ta' Swor Cecilia għaddejja bil-karozza minn quddiem 

id-dar biex ixxejrilha.   Madanakollu ta' min jgħid li minkejja li l-konjuġi Casolani 

għexu fid-Dar tas-sorijiet fir-Rabat mill-1984 'l quddiem, huma qatt ma kienu jew 

riedu jkunu ta' xkiel fil-missjoni ta' binthom Swor Cecilia.  In fatti bejn l-1971 u l-

1997 Swor Cecilia siefret għal xejn inqas minn tlettax-il darba f'mawriet kollha itwal 



minn ħmistax-il jum kull waħda biex tattendi għal konferenzi, korsijiet u kapitli 

ġenerali ta' l-ordni tagħha.  Hija dejjem intbagħtet b'ubbidjenza fejn kien hemm 

bżonna l-iktar skond il-kariżmi partikolari tagħha u għall-ġid tal-komunita', u kien 

biss bejn l-1997 u l-1999 li għexet fir-Rabat ħdejn missierha għax hekk kien sewwa u 

xieraq fiċ-ċirkostanzi u fid-dawl tal-kundizzjoni u l-istat tiegħu, waqt li baqgħet tmur 

l-iskola f'tas-Sliema biex taqdi dmirijietha bħala kap ta' l-iskola. 

 

Min-naħa tagħha, Swor Cecilia qatt ma ħalliet lill-ġenituri tagħha neqsin mill-

għajnuna li huma kellhom bżonn speċjalment meta huma kienu qed jikbru u 

fiżikament kienu batuti.   Kemm-il darba kienet hi li akkumpanjathom għand tobba, 

professuri, għall-kura fl-isptar u qdiethom fl-affarijiet reliġjużi u ċivili.  Ftit snin qabel 

ma miet Henry ffirmala nota biex setgħet taqdieh bħala prokuratriċi tal-beni tiegħu.   

Ħarġitu kemm-il darba u kienet tqatta' kemm setgħet ħin miegħu. Il-familja Casolani 

kellhom il-grazzja t'Alla li jibqgħu flimkien sa l-aħħar.  Inez mietet fit-13 ta' Lulju 

1992 propju meta Swor Cecilia kienet għandhom bil-vaganzi tas-sajf qabel ma kellha 

ssiefer ftit ġranet wara'.  Henry miet fid-29 ta' Diċembru 1999 ukoll f'idejn din l-unika 

bintu, ukoll meta hi kienet bil-vaganzi.   

 

"..terġgħu tkunu ferħanin!" 

Għalhekk naraw li s-sagrifiċċji li huma kienu għamlu meta bl-akbar sens ta' fidi, tama, 

imħabba, u fuq kollox ġenerosita' kienu taw lil binthom lill-Mulej meta ħasbu li qajla 

kienu se jgawduha iżjed, kienu bil-wisq iktar ġew rikompensati mill-istess Għarus 

tagħha għax ried li jibqgħu igawduha sa l-aħħar.  Hekk kien sewwa u xieraq f'għajnejn 

il-Mulej. Mela l-kliem li l-Arċisqof Gonzi  kien qalilhom u li kkwotajna iktar 'il fuq 

f'dan il-kapitlu: "Se tbatu taf, se tbatu qed navżakom! Se tbatu ħafna, għax hi tifla 

unika. Pero' oqogħdu fuq il-kelma tiegħi li għad jiġi żmien li terġgħu tkunu ferħanin 

ħafna" kien tassew kliem profetiku.  Minkejja l-mard, is-sofferenzi u t-

tribulazzjonijiet, kemm Inez u kemm Henry mietu kuntenti għal dak li l-Mulej Alla u 

Swor Cecilia għamlu magħhom. 

 

Xebħ fil-kitbiet ta' Inez 

Inez kitbet ħafna artikoletti fuq temi varji fil-fuljett parrokkjali tal-parroċċa tal-

Kunċizzjoni tal-Ħamrun bejn l-1968 u l-1975.  Fost l-artikli li kitbet hemm tnejn li 

jagħmlu sens sħiħ biss għal min jaf l-istorja personali ta' Henry u Inez.  F'Mejju tal-

1974 irrakkontat il-ġrajja personali ta' Mireille Negre', ballerina Franċiża ta' l-Opera 

ta' Pariġi li sa ma kellha tmienja u għoxrin sena kienet tant brava u famuża, u kellha 

tant suċċessi li kulħadd ried iqabbadha tiżfen għat-teatru tiegħu.  Kienet taqla' ħafna 

flus; ġa kienet sinjura; l-irġiel kienu jikkorteġġawha u ma kien jonqosha xejn.  Iżda 

hija ma setgħetx issib l-hena.  Fl-aħħar indunat li dak li kien nieqes minn ħajjitha kien 

il-Mulej Ġesu' li kien qed isejħilha.  Mireille ħalliet kollox warajha u daħlet soru ta' 

klawsura fejn sabet il-vera kuntentizza.  

 

Fil-fuljett ta' Settembru 1975, Inez kitbet din l-istorja.  Anna u Ġwakkin kienu 

mdaħħlin fiż-żmien u kellhom lil Marija bi grazzja kbira mingħand il-Mulej wara li 

talbuh bil-qalb.  Huma għalhekk għamlu wegħda li meta hija tkun kibret xi ftit 

jikkonsagrawha lilhu.  Meta kien wasal iż-żmien, huma għarrfuha b'din il-wegħda u 

xtaqu jkunu jafu x'taħseb.  Marija tbissmet, baxxiet rasha u kif kienet se tgħannaq 'l 

omma u 'l missierha ħasset żewġ demgħat sħan iġelbu f'idejha - żewġ demgħat ta' 

niket u fl-istess ħin ta' ferħ, li niżlu minn għajnejn missierha u ommha.  



 

Fl-ewwel episodju naraw li Inez kienet qed tirreferi impliċitament għal dak li seħħ lil 

Cecilia, li sabet l-hena tagħha fil-qadi tal-Mulej u mhux fis-suċċess li żgur seta' kellha 

fil-ħajja  materjali ta' kuljum kieku għażlet karriera jew li jkollha familja tagħha.  Fit-

tieni episodju Inez kienet qed tirreferi impliċitament għall-familja kollha tagħha. 

Henry u hi wkoll kellhom tifla unika.  Henry wkoll kien għamel wegħda li ma jtellifx 

xi vokazzjoni ta' bintu.  Huma wkoll bkew bin-niket u ferħ f'daqqa. 

 

L-aħħar ħsibijiet: 

 

Henry u Inez Casolani għarfu d-dinjita' tal-ħajja reliġjuża.  Għarfu wkoll li l-ħajja 

reliġjuża f'komunita' b'regola approvata mill-Knisja, ikkonsagrata lil Alla u kasta, hija 

affirmazzjoni pubblika ta' l-importanza suprema ta' Alla fuq kull ħaġa oħra.  Huma 

ndunaw li s-sorijiet jagħtu servizz imprezzabbli fid-diversi missjonijiet tagħhom, fil-

każ ta' binthom, fl-edukazzjoni.   Henry u Inez minn dejjem ħarsu lejn iż-żwieġ 

tagħhom bħala sejħa.  Għalhekk huma għallmu lil Cecilia biex tfittex u tgħarrex sew 

għas-sejħa tagħha, li hija parti mill-pjan ta' Alla u għas-sinjali li setgħu urewha ir-

rieda ta' Alla tant li meta Hu sejħilha għall-ħajja reliġjuża hija kienet lesta biex 

twieġeb.  Henry u Inez intebħu wkoll li ż-żwieġ tagħhom, bħal kwalunkwe żwieġ 

Nisrani, kien vokazzjoni li permezz tiegħu Alla bagħathom biex jaqduh permezz tax-

xhieda li huma taw matul il-ħajja tagħhom, imma b'mod speċjali permezz tal-imġieba 

tagħhom meta għaddew minn din is-siegħa ta' prova. Henry u Inez irrealiżżaw li Alla 

kien jgħinhom fid-diffikultajiet tal-vokazzjoni kbira tagħhom ta' miżżewġin meta taw 

lilhom infushom totalment lil xulxin. Bl-istess mod Cecilia rrealiżżat ukoll li Alla 

kien se jgħin lilha wkoll meta sejħilha biex tkun soru.  Il-familja hija l-ewwel ambjent 

fejn titrabba vokazzjoni reliġjuża; fejn iż-żerriegħa miżrugħa minn Alla stess trabbi l-

għeruq u timmatura.  Il-ġenituri b'hekk jipparteċipaw fil-missjoni qaddisa ta' Kristu 

b'mod l-aktar elevat u sublimi.  Huwa veru li s-sejħa tiġi minn Alla imma l-ġenituri 

għandhom ir-responsabbilta' tagħhom f'dan.   Henry u Inez ma naqsux minn din ir-

responsabbilta', li kienet vera tqila u diffiċli, imma li fl-aħħar qarrbithom lejn il-

qdusija. Imbagħad huma segwew lil Cecilia b'kull ma setgħu, imma l-iżjed bit-talb 

tagħhom, kif Marija segwiet lil Ġesu' meta huwa telaq mid-dar ta' Nażaret biex 

iwettaq il-missjoni Fejjieda tiegħu.  

 

Il-virtujiet li wettqu Henry u Inez permezz tas-sejħa ta' binthom 

• Henry u Inez Casolani taw xhieda ta' fidi kbira f'Alla. B'kuxjenza mgħallma 

huma fittxew biex jagħrfu, u saru jafu, dak li verament ried Alla mingħand il-familja 

tagħhom;   

• Huma taw xhieda ta' tama kbira f'Alla. Li l-unika binthom tidħol soru kien 

imur kontra dak li skond ir-raġuni umana kien jista' jferraħhom, imma huma ttamaw 

f'Alla li Hu kien se jferraħhom, u hekk ġara; 

• Huma taw xhieda ta' mħabba lejn Alla u l-proxxmu.  Ma rawx l-interessi 

personali tagħhom.  Għalihom l-ewwel ġie Alla, li sejjah lil binthom, u wara' l-

proxxmu, li tant gawda bil-missjoni ta' Swor Cecilia fi Franza, f'Malta u fl-Indja;  

• Henry u Inez taw xhieda ta' ġenerosita'.  Cecilia kienet il-mimmi ta' 

għajnejhom u l-uniku sors uman ta' hena.  Kienu iffissati fuqha.  Huma kienu kuntenti 

li jagħtu l-unika binthom, jiġifieri kollox, lill-Mulej Alla. 
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Sofferenzi tal-Ġisem - 

Fejqan tar-Ruħ 

 

Xempji ta' perseveranza 

Alla għoġbu jżejjen lil Henry u lil Inez Casolani b'ħafna doni, fosthom is-sofferenzi 

tal-ġisem.  Dan il-fatt jista' jinstama' bħala kontradizzjoni għal min ma jafx il-karattru 

u l-ispirtu li kellhom din il-koppja.  Imma għal min kien jafhom il-mard wassal lil 

Henry u 'l Inez lejn il-prattika ta' virtujiet bħall-imħabba, tama, devozzjoni, 

sofferenza, u perseveranza. Is-sofferenzi li batew ma kienux ftit jew ħfief, imma qatt 

ma ddispraw.  Huma dejjem aċċettaw dak li bagħat Alla u offrew l-uġiegħ bi tpattija 

għall-mard spiritwali tad-dinja. Il-mard kompla qarribhom lejn Alla u x-xirka ta' 

ħbiebhom il-qaddisin.  Dan jixhdu ċertu fejqan li hu xjentifikament inspjegabbli.  

Ħarsa lejn dan il-kapitlu ta' ħajjithom jagħtina eżempju ta' attitudni pożittiva lejn is-

siegħat ta' prova u waqt it-tiġrib fil-ħajja. 

 

Il-provi ta' Inez 

 

Fil-bidu tas-snin sittin Inez għamlet operazzjoni biex fieqet minn kundizzjoni li kienet 

ilha tissaporti sittax-il sena sħaħ. U dejjem kienet attiva mingħajr ilmenti.  

 

Ftit xhur qabel ma mietet Inez kellha l-fuoco di Sant' Antonio. Kellha uġiegħ kbir 

f'rasha, li ma kienx iħalliha torqod. F'dak iż-żmien talbet lil Swor Cecilia biex ma 

tmurx taraha.  Meta kienet tkun muġugħa bil-lejl, qatt ma qajmet lil Henry għall-

għajnuna. Ma rieditx lil bintha jew lil Henry jinkwetaw u jsofru minħabba fiha.  Meta 

marru joqogħdu r-Rabat, Inez bdiet tbati minn ħoss fil-widnejn u migranja.  Minkejja 

dan hija dejjem baqgħet l-istess karattru ferrieħi li l-għaxqa tagħha kien li tferraħ lil ta' 

madwarha.  

 

 

Ġa fl-1963 saqajn  Inez kienu jgħajjew u juġgħuha. Meta kienet tkun hemm Cecilia 

ġieli għamlet ix-xogħol tad-dar kollu minħabba f'hekk.  Seba' snin wara, Inez kienet 

qed tbati bl-artrite fl-irkoppa.  Madanakollu hija qattgħet lejl sħiħ titlob 'l Alla 

għarkopptejha fil-kċina biex Swor Cecilia ma jiġrilha l-ebda tiġrib. Bintha kienet qed 

tivvjaġġa bit-tren waħidha minn Ruma għal Pariġi, u ħadd ma kien avżat biex 

jilqagħha.  Meta Cecilia qaltilha li ma kienx imissha għamlet hekk, Inez weġbitha: 

"Trid tkun omm biex tgħader 'l ommok.  Ma tarax.  Kif stajt noqgħod fis-sodda meta 

naf li int qed tivvjaġġa waħdek!"   

 

Sa nofs is-snin tmenin l-artrite kienet qed tefettwala bid-deher lil idejha.  Ix-xogħol ta' 

l-idejn kien sar ta' tbatija għaliha.  Dan qatt ma qatgħalha qalbha.  Kienu għadhom kif 

marru joqogħdu r-Rabat fejn il-maġġoranza tar-residenti kienu aktar anzjani 

minnhom.  Għalhekk meta l-madre superjura saqsiet lir-residenti biex jitqassmu u 

jaħslu l-platti biex iħossuhom familja waħda u ta' ġid, Inez qabdet u bdiet taħsilhom 

dejjem hi.  Minkejja l-artrite, ma rieditx tħalli lil min kien ikbar minnha jbati.  F'ittra li 

bagħtet lil Swor Cecilia darba ffirmat Your Arthritic Mother.   Irkopptejha kienu jbatu 

minħabba din il-marda, u Inez waqgħet iktar minn darba meta kienet imsiefra, 

mingħajr konsegwenzi koroh.  Fl-aħħar snin ta' ħajjitha il-waqgħat saru iktar 



frekwenti.  Waqt li l-koppja Casolani kienu qed iqattgħu is-sajf tal-1991 f'Birżebbuġa, 

Swor Cecilia qagħdet magħhom fix-xahar ta' Lulju.  Propju l-għada li telqet, Inez 

ħasset irkoppitha tuġagħha.  Issaportiet ġimgħa sħiħa imma ntnefħet u bdiet izzappap. 

Lil Cecilia ma setgħetx taħbilha. Din ħaditha fil-poliklinika tar-Raħal Ġdid fejn 

ordnawlha pilloli għal sebat ijiem u ingwent għal ħmistax.  Fid-djarju kitbet b'nota 

ħafifa: "Ma stajtx immur id-Dar Fatima għax confined to barracks". Erbat ijiem wara, 

kienet għadha "confined to quarters!!" Dan il-kliem miktub minn mara anzjana 

muġugħa u marida ftit xhur qabel ma mietet jixhed serenita' nterna u kuxjenza 

f'postha.  

 

Prova oħra li għaddiet minnha Inez kien f'Novembru tal-1985 meta għamlet l-

operazzjoni ta' l-isterektomija u interventi diffiċli minħabba kumplikazzjonijiet oħra.  

Wara' l-operazzjoni stqarret f'ittra li bagħtet lill-Papa li "Dio mi ha visitato con una 

raffica di dolore". Minkejja dan kienet feliċi l-iżjed minħabba l-attenzjoni li kienu 

jagħtuha Henry u Swor Cecilia.  

 

F'April 1990 Inez kienet qed tbati b' idha, tant li kellhom ilaqqmuha fiha.  Wara'  viżta 

fl-isptar u test tad-demm irriżulta li Inez kellha dijabete.  Kellha taqa' fuq dieta stretta.  

Ġa kienet ilha tbati minn artrite u minn qalbha.  Din id-dijabete laqgħetha bħala 

bukkett fjuri ġdid minn Alla li hija lesta li tilqa' bil-ferħ.  Fi kliemha stess: 

"Nirringrazzja lil Alla għal dan l-aħħar bukkett. Dawn huma l-meravilji tal-ħajja.  

Jiena ninsab f'idejh u naċċetta kull ma jibagħtli bil-ferħ!"  Pjuttost kienet iktar mdejqa 

għal Swor Cecilia. Anke hi għamlet it-test peress li ż-żewġ ġenituri tagħha kienu 

djabetiċi. Imma kemm faħħret u tat glorja 'l Alla meta ħareġ ir-riżultat tat-test ta' 

bintha u kien fin-negattiv.  Din il-vera omm mhux minnha kien jimpurtaha, iżda minn 

bintha. 

 

Dun Ġorġ Preca u fejqan istantanju 

Kemm fl-1980 u fl-1981, lil Inez qabditha bronkite. It-tabib qal lil Henry li bronkite 

oħra setgħet tkun fatali.  Huwa ordnalha l-antibijotiċi, imma Henry kien inkwetat 

ħafna għal dak li seta' jiġri.  Ma kienx imdorri jara lil Inez kwieta u b'deni qawwi. Fl-

aħħar ġimgħa ta' Marzu 1982 Inez kienet fis-sodda bil-bronkite.  Kienet ilha tbati 

b'deni qawwi.  Waslet il-posta.  Henry ġabar ittra, u fetaħha.  Iżda peress li kien wasal 

il-ħin biex jieħu t-temperatura ta' Inez, telaq l-ittra fuq il-komodina u pprova t-

temperatura.  Kienet għolja ferm.  Henry inkwieta ħafna.  Qabad tajjara tal-qoton li 

sab fuq il-komodina, mesaħ it-termometru biha, u reġa' pprova t-temperatura.  Issa din 

kienet normal, u d-deni għaddielha! Għal li jista' jkun Henry reġa' mesaħ it-

termometru bl-istess tajjara u għat-tieni darba ra li d-deni kien spiċċa għal kollox. 

 

Meta Henry ra dan dar lejn il-komodina u ħa l-ittra biex jaqraha.  Huwa u jaqra sab li 

t-tajjara kienet waqgħet minn ġo l-ittra li hu kien għadu ma qarax.   L-ittra kien 

bagħatielhom Dun Francis X. Ebejer,  ħabib tagħhom minn Bormla li miegħu kienu 

jikkorrispondu b'ittri mimlija ħsibijiet spiritwali.  Henry kien xtara l-messalli 

mingħandu. Meta Inez kellha d-deni bil-bronkite f'Diċembru ta' qabel, Dun Frans 

kitbilhom serje ta' preskrizzjonijiet spiritwali għal waqt il-mard u t-tiġrib, li huma 

żgur ħaddnu u ipprattikaw kif tixhed l-attitudni spiritwali u morali tagħhom ferm 

perseveranti lejn is-sofferenzi anke fiżiċi tal-ħajja.  Dun Frans wegħdhom  tajjara tal-

qoton li hu kien mess ma' id Dun Ġorġ Preca ftit wara li dan kien miet.   

Sfortunatament huwa kien inqabad b'ħafna xogħol u kien biss fl-24 ta' Marzu 1982, 



wara' li fakkritu fuqha Swor Cecilia,   li hu bagħat din it-tajjara fl-ittra li Henry fetaħ 

eżattament qabel ma pprova t-temperatura ta' Inez.  It-tajjara kienet waqgħet għal fuq 

il-komodina. 

 

Henry rrakkonta din il-ġrajja lil bintu għal bosta drabi. Wara li huwa miet, Swor 

Cecilia fittxet din it-tajjara għal ħafna żmien.  Sabitha fit-3 ta' Lulju 2002 imwaħħla 

b'tejp tas-sellofejn ġewwa envelop li kien ġewwa envelop ieħor.  Magħha kien hemm 

domna bil-Wiċċ ta' Kristu u lejbil li fuqha Henry kiteb DUN ĠORĠ.  Huwa kien 

żamm din it-tajjara għal tmintax-il sena b'għożża kbira bħala tifkira ta' dan il-

venerabbli, illum beatu, li tiegħu huma kienu tant devoti. 

 

Il-qalb 

Suor Maria Grazia Giunti, il-ħabiba tal-familja Casolani, għamlet operazzjoni fit-2 ta' 

Mejju 1988. Ġimgħa wara' fit-8 ta' Mejju, Inez ħasset qtugħ ta' nifs meta telgħet it-

taraġ ta' l-isptar u bdiet tħoss driegħha tuġagħha. Erbat ijiem wara' it-tabib invistaha u 

sabilha vini dojoq f'qalbha.  Għalhekk kellha tieħu tliet pilloli kuljum. Fl-10 ta' Ġunju 

hija għamlet kardjogram u test tal-kolesterol fl-isptar.  Kellha tibda dieta li tinkludi 

ħalib xkumat u baqgħet tieħu l-pilloli.   Qalbha kienet batuta. 

 

Fis-sena ta' wara' il-viżti tat-tabib bdew isiru aktar frekwenti.   Dak li qalbha kienet 

ħabbritilha minn snin qabel, li se tmut qabel Henry, kien jidher li se jseħħ. Kellha 

tagħmel viżti l-isptar u d-djarju tagħha sar fjakk b'notamenti ta' appuntamenti u kemm 

isemmi min żarhom.  Kien jidher li l-kundizzjoni ta' qalbha effettwat lil Inez, imma 

xorta waħda l-preokkupazzjonijiet tagħha kienu għall-proxxmu.  Insibu kliem ta' 

dispjaċir u tama meta konoxxenti tagħhom kienu morda jew daħlu l-isptar, u 

rrikorrenzi ta' ferħ baqgħet iżżommhom, speċjalment iż-żjara tal-Papa li hi nnutat 

b'dettalji u entużjażmu. Fl-1990 ħarġitilha d-dijabete u kif ġa rajna ddeskrivietha bħala 

bukkett fjuri li bagħtilha Alla.  Fl-1 tas-sena 1992 huma kienu mistednin għand il-

ħbieb tagħhom u ma setgħet tiekol xejn.  Filgħaxija taha attakk tal-anġina.  Ittieħdet l-

isptar iżda kienet lura d-dar fl-4.00 p.m. tat-2 ta' Jannar.   Damet ġewwa għal xahar 

sħiħ.  Fis-7 ta' Ġunju sarulha testijiet f'sidirha u daharha fl-isptar.  Fit-28 ta' Ġunju 

Swor Cecilia kienet imdejqa għax intebħet li l-kundizzjoni tal-qalb ta' Inez kienet 

serja.  Kienet ilha iżjed minn sentejn li kitbet li tinsab f'idejn Alla u li taċċetta bil-ferħ 

kulma jibgħatilha. Inez mietet ħmistax-il ġurnata wara'.  Did-darba kien imiss lil Alla 

jaċċetta bil-ferħ lil Inez. 

 

Henry u l-kundizzjoni ta' saħħtu 

 

Ġa semmejna li fi żmien il-gwerra Henry kiser idu u ma qal lil ħadd qabel ġimgħa.  

Kienet fil-karattru tiegħu li jnaqqas il-gravita' tal-avversitajiet ta' ħajtu.  Ftit wara' li 

mietet Inez, Henry u Swor Cecilia marru għand qraba tiegħu. Hemmhekk, Henry 

waqa' imma reġa' qam mingħajr lment.  Iktar ma beda jgħaddi l-ħin beda jisfar.  Hija 

saqsietu fejn kien weġġa' u hu weġibha: "M'għandi xejn.  Mhux nimxi qiegħed?" 

Kompla jisfar, telqu minn hemm u Swor Cecilia saqet lejn l-isptar.  Meta ntebaħ li ma 

kienux sejrin lura lejn ir-Rabat imma 'l isfel, saqsiha għand min kienu sejrin.  Hija 

qaltlu li kienu sejrin l-isptar minħabba fih.  Beda jmiss il-polz u qalilha: "..u le 

m'għandi xejn.  Ftit hawn biss." Fid-dipartiment tal-emerġenza tal-isptar qalulu li kien 

kiser il-polz fi tliet postijiet differenti!  

 



Jum fost l-oħrajn kien sejjer lejn l-uffiċċju meta laqtitu karozza u ttieħed l-isptar 

mitluf minn sensih.  Qatt ma qal xejn fuq din il-biċċa.  Ħadha bħallikieku ma ġara 

xejn.  Skond Inez, Henry kien salva f'dan l-inċident għax hi kienet tgħid talba ta' 

kuljum għall-ħarsien ta' żewġha minn kull tiġrib. Soeur Jeanne d'Arc, soru Armena, 

kienet tat din it-talba 'pour la conservation de papa' ', f'Marsilja lil Swor Cecilia 

mingħajr ma din kienet talbitielha, tibgħatha lil Inez.  

 

Din it-talba waslet għand Swor Cecilia għax waqt li Henry u Inez kienu Marsilja 

għall-bidu tan-novizzjat ta' binthom, fl-10 ta' Settembru 1965, Henry beda jħossu ma 

jiflaħx u griżmejh bdew jaħarquh.  Din is-soru mill-ewwel tagħtu ħelu u kellu joqgħod 

ġewwa kemm jista' jkun. L-għada kellhom jixtru l-pilloli ta' l-aspirin u ngwent tal-

peniċillina minħabba xi nfezzjoni li Henry kellu f'imnieħru.  Fid-djarju Inez kitbet it-

talb tagħha 'l Alla għall-fejqan ta' Henry b'supplika li tixhed fidi u tama kbira f'Alla, u 

mħabba kbira lejn żewġha. Fil-11 ta' Settembru kien qed iħossu ftit aħjar.  Is-sorijiet 

tawh għasel tal-bejtiet tad-Dar Ġeneralizja stess u thermos misħun.  Imma sakemm 

telqu minn Marsilja lejn l-Italja baqa' l-istess, minkejja l-mediċini u l-kura.  Fuq it-tren 

ġie f'moħħu Nazju Falzon, minkejja li rari ferm kien jaħseb fuqu.  Henry talab l-

interċessjoni tal-venerabbli, illum beatu. Sakemm waslu Ġenova fieq kompletament, 

tant li meta wasal Malta u mar għand tabib, dan ma sablu l-anqas sintomi ta' li seta' 

kellu qabel,  minkejja li meta waslu Firenze kienu xxarbu għasra f'xita qalila bejn l-

istazzjon u d-dar tas-sorijiet Dumnikani fejn kienu se joqogħdu.  Henry rrapporta dan 

il-każ bil-miktub lill-patrijiet ta' Ġieżu, il-Belt Valletta. 

 

Ta' kull sena Henry kien ibati minn hay fever. Darba attenda għal healing service 

(laqgħa ta' talb u fejqan) immexxija minn Doctor John Bonnici Mallia fl-Imdina.  

Meta Swor Cecilia marret tarah, Henry qalilha li qatt iżjed ma kien se jaqbdu l-hay 

fever. Hekk ġara għax telqu għal kollox, u meta Swor Cecilia ġieli ratu b'maktur f'idu 

u saqsietu għandux hay fever, huwa kien jistagħġeb kif hija nsiet jew ma emmnitux, u 

kien iweġibha "m'għidtlekx li mhux se jaqbadni iżjed?"  

 

Fis-2.00 p.m. tat-3 ta' Marzu 1990, Henry ħass uġiegħ f'sidru.  Malajr ittieħed lejn l-

isptar San Luqa għal elektro-kardjogramm. Kienet tagħtu anġina varjanti. Inżamm taħt 

osservazzjoni u fid-9.30 p.m. ittieħed fis-C.C.U. b'monitor ta' qalbu. Għalkemm kien 

għajjien, il-kundizzjoni tiegħu tjiebet bil-mod il-mod wara' ordni ta' mediċini varji,  

sakemm seta' jerġa' lura r-Rabat fid-9 ta' Marzu.  L-għada ġa kien liebes lest biex 

jerġa' għan-normal!  

 

Fid-29 ta' Diċembru 1994 Henry reġa' ttieħed l-isptar minħabba qalbu.  Dakinhar ma 

kielx sakemm waslet biex iżżuru Swor Cecilia. Minkejja li assiguraha li kien jinsab 

tajjeb, indunat minn wiċċu li kien qed ibati. Sejħet lit-tabib li sab li Henry kellu attakk 

tal-qalb, segwit minn diversi attakki ta' anġina.  Il-kundizzjoni tiegħu kienet ħażina. 

Biex jikkuntenta lil Swor Cecilia u kontra xewqtu, huwa ffirma biex issirlu 

anġogramm.  Meta qalulu li kien jeħtieġ bypass, huwa ma riedx jagħmlu.  Peress li fil-

każ tiegħu dan seta' kien riskjuż, did-darba bintu ma nsistietx u ma għamlux.  Huwa 

rega' sofra minn attakki ta' anġina bejn Marzu u April, u bejn Ottubru u Novembru tal-

1995. Minħabba f'hekk ingħata mediċini differenti.  F'Jannar tal-1997 kellhu 

infezzjoni f'sidru. Għaddielu bl-antibijotiċi. Sitt xhur wara, tagħtu sogħla qawwija.  

Minn hemm il-kundizzjoni ta' qalbu bdiet tmur lura ftit ftit.  F'Lulju 1998 ħtieġlu 

jaqla' sinna. Beda jgħeja malajr, u peress li minn Settembru 1998, qalbu bdiet tħabbat 



bil-mod u irregolari, sarlu pacemaker fil-25 ta' Settembru 1999 wara' attakk ħafif tal-

qalb.   Huwa miet xahar wara' fid-29 ta' Diċembru 1999. 

 

Barra minn hekk, Henry ġa kellu d-djabete fl-eta' ta' 38 sena.  Fl-1989 id-dijabete 

wasslet lil Henry biex tilef ħafna mill-viżta ta' għajnejh minħabba diġenerazzjoni 

makulari u retinopatija djabetika.  Il-fejqan straordinarju tiegħu minn din il-marda ta' 

l-għajnejn hu ttrattat f'kapitlu għalih peress li fih storja mqanqla mill-ispirtwal. Id-

djabete kkumplikatlu l-kundizzjoni ġenerali ta' saħħtu speċjalment lejn l-aħħar ta' 

ħajtu,  Huwa tant ħass in-nuqqas ta' Inez fl-1992, li d-dijabete ma setgħetx tiġi 

kkontrollata u sar dipendenti fuq l-insulina. Mhux biss ma kien igerger xejn, imma 

ġieli kien ilaqqam lilu nnifsu. Kellu joqgħod għal dieta stretta.  Bl-ordni tat-tabib, l-

ewwel kolazzjon kien dejjem ħobż mixwi.  Meta Swor Cecilia ġieli skużat ruħha 

minħabba n-nuqqas ta' varjeta' huwa kien jgħidilha: "Tajba tant, xi trid iżjed!"  Huwa 

dejjem aċċetta bil-qalb il-kundizzjoni tiegħu. Minħabba d-djabete fl-aħħar ta' ħajtu 

kellu wkoll infezzjoni qawwija f'seba ta' siequ li bih kien ibati ħafna. Swor Cecilia 

kienet qed timmedikahulu.  Huwa qal: "Ara daqsxejn dan l-għaġeb kollu għal biċċa 

seba.  Min jaf Kristu x'sofra!"  Meta sebgħu kien juġgħu ftit ma kien jgħid xejn.  Meta 

kien juġgħu ħafna kien jgħid lil bintu "daqsxejn".   

 

Minkejja li Henry sofra minħabba bosta kundizzjonijiet, huwa rari kien jilmenta bl-

uġiegħ, lanqas mat-tabib, tant li dan kien ikollu jistaqsi lil Swor Cecilia jew lil Swor 

Maria Grazia biex ikun jaf b'xi sintomi oħra.  Il-kardjologu tiegħu stqarr li kellu xorti 

jikkura lil Henry; li sar ħabib tagħhom, mhux biss tabib; u li huwa stess tgħallem 

ħafna minn Henry.  

 

Henry u Inez Casolani kellhom għan ewlieni f'ħajjithom, dak li jitqarrbu lejn il-Mulej 

fi kwalunkwe okkażjoni jew stat.  L-istat ta' avversita' fiżika li ġieli sofrew offrewh 

għall-glorja ta' Alla u għat-tpattija tad-dnubiet tad-dinja.  Għarfu l-eżempju sublimi ta' 

Sidna Ġesu' u qatt ma qatgħu qalbhom għax dejjem żammew dan l-eżempju quddiem 

għajnejhom.  Huma t-tnejn aċċettaw is-sofferenza b'perseveranza. Spiss Henry aċċetta 

t-tbatija bil-good humour - b'xi ċajta; u Inez bil-ferħ - bħallikieku bukkett.  Għandna 

iżjed xi ngħidu fuq dil-koppja u l-virtu' tal-perseveranza iktar 'il quddiem.  
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Maria Adeodata Pisani 

u l-fejqan straordinarju ta' Henry Casolani 

 

Minkejja li ta' 38 sena Henry Casolani ġa kellu d-djabete, huwa kien igawdi minn 

vista perfetta.  Dan jixhduh il-pjanti minuzjożament iddettaljati li hu ddiżinja fuq ix-

xogħol. Jixhdu wkoll il-fatt li Swor Maria Grazia Giunti kienet ta' kuljum ma' l-ewwel 

kolazzjon tgħaddilu l-gazzetta biex jaqraha.  Barra minn hekk Henry kien jaqra 

regolarment skond ir-roster jew bħala riserva fil-Quddiesa tal-knisja tal-Madonna ta' l-

Għar (id-Dumnikani) fir-Rabat, għax l-għaxqa tiegħu kienet li janima l-Quddiesa.  Fil-

21 ta' Jannar 1988 tgħidx kemm kien kuntent għaliex daħħlu televiżjoni ġdid.  Il-

qadim tawh lid-dar provinċjali ta' l-ordni fil-Gżira.   F'ritratt miġbud f'Ġunju 1989 

huwa jidher jaqra l-gazzetta minn bogħod normali ta' xi erbgħin ċentimetru u mingħajr 

nuċċali.  Xahar wara' Swor Cecilia marret Ruma biex tattendi għall-kapitlu ġenerali ta' 

l-ordni ta' San Ġużepp ta' l-Apparizzjoni.  Meta waslet lura, Inez tatha aħbar ħażina. 

 

Il-koppja Casolani kienu villeġġatura f'Birżebbuġa.  Fit-13 ta' Lulju mietet Swor 

Assunta Vassallo, li kienet qariba ta' Inez, u għalhekk huma telgħu ir-Rabat l-għada 

biex jattendu għall-funeral.  Henry ġie mitlub jaqra, u hekk għamel imma b'diffikulta'.  

Wara' l-Quddiesa stqarr lil Inez li din kienet l-aħħar darba li qara għaliex ma setax 

jaqra sew. Fis kemm jista' jkun, huma marru għand Mr Ivan Vella, speċjalista ta' l-

għajnejn bl-intenzjoni li Henry jagħmel nuċċali.  Imma Vella nduna li Henry kellu xi 

ħaġa iktar gravi u rreferih l-isptar għall-ġurnata ta' wara'.  Hemmhekk l-ispeċjalista 

invistah sew. Henry kellu retinopatija djabetika u diġenerazzjoni makulari. Iżjed ma 

għadda ż-żmien il-viżta ċentrali tiegħu iddeterjorat u ma setax jaqra karattri kbar 

normali ta' stampa.  Seta' jaqra biss f'dawl qawwi tax-xemx u bl-użu ta' lenti qawwija. 

Ma setax itejjeb il-vista, lanqas billi jibdel in-nuċċali.   Seta biss jagħmel trattament 

bil-laser sempliċement biex iwaqqaf jew almenu jittardja d-deterjorament tal-vista. 

Din il-kundizzjoni taffettwa il-parti ċentrali tar-retina li tissejjah 'il-makula'.  Barra 

milli jbati l-qari, anke biex jingħarfu n-nies isir diffiċli maż-żmien, u bil-mod il-mod, 

il-parti ċentrali tal-vista tintilef sewwasew għal kollox. 

Il-kundizzjoni ta' Henry kienet avvanzata mhux ħażin, tant li anke bil-lenti kbira ma 

setax jaqra iżjed.  F'diġenerazzjoni makulari iċ-ċelluli tal-makula jmutu, u ma tistax 

issir iperplasja, jiġifieri dawk iċ-ċelluli li jibqgħu tajbin ma jistgħux joktru.  Għalhekk 

m'hemmx kura għal din il-marda tal-għajnejn.  

 

Ix-xogħol u l-passatempi ta' Henry bħall-qari u tpinġija minn dejjem kienu jiddependu 

fuq il-vista, u għalhekk huwa ħassha ħafna din il-marda. Ma' l-aħbar li tah l-

ispeċjalista, baqa' bħal miblugħ.   Huwa beda jmur iżjed jippassiġġa.   Beda jaqra 

b'lentijiet dejjem iżjed qawwijin  u Inez ordnatlu lenti apposta minn Ruma permezz ta' 

Swor Cecilia u Swor Maria Grazia Giunti li kienu hemm għall-kapitlu ġenerali.   

Barra minn hekk f'Awissu 1989, meta Swor Cecilia kelmet lill-Monsinjur Michael R. 

Quinlan, Vigarju Ġenerali tad-djoċesi ta' Salford fuq dak li ġara lil Henry, il-Vigarju 

wegħda li jibagħtilha lenti ħoxna u kbira daqs paġna ta' missal, u hekk għamel.  

Kontra qalbu, Henry għarraf lid-Dumnikani tar-Rabat biex jinqata' mir-roster tal-

letturi.  Bosta nies tal-kongregazzjoni t'hemm jiftakru li Henry kien qata' minn lettur.  

 



Kien f'dawk iż-żminijiet, propju f'Lulju tal-1988 li reġgħet ġiet attivata l-kawża ta' 

beatifikazzjoni tal-Venerabbli Swor Marija Adeodata Pisani, l-iżjed permezz tat-

tħabrik ta' kumitat immexxi mill-ko-ordinatur il-markiż Arthur Barbaro-Sant.  Il-

kumitat ħadem mhux biss biex il-kawża titmexxa 'l quddiem, imma wkoll biex ixerred 

id-devozzjoni lejn din is-soru qaddisa permezz ta' bosta inizjattivi, fosthom Quddisiet, 

funzjonijiet u propaganda permezz ta' letteratura u santi tal-Venerabbli.  Inez Casolani 

kienet devota ta' ħafna qaddisin u rwieħ twajba fosthom ta' Adeodata. Ftit qabel l-

isfortuna ta' għajnejn Henry, huma kienu qegħdin passiġġata fl-Imdina u Inez talbitu 

biex jieqfu fil-Monasteru ta' San Pietru tas-Sorijiet Benedittini fejn għexet u hija 

midfuna Marija Adeodata u minn hemm xtraw ktejjeb fuq il-ħajja tagħha.  Xtraw 

ukoll għadd ta' santi li huma qassmu wara'. B'hekk permezz ta' Inez, anke Henry sar 

devot ta' Marija Adeodata Pisani. Għalhekk meta fl-istess sajf Henry qabditu l-marda 

ta' għajnejh huwa mill-ewwel ħaseb fil-Venerabbli, talabha bil-fidi u għamel wegħda 

magħha biex tgħinu f'dak l-istat ta' dwejjaq.  

 

Minn dakinhar, Henry beda jattendi bi ħġaru l-funzjonijiet li kienu jsiru f'ġieħ 

Adeodata fil-Monasteru ta' l-Imdina.  Beda wkoll jikkontribwixxi l-għajnuna tiegħu, l-

iżjed finanzjarja lill-kumitat tal-kawża tal-Venerabbli. Għalkemm ma hemm l-ebda 

xhieda ta' dan, jidher li meta Henry kellu attakk tal-anġina huwa talab għall-

interċessjoni ta' Adeodata b'suċċess, tant li f'Ottubru 1991 huwa kiteb ittra ta' tifħir 

lill-Venerabbli f'gażżetta lokali u stqarr li hija wieġbet għal ħafna talb ..u tiegħu mhux 

eċċezzjoni.  Kien ġej u sejjer fl-Imdina jinvista fil-Monasteru, tant li darba biex 

tiċċajta Inez qalet lil Swor Cecilia li m'n Alla li Adeodata kienet tinsab fil-ġenna għax 

kieku kienet tibda tgħir għaliha.  Imma verament kienet inkwetata bil-vista ta' Henry, 

u kienet tixtieq tarah jaqra bħal qabel. Dan ma għeniex bil-kundizzjoni ta' qalbha. Hija 

mietet fit-13 ta' Lulju 1992, għeluq is-sentejn mill-qariba tagħha Swor Assunta, u l-

Quddiesa li saret fil-Monasteru tal-Benedittini nhar il-festa tal-Madonna tal-Karmnu 

fis-16 ta' Lulju 1992 fl-okkażjoni tal-164 anniversarju minn meta Adeodata Pisani 

ngħaqdet mal-komunita Benedittina ġiet offruta wkoll b'suffraġju għal ruħ Inez.  

 

Kif ġa rajna, il-mewt ta' Inez kienet stallett f'qalb Henry, tant li d-djabete ma setgħetx 

tkun ikkontrollata jekk mhux b'injezzjonijiet frekwenti ta' l-insulina.  Naturalment 

wieħed kien jistenna u jassumi li l-vista aktar kienet se tiddeterjora, u forsi anke 

tispiċċa għal kollox.  Iżda fil-mumenti ta' tiġrib u prova Henry dejjem fada f'idejn 

tajba.  Din id-darba kompla jafda f'Marija Adeodata Pisani u l-wegħda li hu għamel 

magħha ma ttardjatx biex kisbitielu mingħand Dak li tiegħu hija daqstant qrib. 

 

Il-jum eżatt ma nafuhx, iżda xhieda fotografika  tagħtina ħjiel ċar li kienet il-festa ta' 

għeluq il-186 sena mit-twelid ta' Marija Adeodata, jiġifieri id-29 ta' Diċembru 1992. 

Normalment f'dawn l-okkażjonijiet kienet taqra s-Sinjura Emily Barbaro-Sant.  

Dakinhar b'mod istantanju Henry beda jħoss il-vista tiegħu titjieb, tant li mar fis-

Sagristija u qal b'dan lill-Markiż Barbaro-Sant li dejjem kien ikollu ħafna x'jipprepara 

f'okkażjonijiet bħal dawn, waqt li Henry ħa f'idejh il-messal u qralu silta qasira.  Il-

Markiż laqgħu  u poġġielu santa ta' Adeodata fuq għajnejh waqt li qalu b'devozzjoni 

talba qasira, u Henry beda jaqra l-istampa iktar ċar.  Wara' saqsieh x'jismu u ħareġ 

iħabbar lill-kongregazzjoni b'dan il-kliem: "Hawn ċertu Casolani.  Għadu kemm qala' 

grazzja mingħand Adeodata.  Kienet qed tmurlu l-vista, u issa qed jgħid li qed jara 

tajjeb, u se jaqra l-lezzjoni hu!" 

 



Henry ħareġ mis-sagristija u b'ferħ kbir qara l-lezzjoni  tajjeb.  Beda jara ċar.   

 

Meta mar lura d-dar għand is-sorijiet ta' St Joseph qal lil xi sorijiet b'dak li għaddha 

minnu. Meta marret tarah bintu, qal lilha wkoll. Għall-ewwel hija ħasbet li din kienet 

xi ċajta minn tiegħu, iżda mbagħad hija ntebħet li huwa tassew kien qed jaqra sewwa, 

imma hi ma qalet lil ħadd. Henry kien jidher hieni b'dak li ġara.  Imma peress li huwa 

kien ta' ftit kliem u bintu dak iż-żmien kienet mhux biss kap ta' l-iskola iżda wkoll 

superjura fid-dar Fatima tas-sorijiet, il-każ ma tagħtux importanza dovut f'dak iż-

żmien,  għalkemm huwa beda jistqarr mingħajr tlaqliq li Maria Adeodata kienet 

"fejqitu"  jew  li għamlet  miraklu miegħu.   Hekk ukoll qal lis-sorijiet tad-dar tar-

Rabat, u wara anke f'intervista fuq ir-radju.    

 

Minn dakinhar 'il quddiem il-vista reġgħet ġietu għan-normal.  Mar għal vista fl-isptar 

u ġie aċċertat li kien sejjer għall-aħjar. Il-lentijiet malajr warrabhom kollha. Fl-1993 

huwa kien qed jaqra anke mingħajr nuċċali, u ġa kien reġa' beda jaqra l-lezzjoni fil-

knisja tad-Dumnikani tar-Rabat.  Hemmhekk baqa' jaqra sa mill-inqas l-1998 skond 

ir-roster,  u għadd ta' nies li kienu jisimgħu il-Quddiesa fil-knisja tal-Madonna ta' l-

Għar huma xhieda ta' dan.   Ritratt tal-14 ta' Frar 1993 jurih qed jaqra fil-Quddiesa 

għand il-Benedittini fl-Imdina.  Ieħor jurih qed jaqra poeżija lill-Kardinal Francis 

Arinze fit-18 ta' Ġunju 1993.  Mill-1993 sa mewtu fl-1999 huwa seta' jaqra mingħajr 

diffikuta' u mingħajr lenti.  Bejn l-1993 u l-1999 huwa kien jaqra l-gazzetta mingħajr 

l-użu tal-lenti.  Il-kardjologu tiegħu kemm-il darba sabu jaqra l-gazzetta filgħaxija 

mingħajr l-għajnuna tal-lenti bejn l-1994 u l-1999.  Mhux biss imma ġieli rah jaqra l-

istruzzjonijiet fuq il-pakketti tal-mediċini li jkunu stampati b'ittri żgħar ħafna.  Ritratt 

meħud għall-għarrieda li jurih qed jaqra fil-veranda tad-dar tas-sorijiet fir-Rabat 

miġbud f'Diċembru 1998 huwa xhieda ta' dan ukoll.  

 

Il-fejqan tiegħu qajjem interess fit-tobba, għalkemm xejn ma ġie mxandar qabel il-

mewt ta' Henry ħlief għal intervista tiegħu fuq ir-radju.  Infatti meta huwa kien fl-

isptar fl-aħħar ġimgħa tas-sena 1994, u bejn it-8 u s-17 ta' Jannar 1995 minħabba l-

kundizzjoni ta' qalbu, huwa baqa' mistagħġeb u mħasseb għaliex jum fost l-oħrajn 

ġew jarawlu għajnejh tnejn tnejn jew tlieta tlieta, purċissjoni sħiħa ta' tobba-studenti.  

Dan tennieh lil Swor Cecilia għax għall-ewwel ħasbet li huma qalbu riedu jistudjaw.   

 

Mr Ivan Vella, l-ispeċjalista ta' l-għajnejn, stqarr f'intervista fuq ir-radju: 

"Il-fatt illi filli ma kienx kapaċi jaqra u kien hemm żmien illi mbagħad reġa' beda 

jaqra, medikalment, xjentifikament, din ma tistax tiġi spjegata.  Kif diġa għedt, 

m'hemmx kura għaliha, u m'hemm l-ebda forma ta' kura li dil-kundizzjoni tista' tiġi 

mtejba.  Allura wieħed irid jgħid li l-konklużjoni ikollha tkun li xjentifikament 

m'hemmx spjegazzjoni tagħha u l-fatt illi dan beda jaqra, bilfors, naħseb jien, kien 

hemm intervent mirakoluż!"  

 

Fuq dan il-fejqan mirakoluż inkomplu bil-kummenti awtorevoli tal-Professur tal-

ostetrika u ġinekoloġija, Mark Brincat:  

"..Din hija ħaġa tal-għaġeb...ċelloli li kienu mejta rxuxtaw..Il-mirakli ma jsirux 

b'kapriċċ, u jien nistqarr u nixtieq nagħti dan il-messaġġ.  Il-mirakli ma jseħħux 

unikament għal-ġid ta' min jitfejjaq, anzi t-tagħlima u x-xhieda tal-fejqan hija aqwa 

mill-persuna li tfieq.  Fl-aħħar mill-aħħar hija l-fidi li tfejjaq lill-bniedem.  Dan il-

miraklu huwa kwazi uniku għax huwa ta' Malti bl-interċessjoni ta' Maltija, soru 



qaddisa ta' komunita' kontemplattiva.  Bla dubju il-Beata Adeodata ma ħlietx ħajjitha 

bħala soru kontemplattiva, imma wriet li s-sejħa nisranija tista' tkun imwettqa b'mod 

perfett kemm minn persuni ta' stat għoli u kemm minn persuni ta' stat umli. 

Il-familja li kienet iffavorita b'dan il-miraklu hija daqstant ipprivileġġata peress li l-

fidi tagħhom tatna eżempju u ċertezza li Alla għadu magħna, u li r-reliġjon Kattolika 

għadha tipprovdi persuni eroiċi minn żmien għall-ieħor."    

 

Kienet il-fidi u t-tama kbira li kellu  f'Alla li fejqet lil Henry Casolani.   Mill-bidu tal-

1993 'l quddiem id-devozzjoni li Henry kellu lejn Maria Adeodata Pisani kibret.  Fl-

14 ta' Diċembru 1995 huwa kiteb f'gażżetta biex ifaħħar lill-Isqof Nikol Cauchi ta' 

Għawdex u l-Kunsill Lokali li semmew triq ġdida għall-venerabbli, illum beata.  Iż-

żjarat fil-Monasteru ta' San Pietru fl-Imdina saru iktar frekwenti.  Kien ukoll iżur l-

istess postijiet li kienu għal qalb Adeodata Pisani.   Mara konoxxenti tiegħu ratu 

dieħel fil-kappella tal-monasteru.  Hija mxiet warajh waqt li qalet xi talb.  Riedet 

bħallikieku tingħaqad fit-talb tagħha ma' ta' Henry għax kienet taf kemm tiegħu kien 

mismugħ.   Kien jattendi regolarment għall-funzjonijiet speċjali fir-rikorrenzi ta' 

Adeodata Pisani, u kien jaf it-talb tas-santi tagħha bl-amment.   Infatti huwa kien 

miktub fil-lista postali tal-kumitat tal-kawża ta' Adeodata u kien ikun mistieden għal 

dawn il-funzjonijiet.   Sena wara' l-oħra huwa kien jibgħat somom konsiderevoli b'risq 

il-kawża ta' Adeodata Pisani.   Ma kienx iħalli okkażjoni tgħaddi li ma jistqarrx id-

devozzjoni tiegħu lejn il-beata, xi grazzji kbar qalgħetlu, u kemm tisma' talb il-

bżonjuż devot.  Sar propagatur tal-qdusija ta' Adeodata u tad-devozzjoni lejha.  Skond 

il-ko-ordinatur ta' dak iż-żmien tal-kawża ta' Adeodata Pisani, il-Markiż Arthur 

Barbaro Sant, dan il-fejqan kien miraklu li jkompli jsebbaħ id-djadema tal-Venerabbli 

(illum Beata) Adeodata permezz ta' bniedem li f'ħajtu għamel ħafna ġid.  

 

Xi żmien wara' kien hemm qsim ta' wirt ta' Lucy Portelli, iz-zija ta' Inez, u Swor 

Cecilia messa ċurkett sabiħ, fost affarijiet oħra. Koppja qraba ta' Swor Cecilia xtaqu ċ-

ċurkett u saqsewha biex jixtruh mingħandha. Talbuha ukoll prezz. Meta hija għarrfet 

lil Henry b'dan, huwa minnufih ftakar f'Adeodata Pisani u ssuġġerielha biex jagħtu l-

flus għall-beatifikazzjoni tagħha. Għalkemm kienet taf li l-qariba tagħha xtaqitu 

ħafna, Swor Cecilia qaltilhom biex jagħtu biss il-valur oriġinali taċ-ċurkett. U hekk 

sar. Henry ta iċ-ċurkett lill-Markiż Arthur Barbaro Sant bħala ko-ordintur tal-kawża 

ta' Adeodata Pisani fil-Monasteru ta' San Pietru fl-Imdina, u hu biegħu lill-koppja 

qrabathom.  

 

Henry Casolani miet fid-29 ta' Diċembru 1999.  Adeodata Pisani twieldet fl-istess data 

tal-1806, u l-fejqan mirakoluż x'aktarx sar ukoll fid-29 ta' Diċembru, 1992. Il-ħajja 

kollha ta' Henry ġġegħlna naħsbu li dan ma seħħx b'kumbinazzjoni, it-tiġdid tal-vista 

ta' Henry u t-twelid tiegħu għall-ħajja ta' dejjem kienu grazzji, kienu rigali, li Alla ta 

lill-beata u lit-twajjeb Casolani. 

 

Henry ħabb lill-Beata Adeodata bit-talenti tiegħu ukoll.  Peress li hu kien bniedem ta' 

l-arti, ma setax jonqos li jxerred id-devozzjoni lejha permezz tat-tpinġija.  Meta l-

Isqof Awstrijak Alois Wagner kien hawn Malta fuq żjara, Henry ddiżinja xbiha 

allegorika tal-Papa Ġwanni Pawlu II qed ibierek lil Adeodata Pisani, b'awgurju 

impliċitu għall-beatifikazzjoni tagħha.  L-Isqof awtografa dan id-diżinn li Henry 

bagħat lill-madre badessa tal-Benedittini b'ħajr għal stedina tagħha għal Quddiesa ta' 

ringrazzjament.   



 

Henry kien ukoll poeta. Għalhekk huwa kiteb żewġ poeżiji mqanqlin mill-imħabba 

lejn Adeodata,  il-ħajr li kellu għal dak li għamlet miegħu, u l-ħerqa kbira li kellu biex 

jaraha ddikjarata beata. Waħda minnhom, Lill-Ven. Marija Adeodata Pisani, kienet 

iddestinata biex issir uffiċjalment l-Innu tal-Beata Maria Adeodata Pisani, wara' li 

Stephanie Lauri Quintano kkomponiet għaliha mużika sabiħa u solenni.  Għadu 

jitkanta f'kull ċelebrazzjoni li ssir f'ġieħ il-Beata.  Dan l-Innu tkanta waqt iċ-ċerimonja 

tal-Quddiesa u r-Rit tal-Beatifikazzjoni ta' Adeodata Pisani (flimkien ma' Dun Ġorġ 

Preca u Nazju Falzon) fid-9 ta' Mejju 2001, li saret mill-Papa Ġwanni Pawlu II fil-

Furjana, Malta.   Dakinhar Swor Cecilia Casolani, bint Henry, telgħet bl-offerti bħala 

rappreżentanta tal-mibki missierha, bħala benefiċjarju ta' grazzja kbira maqlugħa bl-

interċessjoni tal-beata l-ġdida, filwaqt li l-ġenituri tagħha mis-sema pajjiżhom reġgħu 

ingħaqdu mal-poplu Malti li kien qed jifraħ bit-tliet Beati Maltin. Il-virtujiet ta' l-

apprezzament u l-gratitudni minn dejjem kienu parti mill-karattru u l-personalita' ta' 

Henry. Sena u nofs wara mewtu Henry rnexxielu jkompli u jwettaq il-gratitudni tiegħu 

bil-propagazzjoni tal-qima lejn oħtna l-Beata Adeodata quddiem xejn inqas mill-

mexxej tal-Knisja Kattolika. Dawn huma l-poeżiji miktubin minn Henry Casolani: 

 

Innu lill-Swor Marija Adeodata Pisani 

 

O Għażiża Adeodata 

Li tant ħabbejt 'il foqra 

Nirringrazzjawk tal-grazzji 

Li taqlagħlna bil-kotra. 

 

Għalkemm tul ħajtek kollha 

Ma tantx kellek tgawdija 

Imma mħabba kbira kellek 

Lejn Sidtna Ommna Marija. 

 

Tfal u kbar, fqar u sinjuri 

Dawn kollha iħobbuk 

U issa fuq l-artali 

Lkoll niġu nqimuk. 

 

Hemmhekk imbagħad fil-Ġenna 

Niltaqgħu mal-Feddej 

Fejn int u aħna miegħek 

Nitgħaxxqu bil-Mulej. 

 

 

 

Lill-Venerabbli Adeodata 

 

Il-Venerabbli Adeodata 

Għexet ħajja ta' qdusija. 

Għamlet ħafna sagrifiċċji  

li wassluha għat-tbatija. 

 



Għalkemm nobbli fil-familja, 

għexet ħajja fl-umilta'. 

Il-ħsieb tagħha kien minn dejjem 

Għamel ħafna karita'. 

 

Fil-ġurnata li hi ħabbret, 

Mietet tbus il-kurċifiss. 

Kellha tmienja u erbgħin sena, 

Għexet b'rieda tajba biss. 

 

J'Alla s-suċċessur ta' Pietru 

Hekk kif tasal il-ġurnata, 

iferraħna lkoll kemm aħna 

Bil-Beata Adeodata 
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It-talenti u r-reliġjon 

 

Kemm Henry u kemm Inez kienu jħobbu jiktbu u kellhom talent partikolari f'dan il-

qasam.  Ġa rajna kemm kiteb poeżiji sbieħ Henry spe`jalment taħt forma ta' talb jew 

suppliki.  Kiteb tnejn ad unur ta' Swor Marija Adeodata Pisani;  kiteb ukoll talba 

f'forma ta' poeżija lill-Madonna għall-okkażjoni ta' jum l-omm.  Bl-Ingliż kiteb it-talb 

fl-okkażjonijiet reliġjużi ta' binthom Cecilia; poeżiji qosra in memoriam fl-

anniversarji mill-mewt ta' Inez; u epigramma fuq in-niket. Il-kitba tiegħu kienet 

esklussivament reliġjuża. Kien iħobb jikkorrispondi fil-gazzetti.  Anke hawn ninnotaw 

li t-tema kienet kwazi dejjem bi ħsieb reliġjuż.  Minn xi tletin ittra li nafu li bagħat 

lill-gazzetti, tlieta biss m'għandhom l-ebda a``enn reliġjuż jew morali.  Ħafna 

minnhom kienu appelli lill-assistenti kummissarji elettorali wara' kull elezzjoni 

ġenerali biex jagħtu lira jew tnejn minn dak li jkunu qalgħu għad-Dar tal-Provvidenza.  

Henry kiteb pubblikament fil-gazzetti, fost oħrajn biex ifaħħar programm reliġjuż tat-

televiżjoni u l-producer tiegħu;  biex il-poplu Malti jkun magħqud u ferħan għall-

ewwel żjara tal-Papa;  biex il-Papa Gwanni XXIII, li twieled ukoll fil-25 ta' 

Novembru, ikun fis ibbeatikifat;  għall-istess raġuni fuq Adeodata Pisani;  biex il-festa 

ta' San Pawl Nawfragu tibqa' tkun i``elebrata; u biex titfakkar il-memorja ta' 

Monsinjur Mikiel Azzopardi li ħadem ħafna fost il-morda u fid-Dar tal-Provvidenza.  

 

Il-pinna ta' Inez kienet iktar mexxejja u ħafifa, kważi prolifika.  Inez kienet tħobb 

tikteb wisq.  Xhieda ta' dan huma d-djarji dettaljati tagħha, spe`jalment dawk tas-

safar, il-ħafna ittri wkoll iddettaljati li kienet tikteb; kif ukoll l-artikoletti li kitbet fil-

fuljett Santa Rita (1959 u 1960), jew fil-fuljett Leħen il-Parro``a tal-Kun`izzjoni, il-

Ħamrun, bejn l-1968 u l-1975. F'dan l-aħħar fuljett hija kitbet mill-inqas erbgħa u 

erbgħin artikolett li invarjabbilment kienu ispirati mis-sens reliġjuż, anke jekk uħud 

kienu iktar ta' tagħlima `ivika jew mill-ħajja ta' kuljum.  Il-komun denominatur ta' 

dawn l-artkli huwa l-imħabba u r-rispett lejn Alla, il-Madonna, il-qaddisin, lejn il-

knisja, u lejn il-proxxmu permezz ta' imġieba ispirata mill-virtujiet Insara u mill-

eżempji tajba ta' l-istess Marija, il-qaddisin u nies magħrufa u tajba.  

 

F'dan ix-xogħol m'hawnx lok ta' sunt ta' kulma kitbet Inez. Dawn huma biss eżempji 

rappreżentattivi tal-ħsieb wara' l-kitba fejjieda tagħha, li żgur għamlet ġid spiritwali, 

morali u anke so`jali lill-komunita' tal-Ħamrun - Kun`izzjoni, jew lill-qarrejja tas-

Santa Rita. 

• F'Lulju 1959 tat ħjiel `ar fuq il-perikli ta' espożizzjoni tal-ġilda fit-tul fix-

xemx, spe`jalment għat-tfal u fuq il-ħtieġa ta' modestja fl-ilbies sajfi;   

• F'Jannar 1960 kitbet fuq kif l-omm għandha trawwem fl-ulied sens ta' rispett 

lejn il-missier. M'għandhomx ikunu kżati lilu għax mhuwiex tirann;  

• F'Mejju 1968 hija eżaltat lill-ommijiet u l-jum tagħhom permezz ta' l-eżempji 

ta' Cornelia li kienet tqis lil uliedha bħala l-ġojjelli tagħha; Santa Monika li tant talbet 

u ħadmet għall-konverżjoni ta' Santu Wistin; u Crosina Boucharts li b'fidi kbira 

tefgħet lit-tarbija tagħha fl-ilma kiesaħ ta' Lourdes biex fieq mirakolożament;  

• F'Marzu 1969 Inez tat pariri għal sigurta' akbar fid-dar wara' li ħadet spunt mit-

tberik tat-tieġ ta' Kana bil-preżenza ta' Ġesu';  

• F'April 1969 hija kitbet eleġija lil San Ġużepp li tiegħu hija tant kienet devota;  



• F'Awissu 1969 kitbet fuq iż-żgħażagħ.  Tfajla nsistiet ma' ommha għax it-tifla 

ma riedetx tilbes dublett qasir għall-Quddiesa.  Ġuvni reġa' lura għall-ħajja t-tajba 

wara' li kien qabad kumpannija ħażina sforz it-talb ta' ommu;  

• F'Novembru 1969 spjegat l-importanza li l-ġenituri jgħallmu 'l-uliedhom is-

sin`erita' u l-verita' biex meta jikbru jkunu fdati u jgħixu kuntenti mal-konjuġi 

tagħhom;  

• Il-pa`i u l-ġid li ġġib magħha kienet il-virtu' li Inez semmiet f'Jannar 1970.  

Insistiet ma' l-ommijiet biex huma jagħtu parir bil-ħlewwa lil uliedhom biex tisseddaq 

il-pa`i;  

• It-tema ta' Marzu 1970 kienet is-sbuħija tal-misteru tad-dehriet tal-Madonna 

f'Lourdes, il-ġmiel ta' l-istess post, u s-serħan li wieħed iħoss meta jżur Massabielle;  

• F'Ġunju 1970 uriet li l-bniedem għandu jikkuntenta b'dak li Alla jipprovdi 

biex jgħix kuntent għax il-kuntentizza trid tkun fir-ruħ li togħġob 'l Alla;   

• F'Novembru 1970 fakkret lill-qarrejja li l-id ħanina tal-Mulej tmellisna, 

tikkonfrontana, tagħtina l-forza u l-kuraġġ biex nibqgħu mexjin fil-ħajja ta' tiġrib;  

• F'Jannar 1971 faħħret lill-ħbiberija meta tkun ibbażata fuq rispett re`iproku u 

fil-limiti skond l-istati tal-persuni ħbieb;  

• F'Marzu ta' dik is-sena Inez stqarret kemm hu sabiħ li wieħed jikteb ittri lill-

qrabat imsefrin minnufih.  Tat pariri fuq kitba tajba u stmerret il-kitba ta' kalunnji li 

jġibu tant ħsara;  

• F'Mejju 1971 kitbet fuq il-ħajja qaddisa ta' Padre Pio u kemm kien devot tar-

Rużarju, waqt li ħeġġet lil min jgħidu kuljum;  

• F'Ottubru 1973 Inez tat pariri siewja lill-kunjati biex iħobbu lill-mara ta' 

binhom bħalma għamlet Noemi lil Ruth. B'hekk issaltan il-pa`i u binhom stess ikun 

kuntent.  

 

Inez kitbet ħafna drabi fuq il-Madonna jew ir-Rużarju.  Flimkien ma' Henry hija 

kienet tant devota u kienu jgħiduh kuljum.  Ma kienx jonqos li f'Mejju u f'Ottubru 

tfakkar lill-komunita' parrokkjali tal-Kun`izzjoni fil-Ħamrun f'din it-talba li hi kienet 

issejħilha "tal-familja".  Dawn kienu uħud mill-ħsibijiet li bihom Inez ikkonfrontat lil 

sħabha l-parru``ani. Il-ġid li sar ma jistax jitkejjel. Jafu biss il-Mulej Alla.  Huwa żgur 

li qiesu meta dehret quddiemu. 

 

Fost il-kitbiet itwal ta' Inez insibu novella bil-Malti li hija qrat ukoll fil-programm tal-

mara tad-dar fuq ir-radju bil-fili Rediffusion.  S'intendi anke din in-novella għandha 

tagħlima u sfond spiritwali. Hija tippromwovi l-virtujiet tal-fidi, it-tama u l-imħabba u 

d-devozzjoni lejn Alla, kif ukoll tas-sabar, sofferenza, perseveranza u għajnuna lill-

qarib u l-proxxmu.  

 

Joseph, iben uniku, iżżewweġ u kellu tifel li semmieh Manuel.  Iż-żgħir kien l-għaxqa 

tal-familja u n-nanniet.  Meta kellu xi seba' snin ommu u missieru mietu f'ħabta bil-

karozza fi żmien il-Milied. Huwa ttieħed minn nannuh Ġorġ li tant ħadha bi kbira t-

telfa ta' ibnu Joseph li ma ried jaf b'xejn iżjed; la knisja u lanqas Sagramenti. Manuel 

kien tifel tajjeb u kemm-il darba saqsa lil nannuh biex imur il-knisja, imma dan ma 

riedx jaf.  Il-kappillan ta xi santi ta' Ġesu' lil Manuel u dan poġġa waħda fil-house coat 

ta' nannuh. Qrib il-Milied it-tifel ma daħalx lura d-dar.  In-nannu tah ferħ ta' ġenn 

għax ħaseb li kien se jitlef lil Manuel ukoll. Meta daħħal idu fil-but sab din is-santa u 

għamel wegħda li jmur il-knisja jinvista u jqerr basta jsib lil Manuel qawwi u sħiħ.  

Mar il-knisja, qagħad bil-qiegħda u fis ra lit-tifel mimdud rieqed fuq bank. Manuel 



stenbaħ, għorok għajnejh u meta ra 'l nannuh qallu, "Rajtx kif ġejt? Jien kont qed 

nitlob lill-Bambin għalik, u Hu qalli li int se tiġi llum fil-knisja. U kien veru, hux? U 

tibqa' tħobbu għal dejjem lill-Bambin hux?"   

 

Henry kien jagħmel appostolat ukoll billi janima l-Quddiesa u jaqra l-lezzjoni. Ta' 

spiss kien jirre`ita r-rużarju qabel il-Quddiesa għax kien devot tal-Madonna.  Dam 

snin twal jaqra ta' kuljum fil-knisja tal-Madonna ta' l-Għar, (id-Dumnikani) fir-Rabat,  

bis-serjeta' li tixraq ministeru bħal dak,  u kien jikkonvin`i lill-kongregazzjoni 

miġbura.  Ġieli qara wkoll fil-knisja ta' San Bastjan fir-Rabat u għand il-Benedittini fl-

Imdina, dejjem imhejji sew, qatt bl-addo``.  Fi Frar 1987 huwa kien segwa kors għal-

letturi fil-parro``a ta' San Pawl ir-Rabat. Huwa kien imhejji għalhekk għaliex kien 

jaqra l-Kotba Mqaddsa biex jitlob u jimmedita.   Barra minn hekk kien wieħed minn 

ta' l-ewwel li xtara t-tliet messalli tal-Ħdud u l-festi bil-Malti u kien fuq ix-xwiek 

sakemm ħareġ il-messall ferjali bil-Malti.  Sadattant għal matul il-ġimgħa huwa kellu 

wieħed bl-Ingliż u kien iqabbel is-silta mill-Bibbja bil-Malti biex jipprepara sew.  

Meta kien joħroġ għall-passiġġata ta' kuljum u jkun qrib il-knisja ta' San Pawl għal 

ħabta ta' l-għaxra ta' fil-għodu, huwa kien jidħol fil-knisja, u meta jara li m'hemm 

ħadd, b'kunfidenza kien jitla' fuq l-ambone biex jieħu l-lezzjonarju, jaqra s-silta tal-

ġurnata, jimmedita, u jerġa' jpoġġi l-lezzjonarju f'postu.  Ma kienx permess li wieħed 

jitla' fuq l-artal, imma huwa kien iħossu ta' ġewwa ma' Alla.   

 

Henry ma kienx joqgħod lura minn taħdita fuq il-Vanġelu, u kien jitkellem b'awtorita'. 

Minkejja l-eta' kien beda jattendi kors ta' Teoloġija għal-laj`i li d-Dumnikani kienu 

jorganiżżaw fi Gwardamanġa.  Kien konvint ħafna mill-imħabba u l-ħniena ta' Alla, u 

meta kien jitkellem fuq hekk wi``u kien jixgħel. Minkejja li kien raġel kwiet, meta 

kien jaqbadha fuq l-iskrittura, ma kienx jieqaf mid-diskussjoni.  Imma l-iktar ħaġa 

mportanti kienet li hu mhux biss qara, imma għex il-Vanġelu. Ipproklamah minn fuq 

l-ambone bil-qari, imma wisq iżjed ipproklamah kullimkien matul il-jum bl-imġieba 

tiegħu.  

 

Li jaqra fil-Quddiesa kienet il-qofol tal-ġurnata għalih.  Kien iħoss li qed jaqdi u li  

għadu attiv.  Nistgħu nimmaġinaw xi dwejjaq ħass meta nduna li ma setax jaqra iżjed 

minħabba l-kundizzjoni ta' għajnejh f'Lulju tal-1989, u nifhmu iktar ir-rikonoxxenza 

tiegħu lejn il-Beata Adeodata Pisani meta fieq ħesrem sentejn u nofs wara u reġa' beda 

jaqra.  Huwa kien joffri li jaqra kuljum skond ir-roster u biex jieħu post xi lettur li ma 

jkunx ġie.   Kien isofri f'qalbu mingħajr ma juri meta xi ħadd kien jeħodlu postu fil-

qari minkejja li kienet id-dritta tiegħu.  Xi ġimgħat qabel ma miet saqsa lil Swor 

Cecilia tmur fis-sagristija tieħu karta u tara kienx għadu fir-roster tal-qarrejja. Meta hi 

qaltlu li kien tneħħa deher miksur u ma wieġeb xejn.   Kompla jnaqqas minn did-dinja 

bil-mod, bis-sofferenza, fis-skiet - bħalma dejjem għamel - kif tgħallem jagħmel bid-

dinjita' li tixraq lil gentleman ta' 82 sena.   

 

L-appostolat tal-konjuġi Casolani kellu medium jew forma oħra.  Kif ġa rajna fil-

kapitlu dwar interessi, Henry kien jaf ipinġi ħafna, u ma jistax jonqos li jpinġi temi 

reliġjużi, mhux b'kummissjoni imma għax verament kien iħoss li għandu jagħmel 

evanġeliżżazzjoni b'dan it-talent ukoll.  Ta' min jgħid mill-ewwel li anke bintu Swor 

Cecilia għandha għal qalbha l-pittura u ħarġet tixbaħ lilu u lil nannuha matern 

Giovanni Felice Vassallo. Hekk kif marret Franza s-sorijiet tawha tpinġi pittura għall-

okkażjoni tal-festa ta' Madre Jean Marie Vianney.  Hekk kif ħadet il-professjoni fi 



Franza hija studjat il-pittura fost dixxiplini oħra f'Lyon. Henry kien jaf ipinġi u 

jiddiżinja fi kwalunkwe ġeneru.  Iddiżinja sticker ad unur ta' Santa Emily de Vialar, il-

fundatri`i ta' l-Ordni tas-Sorijiet ta' San Ġużepp ta' l-Apparizzjoni, bil-kitba E V God 

sustains me always.   Wara' l-gwerra meta l-iskola tal-Patrijiet Agostinjani reġgħet 

twaqqfet, huwa ddiżinja u rranġa l-istendard tal-Kulleġġ Santu Wistin.  Iddiżinja 

sketches tal-Papa Ġwanni Pawlu II qiegħed ibierek lil Malta (mappa) bi kliem mill-

Atti ta' l-Appostli u mill-ewwel ittra ta' San Pietru, fl-okkażjoni ta' l-ewwel miġja tal-

Papa f'Malta.  Henry kien iqim lil Monsinjur Gużeppi Depiro.  Għalhekk iddiżinja 

sketch tal-kbir filantropu fis-7 ta' Jannar 1989.  Sketch ieħor allegoriku u awtografu 

tal-karattru ta' Henry huwa dak ta' Ġesu' bil-feriti kollha tal-passjoni qiegħed jagħti l-

ġenb lill-kanun tal-gwerra, u bit-talba: give our era days of peace - war no more.  Ġa 

rajna fil-kapitlu dwar il-fejqan mirakoluż tiegħu li ddiżinja sketch ta' Adeodata Pisani. 

 

Fost l-isbaħ pitturi biż-żejt li pinġa huma kwadri tal-Qalb ta' Ġesu' u l-Qalb ta' Marija 

li preżentement jinsabu fid-Dar tas-Sorijiet ta' San Ġużepp fir-Rabat, fejn huwa u Inez 

qattgħu l-aħħar snin ta' ħajjithom.  Dawn l-inkwatri huma ta' preġju kbir kemm 

artistiku u kemm devozzjonali, jikxfu l-iskola ta' Henry, l-istess skola li tat tant pitturi 

moderni Maltin ta' preġju li bdew it-tagħlim tagħhom taħt Edward Caruana Dingli. 

B'mod spe`jali Ġesu' jolqot lill-passant u jġegħlu jieqaf, japprezza, u jimmedita. 

 

Permezz tat-talenti tagħhom Henry u Inez Casolani ma baqgħux biss spettaturi fil-

missjoni evanġelika tal-knisja.  Huma mhux biss bnew knisja domestika, imma 

pparte`ipaw fil-missjoni tal-knisja b'mod dirett anke permezz tal-kitba, tal-qari u tat-

tpinġija. Il-komunitajiet parrokkjali fejn għexu l-koppja Casolani żgur li ħassew il-

preżenza tagħhom u qasmu magħhom il-ħajja ekkleżjali parrokkjali.  Huma tassew 

servew ta' ħmira għat-tagħlim u tkattir tal-valuri u virtujiet reliġjużi.  Kienu jafu li dan 

huwa d-dmir tagħhom.  Il-familja tista' u għandha tieħu sehem attiv fil-mixja tas-

salvazzjoni tal-knisja lokali jew għall-inqas parrokkjali. Bil-kitba tagħha Inez wettqet 

apostolat li huwa għal qalb il-knisja, dak tal-katekeżi tal-komunita' permezz tal-kitba 

stampata. Bit-tpinġijiet u diżinji allegori`i, u bil-pittura devozzjonali mgħallma tiegħu, 

Henry wkoll laħaq dan l-iskop.  Għalhekk huma t-tnejn għenu fl-apostolat tal-laj`i li fi 

żmienhom kien għadu qed jinbet mill-ġdid fil-knisja, promoss kif kien mill-Kon`ilju 

Vatikan it-Tieni. 
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Dwar il-bidu ta' ħajja eterna 

 

"Please God, Birżebbuġa!" Hekk kitbet Inez Casolani fid-djarju tagħha fid-19 ta' 

Ġunju 1992.   Henry tant kien iħobb il-btala qrib il-baħar li Inez kienet tikkonfondi 

mix-xitwa ta' qabel jekk ma jkollhomx fejn jikru għall-villeġġatura tas-sajf ta' wara'. 

Għalhekk kienet tibbukkja minn sena għall-oħra. Dakinhar ħarġu mid-dar tas-sorijiet, 

ir-Rabat, u waqt li kienu qed jgħabbu ħafna affarijiet meħtieġa fil-karozza Swor 

Dorothy Ellul qaltilha, "Qisek sejra l-Amerika!" Bi tbissima ferrieħa Inez weġbitha, 

"Mhux li kien sejra l-Amerika!"  L-aħħar tislima li Inez tat lil Swor Dorothy kienet 

tixhed il-karattru tagħha fl-aqwa tiegħu.  Inez ħasset li Alla seta' jsejħilha ħin bla 

waqt, imma hi baqgħet għaddejja bħallikieku xejn għax hi kienet ippreparata u lesta.   

Ftit xhur qabel hija kienet iddaħħlet l-isptar minħabba anġina.  Sa l-aħħar ta' Ġunju 

Swor Cecilia indunat li qalb Inez kienet qed tiggrava, u li ommha kienet għajjiena.  

Madanakollu Inez baqgħet taħdem u għaddejja sa l-aħħar. Hija imitat l-eżempju ta' 

San Domenico Savio li kien stqarr li kieku kien jaf li se jmut waqt logħba futbol, kien 

jibqa' jilgħab.  

 

Dak is-sajf kienu reġgħu krew l-appartament f'numru 27 il-Bajja s-Sabiħa (Pretty 

Bay), Birżebbuġa. Magħhom kien hemm Swor Cecilia għal btala. Is-Sibt 11 ta' Lulju, 

qabel ma ħarġu għall-quddiesa, Inez stqarret ma' bintha illi kienet qed titlob lill-

Bambin ta' Praga biex tmut ta' malajr għax inkella huma jkollhom ħsiebha u ħafna 

taħbit minħabba fiha jekk hi tkun f'qiegħ ta' sodda fl-isptar.  Qaltilha wkoll li xtaqet 

tmut f'xi festa tal-Madonna.  Nhar il-Ħadd 12 ta' Lulju filgħodu Inez talbet lil Cecilia, 

biex tmur ma' Henry għal quddiesa f'ġieħ Adeodata Pisani fl-Imdina.  Huwa ma kienx 

jitlef funzjoni waħda, imma Inez kienet tibża' tarah isuq waħdu.  Kien għadu ma fieqx 

minn għajnejh. Għalkemm Swor Cecilia kellha titlaq lejn il-kunvent l-għada filgħodu, 

iddeċidiet li tibqa' hemm jum ieħor, minkejja li Inez insistiet magħha li l-ewwel dover 

tagħha kien mal-komunita'. 

 

Meta waslu lura mill-Imdina, Inez kienet sajritilhom ikla laħam mill-itjeb. Tant hu 

hekk illi fil-għaxija Henry xtaq porzjon ieħor, li skond Swor Cecilia seta' jservihom 

għall-għada. It-13 ta' Lulju hija l-festa ta' San Enriku u Inez kienet lesta li ssajjarlu ikla 

oħra tajba għall-festa tiegħu. Fil-fatt hija lestietlu trajfil. Wara' nofsinhar qaltilhom li 

ma kellhomx qabar ippreparat.  Għalhekk hija xtaqet li tindifen fil-qabar tat-terzjarji 

Agostinjani peress li huma kienu membri.  Hija qaltilhom ukoll biex isejħu lin-neputi 

tagħha Arthur biex jieħu ħsieb il-preparamenti għall-funeral u lil ħuh Victor biex jieħu 

ħsieb it-taxis. Mhux biss imma fir-Rabat kellha libsa ġdida lesta biex titkeffen fiha u 

l-flus għall-funeral. Il-Ħadd filgħaxija sabet lil Swor Cecilia waħidha u saqsietha għal 

tliet darbiet jekk tħobbiex u jekk tibkijiex fil-każ li tmut.  Meta bintha weġbitha li 

drabi oħra kienet kelmitha fuq il-mewt, Inez qaltilha, "Għandek raġun, imma issa l-

mument wasal!" Ftit qabel ma telqu għal villeġġatura, ġa kienet stqarret ma' Swor 

Cecilia li ħasset li wettqet dak kollu li Alla riedha tagħmel f'did-dinja. 

 

Fil-għaxija qalu r-rużarju u wara' lagħbu l-karti.  Raqdu għal xi l-11.00 p.m.  Sagħtejn 

wara' Inez ċekċket tazza u Swor Cecilia qamet.  Filwaqt li skużat ruħha ma' bintha, 

għax qatt ma kienet iddisturbata mill-irqad, qaltilha li kien qed jinqatgħalha nifisha.  

Swor Cecilia poġġietha fuq pultruna, tagħta mrewħa mesħitilha l-għaraq.  Sejħu lit-



tabib, li ma leħaqiex fil-ħin.  Qalet lil Swor Cecilia, "Cec, jekk immut ftakar li int qatt 

ma nqastni f'xejn u jiena lanqas." Dawn kienu l-aħħar kelmiet li qalet. Kienet is-1.15 

a.m. tat-13 ta' Lulju 1992, il-festa ta' San Enriku, festa wkoll ta' waħda mid-dehriet tal-

Madonna ta' Fatima.   Kien it-tieni anniversarju tal-mewt tal-qariba tagħha Swor 

Assunta Vassallo (l-għada Henry kien se jagħlaq tliet snin bir-retinopatija djabetika 

f'għajnejh), u l-anniversarju tal-Griżma tagħha stess.  Mietet tgawdi l-fakoltajiet 

tagħha kollha.  Kienet taf li se tmut.  Il-Bambin ta' Praga kien sema' t-talb kollu 

tagħha.  Mietet kif xtaqet hi u marret fejn xtaqet hi. 

 

Dakinhar stess Swor Cecilia sabet notebook fuq il-komodina ta' Inez.  Kien miftuħ 

f'paġna fejn Inez kitbet dan it-testment spiritwali qasir imma sinjifikattiv, waqt li 

kienet fit-tbatija kbira tal-attakk tal-qalb - "I take record of God,  in Thee I have had 

my earthly joy."  Mela bħalma għexet mietet.  Għexet konxja mill-preżenza ta' Alla u 

mietet biex tibqa' fil-preżenza ta' Alla. F'okkażjonijiet differenti fl-aħħar żminijiet ta' 

ħajjitha qalet,   

"Nibża' wisq mill-qilla ta' Alla.  Jiġi meta jrid. Jien dejjem inżomm ruħi lesta." 

"Qalbi m'aħniex. Nista' naqa u mmut. Jagħmel Hu." 

"Jien dejjem lesta.  Meta jrid jiġi."  

 

Henry tela' lejn ir-Rabat u qatt iżjed ma mar villeġġatura.  It-trejfil tawha lil sidt il-

kera, li tant baqgħet tgħożż lil Inez,  bħal ħbieb oħra li kellhom f'Birżebbuġa.  

Neputija ta' kuġin ta' Henry li żżewġet ftit jiem qabel għadha tiftakar li l-konjuġi 

Casolani kienu bagħtu lil Swor Cecilia bir-rigal bi premura u minn ta' l-ewwel għax 

qalb Inez  ġa kienet ħabbritilha x'ġej.  Dan ir-rigal huwa mgħadud bħala relikwja 

prezzjuża minn din il-qariba.  Meta Swor Cecilia rrakkontat l-aħħar mumenti ta' Inez 

lil Patri Alwiġ Pisani huwa qalilha, "Hekk imutu l-qaddisin. Qiegħda ma' Alla." Meta 

reġgħet iltaqgħet miegħu sena wara' huwa stqarr, "Il-mama' l-ġenna qegħda! Ma 

temminnix hu? Imma nassigurak. Oqgħod fuq il-kelma tiegħi. Emminni. Dik il-ġenna 

qegħda!"  

 

Il-kondoljanzi mibgħuta lil Henry u lil Swor Cecilia huma kollha xhieda tal-ħajja 

qaddisa ta' Inez. Il-tifkiriet tal-konoxxenti tagħha huma kollha unanimi dwar il-

karattru nobbli tagħha. Karattru seren u ħelu,  devota tas-Sagrament ,  mara speċjali, 

Nisranija konvinta u għalliema ta' qalb tajba li Alla laqa' bla diffikulta' fil-ġenna,  fejn 

marret biex titlob għal Henry u Swor Cecilia, għaliex "animae iustorum in manu Dei 

sunt et non tangent illis tormentum".  

 

Henry baqa', jirrispetta lil Inez u jonora l-memorja tagħha f'kull opportunita' u 

okkażjoni.  Għamlilha santa bil-kliem minn Ġwanni dwar Ġesu' li Hu l-qawmien u l-

ħajja, u li turi 'l Kristu Rxoxt fuq is-salib.  Ma kienx jgħaddi anniversarju mill-mewt 

tagħha li ma kienx jikkommemoraha b'Quddiesa b'suffraġju għal ruħha u b'avviż 

f'gazzetta li fih kien jikteb stanza bl-Ingliż iddedikat lilha.  Wieħed miċ-ċelebranti 

jiftakar is-serjeta' li biha Henry talbu jqaddes b'dan is-suffraġju bħallikieku ried 

jgħidlu "aħseb fiha sew meta tkun qed tqaddes".  Nies li semgħu il-Quddies 

b'suffraġju għal ruħha jiftakruh jitla' fuq l-ambone jaqra talba tal-fidili b'leħen miksur 

bid-dmugħ iġelben fuq ħaddejh.   Stqarr li kellu mara qaddisa.  Il-mod li mietet jixhed 

dan. 

 



Għal Henry, il-mewt ta' Inez kienet daqqa ta' ħarta.   Huwa kien jaf li spiss kien 

jagħtiha qtugħ ta' nifs,  imma Inez baqgħet sa l-aħħar taħdem u attiva u qatt ma basar 

dak li seħħ f'jum il-festa tiegħu.  Għal Swor Cecilia, dan kien għeluq ta' kapitlu twil u 

mportanti f'ħajjitha.  Bdiet tieħu ħsieb missierha dejjem iżjed, għalkemm il-

kumpannija tal-mara ħadd ma seta' jieħu postha.  Tant kienu koppja inseparabbli li xi 

nies ħasbu li Henry kien se jintelaq u jintilef mingħajr Inez.  Huwa minnu li kien 

inkwieta, infatti d-djabete żdiditlu b'mod inkontrollabbli, il-ħarsa ta' wiċċu sserjat, 

beda jogħlob  u l-mixja tiegħu bdiet tiqsar. Imma huwa ffaċċja l-istat il-ġdid tiegħu ta' 

armel u ta' anzjan bid-dinjita' u l-kuraġġ li jixirqu lil kull Nisrani. Minkejja li kien qed 

jixjieħ, il-virtujiet tiegħu, speċjalment l-imħabba lejn il-familja u lejn il-Ħallieq, l-

onesta' u s-simpatija tiegħu baqgħu hemm.  Baqa' jagħmel l-affarijiet ta' kuljum.  

Baqa' ferħan. Baqa' kalm, u baqa' b'ċerta trankwillita' f'ħajtu.  Kien mgħejjun mill-

attenzjoni ta' Swor Cecilia, mill-ambjent tad-dar tas-sorijiet fejn kien joqgħod,  mid-

devozzjonijiet u dmirijiet li baqa' jwettaq, imma l-iżjed mill-eżerċizzju tal-ħafna 

virtujiet li ħaddan. Kien ftit taż-żmien wara' li l-Beata Swor Marija Adeodata Pisani 

interċedietlu mal-Mulej biex reġa' ħa daqsxejn tar-ruħ bil-fejqan mirakoluż ta' 

għajnejh.   

 

Huwa kellu attakki tal-qalb u tal-anġina bejn tmiem l-1994 u matul l-1995.  Fis-sajf 

tal-1999 ma setax ikompli mingħajr pacemaker.  Dan sarlu fil-25 ta' Settembru.  Sa 

xahrejn wara' kien qed iħossu għajjien u reġa mar lura tant li għall-ewwel darba ma 

riedx iġedded il-liċenza tas-sewqan li kienet tiskadi fil-25 ta' Novembru.  Fit-12 ta' 

Diċembru ġie rikoverat fl-isptar Zammit Clapp.  Huwa miet fil-11.35 a.m. tad-29 ta' 

Diċembru 1999 fl-għomor ta' 82 sena, u fis mar għall-festa li hejjietlu Inez fil-ġenna,  

propju f'għeluq snin Adeodata Pisani li wasslitu lejn is-sema pajjiżna.   

 

Sa jumejn qabel ma miet huwa qatt ma korob jew ilmenta fl-isptar, u minkejja li kellu 

qanpiena qrib is-sodda qatt ma bagħat għall-infermiera.  Meta kienu jsaqsuh kif inhu, 

kien iweġibhom li jinsab tajjeb ħafna. L-uniċi kliem tiegħu li wrew xi gravita' kienu 

"X'waħda din!" u "Madonna henn għalija".  Sa mit-8 ta' Diċembru, huwa kiel biss ftit 

ikel likwidu u dan ma kienx imdorri bih. Kellu diffikulta' biex jiekol.   Kuljum 

tqarben u jum wieħed fost ta' l-aħħar bierek lill-qassis li qarbnu, bħala ringrazzjament. 

Jumejn wara' rringrazzja lill-qassis billi xejjer idejh ħafna.  Huwa mill-ewwel xtaq 

jieħu s-Sagrament tal-Griżma tal-Morda b'kuraġġ, fidi u tama.  Ftit tal-ħin wara' li 

miet Henry, il-ħabiba tagħhom Stephanie Quintano ġa kienet qed titolbu għal grazzji 

fil-preżenza ta' Swor Cecilia u xi sorijiet oħra.  

 

Ftit qabel ma telaq lejn l-isptar huwa kien insista ma' Swor Cecilia biex tieħu ħsieb 

ittri ta' nvit u ritratti tiegħu fil-funzjonijiet ta' Adeodata Pisani, "..għax ma tafx x'tiġi 

bżonn."  Fil-fatt dawn kienu l-istediniet u r-ritratti tal-okkażjoni li fih huwa kien 

tfejjaq mirakolożament. Swor Cecilia reġgħet "skopriethom" biss wara' d-29 ta' 

Diċembru 2000, meta bl-għajnuna ta' Stephanie Quintano bdiet tfittex fuq il-ħajja tal-

ġenituri tagħha u tiġbor ix-xhieda bid-dokumentazzjoni meħtieġa.  

 

Il-funeral ta' Henry sar l-għada li miet, fil-festi tal-Milied. Waqt l-omelija Patri Martin 

Caruana qal li Henry kien jinsab wiċċ-imb-wiċċ ma' Ġesu' Bambin. Huwa kien kwiet 

u bi kliemu qatt ma naqas lil ħadd. Henry kien iħobb ħafna lil martu u meta mietet 

ħass ħafna t-telfa tagħha.  Ma kienetx tgħaddi sena li ma kienx jikteb xi poeżija 

iddedikata lill-ommijiet fil-jum tagħhom.  Il-familja tiegħu kienet benniena ta' mħabba 



bħalma għandu Ġesu' Bambin.  U minn din in-nieqa ħareġ frott ta' vokazzjoni 

reliġjuża minn wild uniku.  Lil bintu kien iħobbha ħafna. Henry Casolani kien iħobb 

lill-knisja u kull filgħaxija kien jinviżta fil-knisja tal-Madonna ta' l-Għar. B'mod 

speċjali l-missjoni tiegħu kienet li jwassal il-messaġġ ta' paċi u mħabba nisranija, 

speċjalment meta kien janima l-Quddiesa.  

 

Bħalma ġara wara' l-mewt ta' Inez, il-ħbieb tagħhom ftakru f'Henry bħala bniedem 

qaddis u twajjeb fil-kondoljanzi li bagħtu lil Swor Cecilia. Kien bniedem qaddis u 

twajjeb li għaddha lil bintu fidi qawwija,  u magħruf mill-Mulej li sabha faċli jilqgħu 

għandu.  Kien Kattoliku eżemplari, li tant immeritah il-ħajja ta' dejjem. Henry kien 

missier tajjeb,  li flimkien ma' martu Inez kien jimmeritah il-ġenna minħabba l-

ġenerosita' kbira li wrew meta ħallew lill-unika binthom tidħol soru.  

 

Kemm Henry u kemm Inez kellhom mewta qaddisa għaliex huma dejjem kellhom 

għajn mixħuta fuq dik il-ġurnata tal-bidu tal-ħajja ta' dejjem, u għalhekk kienu 

ppreparati għaliha billi ħaddnu u għexu l-virtujiet li jixirqu lill-ħarifa tal-ħajja ta' did-

dinja. Kienu mgħallmin u prattiċi fl-ars moriendi.  It-tnejn baqgħu sa l-aħħar 

b'memorja tajba.  Huma ftakru s-sabiħ li bih Alla seddqilhom ħajjithom. B'sens qawwi 

ta' gratitudni għarfu għal xiex baqgħu kapaċi biex tkompli tixtered is-saltna ta' Alla 

fid-dinja.  Għal mara erudita bħal Inez, u għal raġel ta' humour u serenita' bħal Henry, 

ix-xjuħija kienet ħafifa, kważi ineżistenti. Baqgħu jitolbu u jaqdu dmirijiethom sa l-

aħħar, skond kemm kienu jifilħu, mingħajr ma qatgħu qalbhom.  Għenu lilhom 

infushom, u Alla għenhom b'mod straordinarju, speċjalment permezz tal-fejqan 

mirakoluż ta' Henry.  Huwa ħallashom mitt darba u elf tal-fiduċja u mħabba li wrew 

fih meta Cecilia daħlet soru.  Meta kienu muġugħa u sofferenti, ma lmentawx.  Kienu 

jafu li t-tgergir ma jwassal għal imkien u minflok, semgħu l-ilmenti ta' ħaddieħor u 

kattru l-faraġ fost l-anzjani jew il-morda. Għalihom il-mewt ma kienetx it-tmiem 

obbligatorju tal-ħajja.  Il-mewt kienet grazzja, tislima sabiħa għal dak li hu tad-dinja u 

merħba daqstant sabiħa għall-vokazzjoni tagħhom għall-ħajja eterna. Ħallew kollox 

mingħajr dispjaċir u reġgħu tennew l-iva tagħhom għar-rieda ta' Alla - "Iva, Missier, 

ġejjin b'ħerqa kbira." 

 

Il-familja Casolani ma spiċċatx bis-separazzjoni temporanja li seħħet lejn tmiem it-

tieni millennju ta' l-era Kristjana. Hija komunita' ta' mħabba u ħajja li għadha tgħix 

f'komunjoni ma' Alla nnifsu.  Il-mewt ta' Henry u Inez hija sinjal ta' tama għall-familji 

kollha: l-għaqda u l-imħabba tagħhom għadhom jiġġeddu minn Alla fl-eternita' ghall-

eternita'.  Dawn il-membri tal-familja Casolani għalhekk huma bħall-anġli ta' Alla fis-

sema,  li filwaqt li jgawdu lil Alla qegħdin ukoll jinterċedu għall-familji li għadhom 

fil-pellegrinaġġ f'din ix-xaqliba tal-ħajja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It-tieni parti 

 

Virtujiet u Barkiet 
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Il-Virtujiet ta' Henry u Inez Casolani 

 

Henry u Inez Casolani għexu skond l-aqwa valuri Nsara. Ġa kelna l-okkażjoni nagħtu 

eżempji mill-ħajja tagħhom.  F'din it-tieni parti tal-ktieb nitfgħu il-lenti ta' l-

ispiritwalita' fuqhom b'mod iktar analitiku billi ngħarblu l-virtujiet, il-valuri, u l-

barkiet tagħhom u kif għexuhom, kemm fl-azzjonijiet u kemm fir-reazzjonijiet 

abitwali tagħhom, skond l-għanijiet li kellhom u d-deċiżjonijiet li ħadu. Jinteressana 

nikxfu r-relazzjoni intima li kellhom mal-Mulej Alla sa fejn huwa possibbli, peress li 

x'jgħaddi bejn il-bniedem u l-Missier Etern qatt ma jista' jkun espress adekwatament.  

 

Persuna jew koppja li mhix awtentika hija egoista, b'viżjoni limitata ta' l-ambjent 

materjali u spiritwali. F'din it-taqsima se naċċertaw ruħna mill-fatt li din il-koppja 

kienet awtentika fil-viżjoni altruista tagħha. Mhux biss, imma hija kattret il-virtujiet 

tagħha stess u żviluppathom lejn perfezzjoni. B'hekk Henry u Inez kibru flimkien 

lilhinn mill-jien u resqu lejn it-traxxendenza tal-jien permezz tat-tħaddim kontinwu 

tal-virtu' ta' l-imħabba.  Il-konjuġi kibru spiritwalment flimkien. 

 

Flimkien ma' l-imħabba, l-imġieba tal-konjuġi Casolani kienet ippernjata wkoll fuq il-

fidi u t-tama.  Tassew huma għexu t-tliet virtujiet f'daqqa. Ma ħaddnu l-ebda virtu' a 

skapitu ta' xi ieħor. Il-virtu' kienet parti mill-persuna, mill-karattru, mill-personalita' - 

mill-eżistenza tagħhom. Għalhekk kienu verament umani u Nsara tajbin. Alla ħadem 

permezz tagħhom biex bidel lill-ambjenti u lill-persuni li huma kellhom x'jaqsmu 

magħhom. Huma kienu jaġixxu skond kif jemmnu, u mhux jemmnu skond kif 

jaġixxu.  Huma kienu Nsara fit-twemmin u għexu ta' hekk.  Il-maturita' fil-ħsibijiet, 

xewqat u azzjonijiet li laħqu matul ħajjithom kien il-frott ta' deċisjoni fondamentali 

f'ħajjithom - dik li jagħżlu s-sewwa u t-tajjeb u jagħmlu l-ġid.    

 

Il-virtu' 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 ma' l-

annimali u l-ambjent naturali, jixhdu din il-virtu' ewlenija u sempliċi, imma elusiva 

għall-bniedem modern. Huma stinkaw u ħadmu matul ħajjithom kollha biex din id-

deċiżjoni li jagħżlu s-sewwa  iżommuha quddiem għajnejhom.  Din il-kilba qaddisa 

tagħhom għamlithom bnedmin awtentiċi, ta' min joqgħod fuqhom, u fuq kollox 

kontaġjożament eżuberanti u ferħanin. Għalhekk in-nies ta' madwarhom għarfu l-

għeruq tas-sewwa permezz tagħhom. Henry u Inez influwenzaw lill-ħaddiehor biex 

jagħmel is-sewwa. Sieħeb tax-xogħol ta' Henry kiteb: "He has left a void in me. I miss 

him totally."  Għamlu reklam mal-komunita' għal 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 kollha Insara u umani. Huma kienu jagħtu valur lill-fidi, lit-tama, lill-

imħabba, lir-rispett, lill-ġenerosita', lill-manjanimita', lis-serentia', lis-sinċerita', lill-

onesta', lill-modestja, 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 tkixxef iżjed fuqu jistqarr espliċitament u b'konvinzjoni li 



Henry dejjem ħaddan valuri Nsara b'mod erojku; 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 xhieda għat-twemmin li kien iħaddan.   

Xhieda oħra jattribwixxu l-istess virtujiet lil Inez, anzi lill-koppja flimkien. 

 

Fit-taqsimiet li jmiss insibu xhieda tal-ħajja awtentika u mimlija virtu' tal-koppja 

Casolani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Ma' Alla bit-talb u fil-fidi 

 

Henry u Inez Casolani kienu koppja ta' twemmin sod f'Alla, u fiduċja fihom infushom 

u fil-bnedmin.  Taw xhieda ta' din il-fidi permezz ta' l-imġieba tagħhom.  Qatt ma 

għamlu kompromess mal-ħażen.  Kienu mmotivati biss mill-qawwa tal-ħerqa 

tagħhom li jimxu fis-sewwa u fid-dritt għax emmnu li Alla huwa preżenti fil-qalb tal-

bniedem.  Huma kienu jemmnu fil-valuri morali li jinsabu fil-bniedem bħala persuna 

umana u bħala Nisrani.  Fittxew, sabu, għożżew u sostnew il-fidi bħala grazzja 

ewlenija minn Alla li tagħha riedu jagħtuh kont.  Fost il-provi ta' din ix-xhieda hija l-

ħajja kważi kontemplattiva li qattgħu.  Fil-kitba tagħhom dejjem jissemma' Alla jew l-

ispiritwal.  Ma' ħbiebhom dejjem introduċew lil Alla fi kliemhom.  Qattgħu is-siegħat 

twal jitolbu jew jimmeditaw lil Alla, u ħajru lil min jagħmel bħalhom.   

 

Jekk nieħdu xi eżempji mill-kitbiet ta' Inez naraw dan b'mod ċar. Fost l-aħħar kitbiet 

ta' Inez, hija tiżżi ħajr 'l Alla talli għamilha Kattolika ferventi.  Lill-idejn tarahom u 

tqishom bħala opra mill-aqwa ta' Alla għax kapaċi jagħmlu daqstant xogħol u 

affarijiet ta' fejda. Jeħtieġ li ma nħammġuhomx b'għemil ħażin.   Skond Inez lill-

mejtin ma nistgħux nagħtuhom rigali materjali, imma nistgħu noffrulhom it-talb 

tagħna.  Jekk xi ħadd isalva xi ruħ mill-purgatorju, din tibqa' titlob 'l Alla sakemm 

tarah salv.  F'ħarġa oħra tal-fuljett Leħen il-Parroċċa, Inez tirrakkonta fuq il-forza li 

kellu t-talb u l-fidi ta' omm li qalgħet il-konverżjoni ta' binha.  F'Novembru 1971 Inez 

kitbet fuq il-Prinċipessa Grace ta' Monaco u kkwotat il-kliem tagħha favur ir-reliġjon 

bħala għajn tat-tjubija, ġid u kuntentizza. Meta ġurnalista saqsa lil Grace għal xiex 

tattribwixxi l-paċi u l-kuntentizza li kellha fil-familja tagħha dak iż-żmien hija 

weġbitu:  

" ..naħseb li kull ma tmexxina 'l quddiem hija r-reliġjon! Kull ma nibnu, żewġi u jien, 

nibnuh fuq il-pedamenti sodi tar-reliġjon tagħna, li hija l-qofol ta' ħajja kalma, 

sinċiera, onesta, mimlija bl-imħabba bejnietna, għal uliedna u għal għajrna wkoll."  

 

Inez għalqet billi awgurat li kull mara u omm ta' familja timitaha.  Meta Swor Cecilia 

bħala kap ta' l-iskola organiżżat bażaar li kien suċċess, Inez attribwietu lil Alla. "Tkun 

imbierka t-Trinita' Qaddisa. Cecilia hija kuntentissima bil-bazaar. Jiena ċerta li l-

Mulej tagħna tant iħobbha li jberkilha kulma tagħmel!"   Henry kiteb f'gazzetta "St 

Paul the apostle providentially landed on our island and consequently endowed us 

with the Christian Faith which we immensely treasure.  Let us pray to this lovable 

saint..".  

 

Fl-ittri tagħhom lil binthom Swor Cecilia, Inez u Henry dejjem kienu jsemmu lil Alla,  

apparti l-fatt li Inez kienet tibda  kull kitba bl-ittri J.M.J. (Jesus, Mary, Joseph), jew  

Verbum Dei Caro Factum Est b'salib.  Dawn huma xi ħsibijiet li kitbu lil binthom:  

• May your Guardian Angel help and protect you in all you do; 

• Whatever you do keep God's presence in front of you; 

• the biggest miracle of all..the moment the Almighty Lord sent you..as a result 

of the love of your dear parents, who dote on you; 

• may the Lord Jesus be with you, so that the wealth of Kings can add no more 

richness and happiness to you; 



• I believe and earnestly hope that probably, please God, we shall come to see 

you; 

• on His part He is lavish, so let us not hinder His work; 

• a little while ago I heard the Eternal Holy Father telling me "Why don't you 

leave everything to Me?..Let us bow our heads and do His will." 

 

Inez kienet tara l-id ta' Alla f'kollox. Meta hija u Henry telgħu fuq il-muntanji 

Schilthorn fl-Isvizzera baqgħet mistagħġba bil-veduta sabiħa. Kitbet fid-djarju tal-

vjaġġ:  

"Kollox huwa sabiħ! Hemmhekk stagħġibna bl-immensita' ta' id Missierna li għamlet 

dawn l-għeġubijiet! Grazzi Mulej ta' kollox, l-iżjed talli tajtna l-grazzja naraw ix-

xogħol inimitabbli tiegħek!"  

Meta kienu f'Neuchatel raw il-kampanja kollha ħdura ta' dak il-pajjiż u kitbet, 

"..imkien ma huwa għeri; kullimkien mgħotti bil-ħdura.  Il-ġnub ta' l-għoljiet, il-

muntanji u kull fejn tħares huma miksija bil-fjuri, ħaxix u siġar.  Spiss naraw xmajjar 

għaddejjin. Ħafna mill-art hija kkultivata u dawn l-inħawi jidhru bħal twapet.  Huma 

fformati b'sengħa kbira. Hawn ukoll naraw l-id ta' l-Iskultur, il-Mulej u Sid tagħna!"  

 

Mhux biss kitbiethom, imma ħaddieħor ukoll jixhed għall-fidi qawwija tal-konjuġi 

Casolani.  Skond Sr Helen Jones, Henry kien ta' fidi qawwija li huwa għaddha lil 

bintu.  Huwa kien bniedem reliġjuż u ta' fidi soda.  Fil-kondoljanzi li bagħat lil Swor 

Cecilia anke l-Vigarju Ġenerali ta' Salford stqarrilha li kien impressjonat bil-fidi 

profonda, 'depth of faith', ta' Henry.  Ġirien tal-koppja Casolani ftakru lil Inez għal 

ħafna pjaċiri li għamlitilhom imma fuq kollox għax kienet Nisranija konvinta,  filwaqt 

li soru li kienet tafha ddikjarat li Inez kienet mara ta' fidi kbira.   Tassew il-fidi li l-

koppja flimkien kellhom kienet sħiħa u ferma.  L-imħabba li kellhom lejn Alla, u s-

sentimenti reliġjużi iddew lejn kull min iltaqa' magħhom, tant li dawn in-nies kollha 

ma setgħux ma jkunux influwenzati mill-eżempju tal-fidi ta' Henry u Inez.  

 

Magħqudin m'Alla u msaħħin fil-fidi bit-talb 

 

'Itolbu u jingħatalkom; fittxu u ssibu; ħabbtu u jiftħulkom. Għax kull min jitlob jaqla', 

u min ifittex isib, u min iħabbat jiftħulu.'  

 

Inez Casolani mietet bil-kuruna tar-rużarju f'idha.  L-aħħar kelmiet li kitbet fuq in-

note-book tagħha, mhux iktar minn sagħtejn qabel ma mietet, kienu stqarrija ta' l-

imħabba tagħha lejn Alla. Fil-għaxija qabel l-aħħar raqda f'din il-ħajja fakkret lil 

Henry u lil Swor Cecilia biex jgħidu r-rużarju qabel ma jieklu jew jilagħbu l-karti.  

Hija kienet temmen u tistqarr li l-familja li titlob flimkien tibqa' magħquda, u 

għalhekk kienet tant tħeġġeġ lil min jgħid ir-rużarju bħalma kienet tagħmel hi. Skond 

soru li kienet tafha, it-talb ta' Inez kien dejjem jasal u jinqala'.  Niftakru li dak li talbet 

Inez dwar il-mewt tagħha intlaqa' mill-Bambin ta' Praga u mill-Madonna fid-dettalji 

kollha.  Xi ġranet qabel ma mietet aċċertat lil Swor Cecilia li titlob għaliha ħafna u li 

wara' li tmut iktar se titlob għaliha.  Kienet tqatta' ħafna ħin quddiem is-Sagrament 

Imqaddes biex titlob fil-kwiet. Min kien jaraha kien jammiralha l-preżenza tagħha, 

serja u siekta titlob quddiem is-Sagrament jew waqt il-Quddiesa.  Nhar ta' Ġimgħa fit-

tlieta ta' wara' nofsinhar kienet tgħid lill-ġara tagħha biex titla' għandha ħalli flimkien 

jirreċtaw it-talb tat-tliet siegħat ta' l-agunija ta' Kristu, barra milli jgħidu r-rużarju 

flimkien ta' spiss.   Meta kienet toqgħod il-Belt kienet twaqqaf lis-seftura tagħha mill-



faċendi biex flimkien jgħidu r-rużarju.  Meta kienet toqgħod Gwardamanġa kienet 

tgħid ir-rużarju fil-parapett lil xi erba' tfajliet ġirien tagħha.   Lil bintha dejjem kienet 

tfakkarha fit-talb ta' filgħaxija, anke meta kibret.  Jekk xi persuna kienet tistaqsi lil 

Inez biex titlob għaliha, fil-ħin miftiehem u bl-interċessjoni miftiehema hija kienet 

tieqaf minn dak kollu li tkun qed tagħmel biex titlob għall-bżonnijiet ta' dik il-

persuna, anke jekk ikollha tieqaf minn xi konverżazzjoni.   

 

L-ammont ta' talb li kienet tgħid kien impressjonanti ghax kienet temmen li trid titlob 

lil Alla biex l-għajuna tiegħu ma tonqos qatt.   Hija kellha ħafna devozzjoni lejn 

għadd kbir ta' qaddisin u erwieħ twajba.  Kellha wkoll bosta kotba tat-talb.  Meta ma 

kinetx tixtrihom jew tiddubbahom. Lejn l-aħħar ta' ħajjitha kitbet b'idha it-talbiet li 

kienu jogħġbuha biex Cecilia tkun taf x'talb kienet tgħid. Niftakru li f'Malta, l-

fotokopjar daħal biss fis-snin sebgħin tas-seklu għoxrin. Kienet titlob għal kwalunkwe 

raġuni.  Dejjem kellha xi tgħid lil Alla. Per eżempju dejjem ħasbet u talbet għal dik ir-

ruħ li jonqosha l-aħħar suffraġju. Kienet tagħmel noveni sħaħ lill-Madonna ta' Pompej 

il-ħin kollu għarkoptejha.  Ma kienitx tiddejjaq waħida għax kienet toqgħod titlob.  Ġa 

mill-1951 hija kienet membru awżiljarju tal-Leġjun ta' Marija.  Hija kienet torganiżża 

u żżomm ir-roster tas-siegħa adorazzjoni ta' matul il-lejl.  Kienet tqatta' siegħat sħaħ 

titlob bil-lejl. Per eżempju, fit-3 ta' Lulju 1981, hija kitbet silta minn ittra lil Swor 

Cecilia fis-siegħa nieqsa kwart ta' filgħodu peress li l-lejl għaddietu tgħid ir-rużarju 

ma' Henry u mbagħad fl-adorazzjoni. Għoxrin minuta wara' kitbitilha li kienet qed 

titlob lil San Paskal Baylon biex Swor Cecilia jkollha serħan tajjeb bil-lejl.  

Speċjalment meta Swor Cecilia kienet fi Franza, Inez ma qatgħet qatt titlob lil Alla 

biex jieqaf ma' bintha: biex hija jkun jistħoqqilha tkun l-għarusa ta' Kristu; biex jgħina 

fl-istudji tagħha; u biex Cecilia tħoss il-preżenza tal-Mulej l-ħin kollu.  Meta kienu 

joqogħdu r-Rabat, filgħodu, Inez kienet tgħid ukoll it-talb tas-siegħat flimkien mas-

sorijiet.  Kienet tagħmel il-Via Crucis kuljum u kienet taf ħafna talb bl-amment. Id-

djarju tagħha fih noti ta' ċerti numri bħal per eżempju: a. 1 1/4  + p. 2, jew  a. 2 1/2 + 

p. Mass.   Wara' ftit tal-ħsieb wieħed jintebaħ li Inez kienet iżżom kont ta' kemm 

kienet tqatta' siegħat titlob.  Dan dejjem kien konsiderevoli, u l-konoxxenti tagħha 

kienu jafu b'dan.  Meta mietet Inez, is-superjura ġenerali kitbet lil Swor Cecilia fil-

kondoljanzi, li kien it-talb ta' Inez li wassal lilha u lil soru oħra qawwijin u sħaħ minn 

vjaġġ twil u fatikuż li għamlu fil-lejl ta' bejn it-12 u t-13 ta' Lulju (1992).  

 

Dan huwa biss aċċenn għat-talb varju li Inez kienet tirreċta, uħud kuljum: 

• talba għall-bżonnijiet tat-tarbija mhix mitwielda; 

• l-imitazzjoni ta' Kristu; 

• talba għall-maħfra ta' Alla tad-dmirijiet imħollija: 

• għal waqt il-konsagrazzjoni, miktuba bl-idejn minn Inez; 

• lil Ġesu' Sagramentat għal waqt lejl bla mistrieħ; 

• talba/poeżija ta' filgħaxija; 

• Komunjoni Spiritwali; 

• talba ta' Sant' Antnin; 

• talba lill-Bambin ta' Praga; 

• talba lil Santa Emilja de Vialar; 

• talba ta' Santa Katerina lill-Missier Etern u lill-Madonna; 

• talba lill-Ispirtu s-Santu; 

• talba lil San Ġużepp; 

• il-Memorare; 



• meditazzjoni fuq il-wiċċ Imqaddes ta' Kristu; 

• att ta' tifħir 'l Alla u riparazzjoni; 

• talba ta' San Bonaventura; 

• l-ewwel nifs tal-ġurnata indirizzat lejn Ġesu'; 

• lil Kristu Re; 

• novena ta' l-impossibbli lill-Qalb Imqaddsa; 

• talb bl-interċessjoni tal-Venerabbli (illum San) Jose' Maria Escriva'; 

• lill-San Ġużepp bħala kustodju tad-djar Nsara; 

• għall-erwieħ tas-saċerdoti li jinsabu fil-purgatorju; 

• lill-Beatu Simone Fidati;  

u tant oħrajn li l-awtur preżenti seta' jifli fil-preżenza ta' Swor Cecilia Casolani.  

 

'Min minnkom, jekk ibnu jitolbu l-ħobż, jagħtih ħaġra? Jew, jekk jitolbu ħuta jagħtih 

serp? Mela jekk intom, għalkemm ħżiena, tafu tagħtu għatjiet tajba lil uliedkom, 

kemm aktar missierkom li hu fis-smewwiet, jagħti ħwejjeġ tajba lil dawk li jitolbuh?'  

 

Għalkemm Henry Casolani kien iqatta' siegħat twal kuljum fl-istudjo tad-diżinjaturi 

fuq ix-xogħol, huwa kien jitlob kemm jista'. Qatt ma ttraskura milli jsaħħaħ il-fidi 

tiegħu billi jattendi għall-eżerċizzi spiritwali fir-Randan.  Ġa għedna li beda kors ta' 

Teoloġija għal-lajċi meta kien joqgħod fi Gwardamanġa. Minkejja li kien miżżewweġ, 

huwa kien imur irtir ta' xejn inqas minn ħamest ijiem fid-Dar Manresa f'Għawdex.  Ġa 

rajna ukoll li kien jisma' l-Quddiesa kuljum u jgħid ir-rużarju, u ġieli rreċitah huwa 

lin-nies.  Semmejna wkoll kemm kien jidħol jinvista lis-Sagrament f'iżjed minn knisja 

waħda fir-Rabat fl-istess ħarġa b'imitazzjoni tal-Beata Marija Adeodata Pisani, u li fil-

parroċċa tar-Rabat kien jieħu l-messal bil-kunfidenza kollha u jimmedita minn fuqu.  

Kien midħla ta' l-iskrittura u jwieġeb spiss billi jikkwota mill-Vanġelu.  

 

Imma appostolat fejjiedi tiegħu kien fuq ix-xogħol fejn kienu jiltaqgħu nies, l-iżjed 

irġiel, minn kwalunkwe stat u kundizzjoni soċjali tal-ħajja.  Filgħodu Henry kien jibda 

l-ġurnata billi jisma' l-Quddiesa u dan sħabu kienu jafuh.   Qabel ma jibdew kien 

iżerżqilhom xi ċajta minn tiegħu u jgħidu talba żgħira.   F'nofsinhar kien iwaqqafhom 

biex jgħidu l-Anġelus.   Nassumu li waqt ix-xogħol Henry kien jaħseb spiss f'Alla 

biex Dan jagħti l-għajnuna lill-qrabatu, ħbiebu u kull min kellu xi bżonn.   

 

Komunjoni ma' Alla permezz tat-talb 

Nafu fiċ-ċert li Henry u Inez kienu jitlobu flimkien kuljum, imqar ir-rużarju.  Għamlu 

bħalma San Pawl qal lill-Filippin:  

'Tħabbtu raskom b'xejn, imma f'kull ma teħtieġu itolbu u itolbu u għarrfu lil Alla 

b'radd il-ħajr b'dak li tridu; u s-sliem ta' Alla li jisboq kull dehen, iħarsilkom qalbkom 

u moħħkom fi Kristu Ġesu' '   

 

It-talb fil-familja Casolani kien konsegwenza u rekwiżit tal-għaqda u komunjoni li 

tawhom is-sagramenti tal-magħmudija u ż-żwieġ.  Ġesu' Kristu stess qal dan il-kliem: 

'..jekk tnejn minnkom jiftiehmu bejnietkom fuq l-art biex jitolbu xi ħaġa, tkun 

mogħtija lilhom mingħand Missieri li hu fis-smewwiet; għax fejn ikun hemm tnejn 

jew tlieta miġmugħin f'ismi, hemm inkun jien f'nofshom.'  

Mela Kristu kien preżenti kuljum fil-familja tagħhom. Għalhekk Henry u Inez emmnu 

dan kollu. Għalhekk huma dawru ħarsithom lejn Alla fil-waqtiet kollha tal-ħajja 

familjari li huma sejħa minn Alla u tweġiba lilu.  Kull okkażjoni familjari ta' ferħ jew 



niket għalihom kienet intervent tiegħu fl-istorja tal-familja.   Għalhekk dejjem kien 

mument biex jitolbuh, jissupplikawh, jirringrazzjawh, jadurawh, ifaħħruh - biex jitilqu 

l-familja f'idejh bħala att ta' fidi. Permezz tat-talb il-ħajja tal-familja Casolani kienet 

ċelebrazzjoni ta' għaqda ma' Kristu u ħajr lil Alla għall-grazzja kbira ta' l-imħabba u 

ta' l-istess ħajja. 

 

Fidi ferma li tat frott 

 

Il-familja Casolani kienet imġedda il-ħin kollu lill-Missier permezz tat-talb u b'hekk 

xerrdet is-sliem u l-ferħ madwarha. Dan il-ferħ tagħhom kien ibbażat fuq il-fidi fir-

reżurrezzjoni li għenithom biex jinħelsu minnhom infushom, mid-diffikultajiet, u 

mill-inkwiet tad-dinja midinba li ġġib in-niket.  Din il-fidi hejjiethom għal grazzja 

kbira: dik li jaraw 'l Alla.  

 

Meta Inez Casolani irringrazzjat lil Alla talli għamilha Kattolika ferventi, kienet qed 

timplika verita' kbira u sabiħa. Għal Inez u Henry il-fidi hija grazzja kbira ta' l-Ispirtu 

s-Santu. Huma beżgħu għaliha, u onorawha b'impenn billi żammew il-fidi u xandruha. 

Il-ħsibijiet u x-xewqat tal-koppja kienu għal kollox ikkundizzjonati mill-fidi.  F'Ġesu' 

huma raw l-imħabba paterna ta' Alla l-Missier lejn l-Iben; ta' Alla lejn il-bniedem.  

Permezz tal-fidi msoqqija bl-ilma tal-Vanġelu, Henry ra lid-dinja bħala l-binja ta' l-

aqwa arkitett, Inez bħala l-għaġna ta' l-aqwa skultur. Għalihom il-ħolqien kellu sens 

għax fih raw il-glorja, il-kobor, l-għerf, u s-sbuħija li kontinwament ifiġġu mill-

Ħallieq biex kontinwament isawru lid-dinja, sakemm tintlaħaq il-milja taż-żminijiet u 

l-ispazji kif minn dejjem kienet u għall-eternita' se tibqa' fil-Ħsieb u l-Kelma tiegħu. 
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Ħajja ta' Tama u fiduċja 

 

Henry u Inez Casolani għarfu li bil-ħila tagħhom biss ma setgħux iwieġbu għas-sejħa 

ta' Alla.  Stennew id-dehra hienja ta' Alla kollhom tama u fiduċja fil-barka tiegħu.  

Beżgħu li joffendu 'l Alla u jġibu fuqhom xi kastig. Kitbet Inez: "O Alla jekk 

jogħġbok, ħarisni int u salvani minn kull deni!"   Kienu jafu li Alla jżomm kelmtu.  

Għalhekk qatt ma qatgħu qalbhom la mis-salvazzjoni, la mill-għajnuna, u lanqas mill-

maħfra  ta' Alla. Abbandunaw irwieħhom għar-rieda ta' Alla bħal Marija: "Ara jiena l-

qaddejja tal-Mulej; ħa jkun minni skond kelmtek."  Kienu umli quddiem il-Mulej u 

rrealiżżaw li mingħajr Alla ma aħna xejn. Kienu jgħidu "Inħallu t-tmun f'idejn Alla 

għax Huwa biss jaf x'għandna bżonn."  Madanakollu stqarrew li trid tgħin ruħek u 

tfittex lil Alla biex huwa jgħinek. Kitbet Inez: "minna biss jiddependi li nnadfuhom 

(idejna), ħalli bil-ferħ kollu nesponuhom quddiem il-Ħallieq."  Xhieda waħda fost il-

ħafna li jeżistu ta' kemm il-koppja Casolani ttamaw u afdaw f'Alla hija l-għadd kbir ta' 

wegħdiet li għamlu, fosthom waħda li wasslet għal fejqan daqshekk straordinarju. 

Għarfu li "..għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir ".  Huma mmeritaw il-glorja ta' 

dejjem għax ittamaw f'Alla skond il-preċett ta' l-ewwel u l-aqwa kmandament.   

 

Nibdew mill-aħħar.  Iżjed ma Henry qorob lejn it-tmiem ta' ħajtu, abbanduna lilu 

nnifsu totalment f'idejn ir-rieda ta' Alla.  Minkejja s-sofferenzi, dawn ma tellfulux is-

serenita' fl-agunija tiegħu.  Ra t-tama dejjiema li kellu fil-Mulej tilħaq il-milja tagħha. 

Lil patri ħabib tiegħu qal: "Jagħmel Alla! Alla huwa ħanin!"  Huwa kien qara poeżija 

bl-Ingliż fuq il-provvidenza ta' Alla u kemm għandna nafdaw fih.  Din tant għoġbitu li 

kiteb fil-magażin Il-Pensjonant fl-1980 biex jippubblikawha.  

 

God tells us not to be afraid for we are worth more than many sparrows, and yet, 

 

Said the robin to the sparrow: 

'I should really like to know 

Why these anxious human beings 

rush about and worry so.' 

 

Said the sparrow to the robin 

'Friend , I think it must be  

that they have no heavenly Father 

such as cares for you and me.  

Min-naħa tagħha Inez dejjem kitbet kliem ta' tama u fiduċja f'Alla u qawwiet qalb kull 

min iltaqa' magħha jew min qara l-kitbiet tagħha. Fost kitbieta naqraw: 

 

• "Qed nittamaw fil-Mulej li jkollok vjaġġ tajjeb u l-grazzji u l-favuri kollha ta' 

Alla."  

• "Illum il-festa ta' l-Assunta..15 ta' Awissu..Ejjew nafdaw fil-Mulej!"  

• "Qed nittama u nafda fl-għarus tiegħek!" (biex Henry jiddeċiedi li jmorru jżuru 

lil binthom fi Franza.)  

• "ftit tal-ħin ilu ħassejt lil Missierna l-Imqaddes jgħidli: 'Għax ma tħallix kollox 

f'idejja? Jien naf ħafna iżjed minnek x'inhu l-aħjar għal Cecilia. Ħalli kollox f'idejja, li 

jafu jagħġnu l-affarijiet.' U jiena qgħadt għal li qalli."  



• "Kemm jien u kemm missierha konna qalbiena ħafna u obdejna r-rieda 

tiegħek! Ġaladarba tixtieq li (Swor Cecilia) tibqa' 'l bogħod minn Malta għal xi żmien 

ieħor, ikun dak li trid Int! Nifhmu li qed tagħmel dan kollu għall-ġid tagħha!!"  

• "Min jaf forsi Alla jerġa' jagħtina l-grazzja li nerġgħu niġu (Franza) biex 

inżuru lil Swor Cecilia. Bħal dejjem ejjew inħallu fl-idejn kapaċi tiegħu!"  

• "..dejjem sibna l-id ħanina tal-Mulej tmellisna, tikkonfortana, tagħtina l-forza 

u l-kuraġġ biex nibqgħu mixjin fil-ħajja ta' kuljum."  

• "Ġesu' ried ukoll li qalbu tkun miftuħa biex jurina li hija dejjem miftuħa 

għalina u li hemm insibu post għal dejjem ta' rifuġju u ta' mħabba!..Aħna erwieħ 

fraġli, forsi minħabba ħtijietna nibżgħu nersqu lejh..Huwa jneħħielna l-biżgħa, 

jagħtina l-fiduċja, iqawwielna qalbna, inisslilna l-fidi, jimlina bl-isperanza u jkebbisna 

b'imħabbtu. Meta naraw dan kollu kif nistgħu ma nintefgħux f'dan il-baħar kbir ta' 

tjieba?"  

• "..kulħadd jaf li jista' jgħix sewwa, bil-għaqal u bl-onesta', u jekk jagħmel dan 

ikun jista' jgħid li r-renju ta' Alla - il-Ġenna - jakkwistah żgur."  

• "Karlu..dabbar il-mard minħabba l-kumpannija ħażina..Il-ġuvni, kif sab ruħu 

hekk (quddiem ommu) infaqa' jibki u bil-kemm fetaħ ħalqu u qal: 'O mama', int hawn, 

kif jista' jkun?'..ta' omm li kienet insiet kull ma kien għamel binha u ma kienx 

baqagħla ħlief xewqa waħda - li ssalvah!"  

 

Wegħdiet 

Henry u Inez kienu midħla tax-xirka tal-qaddisin. Huma kienu jitolbu ta' spiss u kienu 

jqisu lill-qaddisin bħala l-ħbieb tagħhom. Talbu lill-Mulej Alla, lil Marija u lill-

qaddisin għall-ħtiġiet tagħhom bil-fiduċja, u ttamaw fihom. B'devozzjoni personali 

huma wegħdu talb, karita', pellegrinaġġi u għemil ieħor.  Meta Henry u Inez wettqu l-

wegħdiet li għamlu, huma wrew dak ir-rispett li jixraq lill-Kobor ta' Alla u mħabba 

għal Alla li dejjem iżomm kelmtu.   Huma wrew ukoll devozzjoni lejn il-ħbieb 

tagħhom fix-xirka tal-qaddisin u l-erwieħ twajba, u xandru pubblikament it-tjubija tal-

Mulej Alla u l-interċedent.  

 

Ma' kull eżami li għamlet binthom, Henry u Inez kienu jitolbu u jagħmlu wegħda.  

Wara' wieħed minnhom Henry bagħat donazzjoni u xandar fil-Messenger of St 

Anthony.   Irrikorrew spiss għand dan il-qaddis.  Ġa rajna kif bl-interċessjoni tiegħu 

Henry sab il-pjanta mitlufa.  F'ittra li bagħtet lil gażżetta, Inez semmiet l-interċessjoni 

ta' Sant'Antnin fost qaddisin oħra għal grazzja li qalgħet wara' operazzjoni.  Hija 

bagħtet donazzjoni u ittra ta' ringrazzjament lil Messenger of St Anthony f' Ġunju 

1991.   Inez damet is-snin tgħid is-Sliema u l-Qaddisa kull darba li tara ajruplan itir, u 

dan kien spiss meta kienu villeġġatura f'Birżebbuġa.  Din kienet twettiq ta' wegħda 

lill-Madonna għax tat vjaġġ tajjeb lil Swor Cecilia meta din marret fl-Indja.  Meta 

kienet qed tbati mill-migranja, wettqet wegħda ma' Monsinjur, illum San Josemaria 

Escriva', fundatur ta' l-Opus Dei.  Ġa semmejna l-okkażjoni ta' l-eżami għall-ħatra ta' 

diżinjatur mad-Dipartiment tax-Xogħolijiet Pubbliċi.  Henry u sieħbu Pio Galea 

wettqu wegħda mad-Duluri meta mxew ħafjin wara' l-istatwa tagħha matul il-

purċissjoni kollha madwar it-toroq tal-Belt.  Dawn huma biss ftit mill-wegħdiet li 

għamlu u wettqu l-koppja Casolani, bħala xhieda ta' fidi, fiduċja u tama f'Alla, Marija  

u l-qaddisin. 

 

It-tama li kellhom il-konjuġi Casolani kienet ċertezza imqanqla mill-imħabba.  Huma 

tlibbsu bit-tama meta b'għemilhom, bi kliemhom u b'kitbiethom taw xhieda lil 



ħaddieħor ta' dawn iċ-ċertezzi u qanqlu fin-nies ta' madwarhom ir-rieda u s-setgħa li 

jinbidlu għall-aħjar.  Kienu jafu li Kristu rebaħ lill-mewt, u għalhekk bil-grazzja ta' 

Alla, huma bidlu l-avversitajiet u s-sofferenzi ta' ħajjithom  f'sinjali ta' tama u fiduċja.  

Waqt l-avversitajiet, it-tiġrib u s-sofferenzi ta' ħajjithom, Henry u Inez ftakru fi kliem 

Ġesu' fuq is-salib: "Missieri, f'idejk jien nerħi ruħi,"  li qajjem fihom din iċ-ċertezza 

qaddisa tal-milja aħħarija  ta' ħajjithom fi ħdan il-Mulej.   
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F'Għaqda ta' Mħabba ma' Alla 

 

"Fil-bidu kien il-Verb, 

u l-Verb  kien ma' Alla, 

u l-Verb kien Alla.. 

..Kollox bih sar, 

u xejn ma sar mingħajru .. 

..U l-Verb sar bniedem 

u għammar fostna.."  

 

"..u li kellu jseħħ meta tasal il-milja taż-żminijiet, jiġifieri li kollox jinġbar taħt Ras 

waħda, li hu Kristu, kull ma hu fl-art u kull ma hu fis-sema."  Kristu, il-Bniedem 

perfett li għarrafna: "Min ma jħobbx ma għarafx 'l Alla, għax Alla hu mħabba."  Mela 

t-triq ewlenija tal-perfezzjoni umana, u tal-bidla tad-dinja, huwa l-kmandament il-ġdid 

ta' l-imħabba; lejn Alla l-ewwel, u lejn il-proxxmu konsegwentement. Din l-imħabba 

qegħda għand kull min jafda fl-imħabba ta' Alla. L-imħabba taħdem f'min jemmen li 

"..Alla hekk ħabb lid-dinja, li ta  lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma 

jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem."  Kristu li miet għalina fuq is-salib tana l-aqwa 

eżempju għall-ġarr tas-slaleb li d-dinja tixħtilna fuq darna meta nfittxu s-sliem u l-

ġustizzja. Ġesu', li bil-mewt u l-qawmien tiegħu huwa l-Mulej tagħna, qed jaħdem 

permezz ta' l-Ispirtu s-Santu bħala għajn ta' kull barka u grazzja divina biex nagħrfuh, 

inħobbuh u naqduh.  B'hekk inwarrbu lilna nfusna meta nħobbu lilu u lill-proxxmu, 

biex finalment titwettaq ir-rieda tiegħu li "..nkun ministru ta' Kristu fost il-ġnus."   

 

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 qarib 

u kemm imbiegħed.  Fi ħsiebhom kien hemm id-deċiżjoni bikrija, imma kostanti, li 

jsegwu is-sewwa, u l-iskop ta' ħajjithom li jseddqu l-ħakma ta' Alla fihom infushom u 

fl-ambjenti ta' madwarhom. Din hi x-xhieda li għandna ta' dan. 

 

Fuq kollox, minkejja l-iljieli ta' bla serħan, it-taħbil il-moħħ, is-sofferenza tal-qalb, u 

l-biżgħa ta' futur waħedhom mingħajr neputijiet li tant xtaqu, huma ħallew lil binthom 

unika, li kienet il-mimmi ta' għajnejhom u li qatt ma kienet għadha ħarġet minn 

darhom, biex tidħol soru. Tawha b'għarusa lil Kristu. Mhux hekk biss, minħabba 

wegħda, Henry lanqas biss ma seta' juri s-sentimenti veri tiegħu, u l-unika kundizzjoni 

li għamililha kienet li dik kienet il-vera rieda tagħha u li tkun kuntenta.  Meta Inez 

sabet id-djarju ta' Cecilia, ferħet għall-fatt li Cecilia kellha vokazzjoni tant perfetta u li 

kienet tħobb daqstant lil Kristu, bħalma wara' kollox kienet tħobbu hi.  Niftakru li 

Cecilia tant kienet maħbuba minn Inez u minn Henry. Madankollu Inez widdbitha li 

ħdejn l-imħabba li kellha lejn Alla, dik għal bintha ma toqgħodx. "Aħjar Alla jieħdok 

milli tidneb kontrih," kienet qaltilha.  

 

S'intendi lil Swor Cecilia huma baqgħu isegwuha kull fejn wettqet il-missjoni tagħha.  

Ittri ġejjin u sejrin u bl-atlas miftuħ quddiemhom jimmaġinaw kull pajjiż jew belt li 

żaret.  Fil-korrispondenza kollha ta' Henry u Inez tispikka l-preżenza ta' Alla.  Kull 

ittra fiha tifħir lil Alla jew ukoll lill-qaddisin.   Kif rajna l-ittri J.M.J. jew Verbum Dei 

Caro Factum Est jinsabu fil-bidu ta' kull waħda.  Kull riferenza għall-ġejjieni hi 



kkundizzjonata mir-rieda ta' Alla permezz tal-kelmiet Please God.  Kull ġrajja li 

għaddiet b'wiċċ il-ġid hija kkummentata bil-kliem Thank God, jew Thanks and Glory 

be to God. Dejjem xtaqu lil binthom il-barka ta' Alla, u fakkruha biex tkun denja ta' l-

għarus tagħha.  Lil Alla talbuh kontinwament biex jieqaf ma' Swor Cecilia f'kull ma 

tagħmel, postulat, novizzjat, studji, missjoni, tagħlim, bħala kap ta' skola, u 

amministrazzjoni.  

 

Inez qatt ma offendiet lil Alla. L-aħħar kliem li kitbet kien "I take record of God. In 

THEE I have had my earthly joy."  Inez kienet tikkuntenta biss bl-affarijiet ta' Alla u 

tar-reliġjon.  Kienet bħallikieku f'kuntatt kontinwu mal-Missier Etern, kif kienet 

issejjaħlu.  Il-komunikazjoni tagħha ma' Alla kienet sempliċi u diretta.  Ftit xhur qabel 

ma mietet, meta Swor Cecilia kellha l-ġublew tal-fidda bħala soru, qaltilha:"..jien lill-

Bambin sal-lum tlabtu biex ngħix.  Issa jagħmel Hu!"  Qaltilha wkoll, "Ara tinkwieta 

jekk immut.  Jien dejjem lesta.  Meta jrid jiġi għalija," jew "Dejjem inżomm ruħi lesta 

fil-grazzja ta' Alla."   Kienet titlob ħafna, kemm waqt li kienet tagħmel il-faċendi u 

kemm meta tieqaf biex taqra xi talb.  Kienet tfakkar lil bintha wkoll biex titlob. Kull l-

ewwel Ġimgħa tax-xahar kien imissha s-siegħa adorazzjoni ta' bil-lejl.  U baqgħet 

hekk sa l-aħħar jum ta' ħajjitha meta fit-12 ta' Lulju 1992 hija waqfet darba kull siegħa 

għal disa' darbiet biex titlob lill-Bambin ta' Praga biex Swor Cecilia tiddeċiedi li tmur 

l-Italja fuq xogħol ta' l-Ordni fl-aħħar ta' dak ix-xahar, peress li bintha kien qed jerġa' 

jibdielha minħabba l-kundizzjoni ta' qalb Inez.  Inez għexet qrib Alla, fil-preżenza 

tiegħu. Ġaladarba il-ħajja li jmiss hija kontinwazzjoni ta' l-ispirtu li ngħixu f'din, 

allura Inez baqgħet, hemm bħal hawn, fil-preżenza ta' Alla. 

 

Bosta konoxxenti huma konvinti minn dan.  Rose u Henry Cachia kitbu li Inez tinsab 

fis-sliem mal-Mulej li hija tant ħabbet matul ħajjitha.  Alla kien dejjem iċ-ċentru ta' 

kollox. L-Ewkaristija kienet il-qofol tal-ġurnata tagħhom.  

 

Xhieda oħra ta' l-imħabba ta' Inez lejn Alla huma l-kitbiet tagħha. Meta kitbet fuq il-

bidu tas-sena skolastika, issuġġeriet lill-ġenituri biex jibagħtu 'l uliedhom kmieni biex 

jilħqu l-Quddiesa tat-tfal.  F'artiklu ta' l-ewwel tas-sena kitbet eleġija sħiħa lil Alla, 

biex il-qarrej iħobb 'l Alla bis-sensi kollha tiegħu.  Moħħna nużawh biex naħsbu l-

ewwel fih; għajnejna nużawhom biex inħarsu lejn il-kobor tas-sema u nitgħaxxqu bil-

kobor tal-Mulej; widnejna nużawhom biex nisimgħu u nżommu l-kelma ta' Alla; l-

idejn nużawhom biex inżommu l-kuruna waqt ir-rużarju; u fl-aħħar qalbna nużawha 

biex inħobbu 'l Alla u lill-Madonna, bħalma qalbhom tħobb lilna.  Dan Inez kienet 

tipprattikah.  Fl-ewwel jum tas-sena 1988 kitbet fid-djarju tagħha ħsieb qasir iddedikat 

lill-Bambin Ġesu' biex jagħtihom sena miżgħuda bl-imħabba tiegħu.  Kitbet ukoll l-

istorja li ġa aċċennajna għaliha tal-ġuvni li kkonverta permezz tat-talb ta' ommu.  

Storja li tfakkarna fil-maħfra u l-imħabba ta' Alla.  Iżjed minn darba, Inez kitbet fuq it-

tema tal-kompassjoni ta' Alla u kemm għandna nħobbuh u nirringrazzjawh ta' dan. 

Meta marru għat-tieni darba fi Franza biex jaraw lil binthom tieħu l-voti, huma 

qattgħu ġurnata sħiħa ma' Swor Cecilia.  Il-kliem ta' tifħir u ħajr lil Alla ta' din il-

grazzja kien bla limitu:  

"..Kif seta' ma jinżlilniex għasel l-ikel jekk il-Mulej Tagħna kien daqstant ħanin 

magħna li jħallina ngawdu lit-tifla tagħna għal jum sħiħ.  Kemm għandna għalfejn 

niżżuk ħajr, Mulej tiegħi! Minkejja li aħna daqstant żgħar, Inti taf li aħna nħobbuk bil-

qalb!"  

 



Henry kien iħobb 'l Alla b'kull ma kellu.  Kuljum qabel ix-xogħol, huwa kien jisma' 

Quddiesa fil-knisja ta' San Franġisk il-Belt.  Iktar tard kien jisma' fil-parroċċa tal-

Kunċizzjoni, l-Ħamrun u wara' tal-12.15 p.m. f'tad-Dumnikani r-Rabat.  Bosta nies 

kienu jammiraw lil Henry u lil Inez għal mod devot li bih huma kienu jersqu lejn it-

tqarbin.  It-tnejn kienu jinviżtaw minn ħin sew qabel il-Quddiesa, anzi Henry kien 

jerġa' jmur kuljum fil-għaxija biex jinviżta. Meta Cecilia kienet għadha żgħira 

rrakkontalha l-istorja ta' Jimmy li xtaq jitlob imma ma kienx jaf kif, u għalkemm kien 

imur fil-knisja kuljum, kien joqgħod iktar iħares lejn it-tabernaklu milli jgħid it-talb. 

Meta Jimmy kien fuq is-sodda tal-mewt Alla stess ġie għandu taħt l-ispeċje tas-

Sagrament.  Fl-aħħar mumenti ta' ħajtu, is-Sagrament lil Henry ma naqsux għax bħal 

Jimmy, Henry qatt ma kien naqas lil Alla.  Kemm Henry u kemm Inez kienu jħobbu 'l 

Alla għax kienu jħobbu l-kelma tiegħu.  Kienu jaqraw spiss mill-iskrittura.  

 

Bħal fil-każ ta' martu, bosta konoxxenti huma konvinti mill-għaqda ta' Henry mal-

Mulej.  Is-sigriet ta' ħajtu kienet l-Ewkaristija li tant kien iħobb jinviżta.  Is-serenita' 

tiegħu kienet turi l-għaqda ma' Alla, li kien iċ-ċentru ta' ħajtu.   Il-kollega tiegħu 

Joseph Pace jirrakkonta li meta kienu jkunu xogħol fuq barra, Henry mill-ewwel kien 

isaqsi fejn jista' jisma' Quddiesa.  Meta s-Sur Pace kien urtat bil-kbir u mar jilmenta 

ma' Henry, dan wieġbu biex ma jpattihiex ħalli jkun jista' joffriha għall-glorja ta' Alla.  

Darba oħra iben Joseph Pace kien qed jitgħallem il-karozza. Ħa żball u l-instructor 

dagħa waħda.  It-tifel ta' Pace ta l-flus tal-lezzjoni lill-instructor u mar sab ieħor. Meta 

Pace qal lil Henry b'dan, wiċċu xegħel u qal "Kellu bżonn hawn xi erbgħa oħra bħalna 

għax kieku d-dagħa jinqata'!"   

 

Henry u Inez għamlu r-rieda ta' Alla fl-affarijiet ta' kuljum.  Huma kienu ntreħew fl-

imħabba ta' Alla.  Kienu jħobbu 'l Alla b'kull ma kellhom u b'mod ferventi.  Alla 

tahom grazzji bl-abbundanza għax laqa' talbhom. Iżjed ma kibru, iktar immaturaw 

mhux biss fl-imħabba ta' xulxin imma wkoll fl-imħabba lejn Alla.  Kienu jagħmlu, u 

jħajru lil min jagħmel kollox għall-imħabba u l-glorja ta' Alla. Għalhekk irnexxielhom 

jagħmlu l-affarijiet sew, bil-għaqal, bil-professjonalita', bil-maturita', fi kliem ieħor, 

bl-imħabba ta' Alla ġo qalbhom. Henry u Inez ħabbew lil Alla bl-umilta'.  Kienu jafu li 

kien Hu li ħabbhom l-ewwel u baqa' jħobbhom u jagħtihom il-grazzji verament 

meħtieġa. Alla ma kellux għalfejn iħabbat darbtejn għandhom.  Huma fetħulu u 

ħabbewh fuq kollox u fuq kulħadd.  Ma setgħux għalhekk ma jħobbux lil ommu l-

Imqaddsa Marija u lill-proxxmu tagħhom, kien min kien, skond l-akbar kmandament 

tiegħu. 
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Imħabba lejn Marija 

 

"Imbagħad qalet Marija:.. 

..Iva minn issa ċl quddiem kull nisel isejjħli hienja; 

għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar;"  

 

"Mela kif Ġesu lemaħ lil ommu u lid-dixxiplu li kien Iħobb wieqaf ħdejha, qal lil 

ommu: 'Mara, hemm hu ibnek.' Imbagħad qal lid-dixxiplu: 'Hemm hi ommok.' U 

minn dak il-ħin id-dixxipli ħadha għandu."  

 

Bil-grazzja ta' Alla Marija kienet mgħollija fuq l-anġli, il-bnedmin u l-ħolqien kollu 

għall-post li jixirqilha, it-tieni wara' biss Binha, bħala l-wisq qaddisa Omm Alla li 

kienet parti mill-misterji ta' Kristu.  Hija meqjuma b'kult speċjali mill-Knisja, sa mill-

bidu u kullimkien.  Lejha jħarsu, jitolbu u jissupplikaw l-Insara fit-tiġrib u l-ħtiġiet, 

biex tidħol għalina u tinterċedi ma' Binha.  Marija hija l-konsolazzjoni tal-Knisja u 

tal-familji kollha tal-bnedmin li jħabirku tassew biex fl-armonija u s-sliem jingħaqdu 

fil-Poplu ta' Alla għall-glorja tat-Trinita Qaddisa.  

 

Inez Casolani, xebba Vassallo, bħalma rajna twieldet Bormla, ftit passi bogħod mill-

Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni, u għexet hemm sa ma kellha 25 sena.  Għall-

ewwel snin fil-Belt, il-konjuġi Casolani kienu joqogħdu qrib il-knisja tal-Madonna 

tal-Karmnu.  Fi Gwardamanġa huma kienu joqogħdu nofs triq bejn il-parroċċa ta' l-

istess post iddedikata lill-Madonna ta' Fatima u l-parroċċa tal-Kunċizzjoni tal-

Ħamrun, u kienu jiffrekwentawhom it-tnejn.  Anke meta marru joqogħdu fir-Rabat, 

huma kienu jisimgħu il-Quddies ta' spiss fil-knisja tal-Madonna ta' l-Għar.  

 

L-ambjent li fih għexu l-koppja Casolani ġgur li għenhom fid-devozzjoni kbira li 

kellhom lejn il-Madonna.  Imma din l-imħabba lejn Marija ma kienetx ġejja minn 

hekk biss. Ġa rajna b'liema imħabba u devozzjoni huma kienu jwieġbu għas-sejħa ta' 

Alla.  Jista' bniedem iqim daqstant lill-Iben mingħajr ma jkun devot ukoll ta' Omm 

Alla? Huma ħabbew lill-Marija għaliex għarfuha bħala l-imbierka fuq kull nisel, li 

magħha s-Setgħani għamel ħwejjeġ kbar. Ħabbew lill-Madonna għaliex ingħatatilna 

b'ommna minn Binha stess fuq is-salib. Huma ħabbew lill-Madonna bħalma għamlu l-

Insara mill-ibgħad ġminijiet tal-knisja.  

 

Inez kienet ambaxxatriċi ta' Marija, jiġifieri membru ta' għaqda internazzjonali 

Ambassadors of Mary, li l-iskop ewlieni hu li jippropagaw id-devozzjoni lejn Marija.  

Hija kienet ukoll membru awġiljarja tal-Leġjun ta' Marija.  Henry u Inez kienu jħobbu 

lill-Madonna u jitolbuha fil-ħtiġiet tagħhom.  Kif stqarrew u għallmu lil binthom meta 

kienet għadha tifla, meta huma kienu għarajjes emmnu li kienet il-Madonna li wasslet 

biġġejjed vapuri mill-konvoj "Pedestal"  sabiex il-Maltin seta' jkollhom x'jieklu u biex 

jiddefendu rwieħhom. Imma kienu devoti tagħha fi kwalunke ċirkostanza.  L-aqwa 

xhieda ta' dan huwa l-fatt li r-ruġarju ta' kuljum qatt ma naqas, kemm meta kellhom it-

tiġrib, imma wkoll meta kellhom il-ferħ. Inez kienet twaqqaf lis-seftura tagħha mix-

xogħol biex flimkien jgħidu r-ruġarju.  Inez ġieli laqqgħet xebbiet minn 

Gwardamanġa biex jgħidu r-ruġarju flimkien.  Meta kienu villeġġatura f'Birġebbuġa, 

Henry u Inez kienu jgħidu r-ruġarju fil-kamra u mhux fil-gallarija biex xejn ma 



jtellfilhom mid-devozzjoni u l-meditazzjoni.  Henry ġieli rreċta r-ruġarju għan-nies 

qabel il-Quddiesa ta' filgħaxija fil-knisja tal-Madonna ta' l-Għar, ir-Rabat.  Tassew 

Inez kienet tqis lir-ruġarju bħala it-talba tal-familja.  Hekk tenna l-Papa Ġwanni Pawlu 

II meta ndirizza lill-koppji ġodda miġġewġa fil-bidu tas-sena 2003, is-Sena tar-

Ruġarju.  Skond l-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Nikol Ġ. Cauchi, id-devozzjoni 

tagħhom lejn l-Imqaddsa Verġni Marija kienet l-iktar imħeġġa tant li huma kienu 

iqimuha  spiss bit-talba sabiħa tar-Ruġarju Mqaddes.  

 

Għall-konjuġi Casolani kien faċli li jiftakru f'omm il-belt ta' Inez, b'mod speċjali taħt 

it-titlu-misteru tagħha ta' l-Immakulata Kunċizzjoni.  Konsegwentement huma kienu 

devoti wkoll tal-Madonna "mimlija bil-grazzja"  ta' Lourdes. u ġaru dak is-santwarju 

fl-1957, l-1966, fl-1986, u drabi oħra. B'konsegwenza ta' dan ukoll, Inez 

b'determinazzjoni kbira imma bir-rispett dovut, kitbet lill-Papa Ġwanni Pawlu II favur 

il-kawġa ta' beatifikazzjoni ta' Patri Ġwanni Duns Scotus, Franġiskan Minuri, difensur 

kbir tad-domma tal-Kunċizzjoni Immakulata ta' Marija.  Ta' min jgħid li x-xewqa ta' 

Inez seħħet tmien xhur biss  wara' mewta meta fl-20 ta' Marzu 1993 huwa ġie 

beatifikat.  

 

Kif rajna fit-tieni kapitlu, l-ewwel darba li l-familja Casolani marru Lourdes kien fl-

1957 meta kienu propju fuq pellegrinaġġ Marjan għal santwarji tal-Madonna fl-

Ewropa.  Dik is-sena ġaru wkoll Pompej, Loreto, Montserrat, il-Pillar u Fatima.  

Dawn huma xi ħsibijiet ġgħar imma b'tifsira ċara meħudin mid-djarju tal-vjaġġ ta' 

Inez.   

 

"Id-dehra ta' l-istatwa tal-Madonna s-sewda ta' Montserrat, bil-Bambin u imġejnin 

bid-deheb ġol-vetrina, se tibqa' f'moħħna għal dejjem;" 

"Ma nistax infisser ruħi sew kif ħassejtni ġol-baġilika tal-Madonna ta' Pompej.  Kont 

tassew eċċitata meta rajt il-vera xbiha tal-Madonna ta' Pompej;" 

"Meta konna sejrin minn Lourdes, ma kellix qalb insellem lill-Madonna. Allura 

għedtilha biss 'au revoir', biex nerġa' naraha darba oħra, jekk mhux f'din id-dinja, 

almenu fid-dinja l-oħra." 

 

Fl-1966 meta kienu telqu minn Lourdes, fuq it-tren kitbet: "Kellna nitilqu l-art tad-

dehriet tal-Madonna, l-art fejn isir tant fejqan, kemm tal-ġisem u kemm tar-ruħ. J'Alla 

kulħadd ikun imfejjaq, jew almenu ikun irrassenjat għar-rieda divina."   Fl-1986 

imbagħad Henry u Inez marru Lourdes apposta wara' li din għamlet operazzjoni.  F'dik 

l-okkaġjoni hija reġgħet kitbet fid-dettall il-purċissjonijiet u l-funzjonijiet kollha.  

Imma dan kien il-ħsieb: "Lourdes huwa Lourdes.  Permezz tal-funzjonijiet kollha li 

fihom ħadna sehem, inħoss li tiegħemt parti mill-ġenna!"  F'dak l-istess djarju hija 

kitbet deskrizzjoni dettaljata u sabiħa tal-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu li tinsab fil-

knisja ta' Sant' Agata f'Ruma, li turi kemm kienet devota.   

 

Henry u Inez ma siefrux iġjed wara' l-1986, imma Inez baqgħet tfakkar l-

apparizzjonijiet ta' Lourdes fid-djarji tagħha,  filwaqt li l-ewwel jum tas-sena kellu 

tifsira speċjali għaliha. Dan huwa jum il-Madonna, Omm Alla.  Baqgħet dejjem 

devota tal-Madonna ta' Pompej.  Kienet tgħid in-novena tagħha kull sena f'Mejju.    

 

Lill-Madonna kienet tħobba tant li anke meta Inez kienet tkun f'xi vjaġġ, hija kienet 

tiftakar li t-tali data taħbat xi rikorrenza ta' Marija.  Per eġempju meta kienu Ruma fil-



15 ta' Settembru 1971, hija ftakret li dakinhar kienet il-festa tad-Duluri, u għalhekk il-

Quddiesa semgħetha b'devozzjoni lejha.  Henry kellu devozzjoni kbira lejn id-Duluri.  

Kif ġa rajna huwa kien għamel wegħda magħha meta għadda mill-eġami kompetittiv 

biex jieħu l-ħatra ta' diġinjatur.  Meta kien jgħix ir-Rabat huwa baqa' devot u kien 

jagħmel viġta fil-kappella tad-Duluri tal-knisja tad-Dumnikani.   Wara l-mewt ta' Inez 

f'kull kartolina li bagħat lill-bintu Swor Cecilia, għal kwalunkwe okkaġjoni, kien 

għaġel waħda bix-xbiha ta' Marija.  Huwa kiteb din it-talba-poeġija ddedikata lil 

Marija għall-okkaġjoni ta' jum l-omm li Henry kien jgħoġġ u jfakkar ħafna:  

 

 

JUM L-OMM        -        Henry Casolani 

 

Li kulħadd isalva ruħu 

Nitolbuk b'fidi qawwija, 

Bħalma ħafna grazzji oħra 

Tlabna u qlajna, o Marija. 

 

Int li Alla stess mar jagħġlek 

Bħala l-omm għaġiġa tagħna 

Biex lejk aħna nirrikorru 

Ħalli inti tieqaf magħna. 

 

Speċjalment f'dawk il-mumenti 

Li nħossuna abbandunati, 

U donnu ħadd iġjed fid-dinja 

Ma jkun jista' faraġ jagħti. 

 

Hemm imbagħad jien lilek nisma' 

Tgħidli: 'Ġejt nitlob għalik. 

Mhux dan tlabtni fir-Ruġarju? 

Hawn jien ġejt niddifendik!' 

 

Kemm Inez u kemm Henry kienu jitolbu ħafna lill-Madonna. Inez kellha ktieb ta' talb 

Marjan bit-Taljan għal matul ix-xahar ta' Mejju.  Kellha ieħor bl-Ingliġ jismu Pilgrims 

with Mary ta' John Moloney O.P.  Kellha kollezzjoni vasta ta' talb Marjan li kien 

jogħġobha, bħal per eġempju, Nostra Signora di Pompeii: Regina Sacratissimi 

Rosarii, jew Talba lil Marija Santissima magħmul minn Santa Katerina,  kif ukoll il-

Memorare.   Ġa għedna li bħala membru awġiljarju tal-Leġjun ta' Marija, kull l-ewwel 

Ġimgħa tax-xahar kien imissha siegħa adorazzjoni ta' bil-lejl.   

 

Bħala kontributura regolari għall-fuljett Leħen il-Parroċċa tal-Kunċizzjoni, il-Ħamrun, 

Inez kitbet bosta drabi fuq il-Madonna.  Hawnhekk naraw li għamlet kemm felħet 

biex ixxerred id-devozzjoni lejn Marija. Nagħtu xi eġempji. Hija kitbet fuq: 

• il-virtujiet tal-Madonna biex nimitawha, speċjalment fuq is-sottomissjoni 

għar-rieda ta' Alla; 

• l-importanza tar-ruġarju fost il-miġġewġin ġodda biex jgħinhom fil-ħajja ġdida 

tagħhom;  

• ġmiel ta' pajjiġ, funzjonijiet u ġid spiritwali li hemm f'Lourdes, kif ukoll fuq il-

virtujiet ta' Santa Bernardina;  



• is-sbuħija tar-ruġarju bħala talba għal kulħadd, speċjalment dawk fit-tiġrib, u t-

tagħlim li jagħtina favur il-kastita', l-umilta', u s-sejħa għall-karita' nisranija li tfejjaq 

il-feriti tal-ġisem soċjali;  kif ukoll ix-xewqa li Marija wriet f'Fatima biex din it-talba 

tingħad kuljum;  

• ħmistax-il wegħda ta' grazzji li Marija għamlet lill-Beatu Alan għal min jgħid 

ir-ruġarju ta' spiss u bil-qima;  

• tifħir kbir lil Marija fl-okkaġjoni tal-festa ta' dik il-parroċċa, li jinkludi t-talba 

"O Sbejħa Marija! Int aqwa mill-kreaturi kollha - int l-aktar twajba wara' Ġesu', 

prezzjuġa aktar mill-ħolqien kollu, grazzjuġa aktar mill-istess grazzja, itfa' fuqi ħarsa 

ta' mħabba u tkun biġġejjed għalija";  

• ħniena ta' din l-omm għaġiġa tal-ħniena li ma tistax ma tismax lil min jitlobha 

bil-qima dovuta;  

  

Dawn kienu biss ftit mill-ħsibijiet li Inez irnexxielha tippropaga mal-parroċċa tal-

Kunċizzjoni tal-Ħamrun matul numru ta' snin.  "Għalhekk Inez Casolani, bħal Beatu 

Scotus, u bħall-qaddisin kollha, kienet mara mħeġġa b'imħabba speċjali lejn Marija."  

Bla dubju kienet xprun ta' qima dejjem tikber lejn Marija minn Henry wkoll.  Kif 

rajna f'dan il-kapitlu, ta' din l-imħabba lejn Marija huma xhieda nies minn kwalunkwe 

stat soċjali, u membri eminenti tal-knisja lokali u barranin. Henry u Inez Casolani 

jixirqilhom it-tgawdija dejjiema tal-wegħdiet li Marija għamlet lil min hu daqstant 

devot tagħha.  
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Flimkien max-xirka ta' persuni qaddisa 

 

 

Waqt li Henry u Inez Casolani kienu fl-ewwel stat tal-Knisja, mixjin fuq l-art lejn is-

sema, huma qatt ma naqsu milli jaħsbu f' dawk li kienu fit-tieni stat tal-Knisja, dawk li 

temmew il-mixja tagħhom fid-dinja u għadhom qed jissaffew mit-tinġis tagħha.  Il-

konjuġi Casolani talbu ħafna lil dawk li qegħdin fit-tielet stat tal-Knisja, ossija dawk li 

ġa qegħdin fil-glorja jikkontemplaw f'dija ta' dawl lil Alla wieħed fi tliet Persuni, hekk 

kif Inhu.   L-imħabba reċiproka ta' Henry u Inez ma' ħuthom li ġa raqdu fis-sliem ta' 

Kristu issaħħet dejjem iżjed bil-bdil tal-ġid spiritwali.   

 

F'kapitli oħra rajna jew se naraw kif Henry u Inez kienu  midħla tal-ħwejjeġ qaddisa, 

speċjalment l-Ewkaristija, u ħaġa waħda ma' Kristu u l-Knisja.   F'dan il-kapitlu naraw 

kif huma kienu wkoll ħbieb max-xirka ta' persuni qaddisa.  Nafu li l-koppja għamlu u 

sofrew kollox fi Kristu u għal Kristu, u għalhekk kien ta' frott għal kulħadd.   Il-

koppja Casolani talbu ħafna għall-interċessjoni ta' erwieħ twajba u qaddisin.  Għarfu li 

dawk li ġa qegħdin jgħammru fis-sema, għaliex huma magħqudin ma' Kristu b'mod 

aktar intimu, ma jieqfu qatt jidħlu għalina quddiem il-Missier.   Barra minn hekk iżda, 

kellhom ħsieb qaddis u tajjeb għax offrew talb, sagrifiċċji. u suffraġji tagħhom  biex 

il-mejtin jeħilsu minn dnubiethom. Ta' spiss Inez kienet titlob 'għal dik ir-ruħ li 

jonqosha l-aħħar suffraġju.' "..il-ħsieb tiegħu kien qaddis u twajjeb. Għalhekk offra 

sagrifiċċju tal-purifikazzjoni, biex il-mejtin jinħelsu minn dnubhom."  

 

Hawnhekk mhux beħsiebna nirrepetu kemm Henry u Inez Casolani kienu devoti ta' 

Sant' Antnin; u l-Beati Dun Ġorġ Preca, Nazju Falzon u Swor Marija Adeodata Pisani.  

Ġa rajna kif bl-imħabba reċiproka u l-interċessjoni ta' dawn l-erba' qaddisin Henry u 

Inez qalgħu grazzji kbar ta' fejqan tal-ġisem u tiġdid spiritwali.  Ġa rajna wkoll l-

imħabba speċjali li kellhom lejn Alla u Ommu, u lejn id-diversi attributi u misteri 

tagħhom. 

 

Imħabba lejn San Ġużepp 

 

Hija b'konsegwenza naturali ta' l-imħabba kbira li kellhom lejn Alla u Ommu, li 

Henry u Inez kienu devotissimi tal-membru l-ieħor tal-Familja Mqaddsa, San Ġużepp.  

Raġuni oħra għal din id-devozzjoni kienet li t-tifla tagħhom qattgħet għomorha u 

żmiena mal-kongregazzjoni tas-sorijiet ta' San Ġużepp ta' l-Apparizzjoni; l-ewwel 

bħala alljeva u studenta, mbagħad bħala għalliema, u iktar tard bħala soru u kap ta' 

skola. Barra minn hekk, Henry u Inez għexu l-aħħar snin ta' ħajjithom fid-dar ta' dawn 

is-sorijiet fejn San Ġużepp huwa meqjum ħafna.  Inez ma naqsitx li tfakkar, tfaħħar, u 

tirrakkomanda lil dan il-kbir patrun universali tal-Knisja mal-qarrejja tagħha fil-fuljett 

parrokkjali speċjalment f'Marzu, ix-xahar tl-festa tiegħu. Fakkret kliem Santa Tereża 

li qalet li qatt ma naqset grazzja mingħand Alla meta talbet bl-interċessjoni ta' San 

Ġużepp. Tenniet ukoll il-ġakulatorja li hu stess kien irrakkomanda lil Santa Margerita 

ta' Cortona: "San Ġużepp ta' qalb safja, itlob għalina."  Inez kienet titlob spiss lil San 

Ġużepp bħalma tixhed ittra li bagħtet lil bintha fl-1973, meta semgħet li din kienet ma 

tiflaħx.  Kellha talba sabiħa St Joseph of the Departed Souls li kienet tħobb tgħid 

frekwentement.  Fl-1 ta' Marzu 1990 kitbet hekk fid-djarju tagħha: "ix-xahar iddedikat 



lill-għażiż tiegħi u tagħna San Ġużepp."  Fid-djarju tas-sena ta' wara' innotat b'ittri 

kapitali: "ST JOSEPH" fid-19 ta' Marzu.  Talbiet preferiti tagħha kienu Unfailing 

petition to St Joseph bl-Ingliż li qassmet bil-bosta u li kienet tgħida qabel ma titlob xi 

grazzja, jew f'mumenti ta' tiġrib,  kif ukoll Talba lil San Ġużepp kustodju tad-djar 

Insara.  Inez kienet tqis lil San Ġużepp bħala għarus tagħha.   Kull min iħares lejn id-

dar li kellhom fi Triq San Luqa fi Gwardamanġa għadu jista' jara l-aqwa xhieda ta' din 

id-devozzjoni meta jaqra l-isem li kienu taw lid-dar: AVE JOSEPH. 

 

Devozzjoni lejn Santa Emilja de Vialar 

 

Ir-rabta li Henry u Inez Casolani kellhom mas-sorijiet ta' San Ġużepp esponiethom 

għad-devozzjoni lejn il-fundatriċi tagħhom, Santa Emilja de Vialar. Tant kienu jaħsbu 

fiha li meta binthom Swor Cecilia kienet f'Ruma għall-kapitlu ġenerali ta' l-ordni, Inez 

kitbet lil bintha li kienet ħolmot b'Santa Emilja.  Inez ħolmot li kienet ma' bintha u 

ħafna nies oħra f'bitħa meta lemħet lil Santa Emilja de Vialar.  Urietha lil Swor 

Cecilia.  Marru fuqha u kellmuha bil-Franċiż.  Emilja ħadet pjaċir ħafna b'Cecilia.  

Snin qabel, meta Henry u Inez marru Franza għall-bidu tan-novizzjat ta' Cecilia, huma 

kienu żaru l-qabar tal-ħġieġ li fih il-ġisem ta' Santa Emilja fid-dar ġeneralizja ta' l-

Ordni f'Marsilja.  Ma jistax jonqos li Inez kitbet b'idha stess ġakulatorja lil din il-

qaddisa ħabiba ta' Malta, ukoll biex bintha titħeġġeġ fl-imħabba lejn Ġesu'.  

 

Santa Monika u Santu Wistin 

 

Il-konjuġi Casolani kienu joqogħdu qrib komunitajiet Agostijani fil-Belt.  Ma setax 

jonqos għalhekk li jkunu devoti ta' Santu Wistin u ta' Santa Monika.  Mhux biss, 

imma kienu terzjarji Agostinjani u huma midfuna f'qabar minn tagħhom.  F'ittra li 

Henry bagħat lil bintu Swor Cecilia fl-1985 ħeġġiġha biex tkompli bil-missjoni 

qaddisa li kellha fl-Indja, u kien qed jitlob bl-interċessjoni ta' Santu Wistin u Santa 

Monika, f'nhar il-festa ta' dan id-duttur tal-Knisja, biex hija tkompli bil-barka ta' Alla.  

Skond kitba ta' Inez, Santa Monika kienet mudell ta' l-ommijiet, u minn dak li nafu 

fuq Inez, nafu li dejjem imxiet skond l-eżempju ta' din il-qaddisa.  Inez qrat u studjat 

sew il-ħajja ta' Santa Monika u ammirat fiha l-paċenzja, il-ħlewwa, il-perseveranza, il-

pariri, id-determinazzjoni, u l-imħabba tagħha li wassluha biex ikkonvertiet lil binha, 

lil żewġha u lill-kunjata. Inez kitbet l-istorja ta' Monika fil-fuljett parrokkjali biex 

iżjed ommijiet jimitaw l-eżempju tagħha.  

 

Magħqudin ma' qaddisin oħra 

 

Il-konjuġi Casolani kienu devoti ta' Santa Bernardina, l-iżjed minħabba l-konnessjoni 

intima li għandha ma' l-Immakulata Kunċizzjoni.  Huma talbu lil din il-qaddisa biex 

tbierek il-missjoni ta' binthom.  Ta' Nisrani tajjeb u ċittadin Malti onest li kien, Henry 

kellu qima speċjali lejn San Pawl missierna, tant li kiteb f'gazzetta biex il-festa tan-

nawfraġju ta' San Pawl tkompli tkun imħarsa kif jixraq.  Ġa rajna li Inez kellha 

devozzjoni lejn il-Beatu Ġwanni Duns Scotus.  Hija kitbet lill-Kanonku Joseph Grech 

Cremona biex dan jibagħtilha santi tiegħu, u għal iżjed informazzjoni fuqu.   Qima 

oħra kienet lejn San Paskal Baylon.  Inez kienet titolbu biex jagħti mistrieħ xieraq lil 

bintha waqt li kienet qegħda Ruma għall-kapitlu ġenerali ta' l-Ordni tagħhom.  Fakkret 

ukoll lil Swor Cecilia biex lil dan il-qaddis ma tinsiehx.  L-istess għamlet Inez meta 

Swor Cecilia kienet fl-Indja fl-1985.  Niftakru li Inez ftit kienet torqod. 



 

Inez kienet midħla tas-soċjeta' ta' l-Opus Dei, għalhekk kienet imħeġġa biex il-

fundatur tagħhom Josemaria Escriva', ikun ikkanoniżżat, ħaġa li seħħet biss fl-2003.  

Kellha santi u talb iddedikat lilu.  Qalgħet grazzja mingħandu fl-okkażjoni ta' l-

operazzjoni li għamlet fl-1985; talbitu għall-interċessjoni waqt il-migranji li kienu 

jaqbduha fl-1986; bagħtet donazzjonijiet lill-viċipostulatur tal-Opus Dei fl-Ingilterra, 

u għal relikwiji ta' Escriva'.  

 

Fost devozzjonijiet oħra li l-konjuġi Casolani kellhom insibu lejn Santa Sibilla,  lejn 

il-Beatu Simone Fidati, li tiegħu kellhom santa bit-talb għall-interċessjoni, kif ukoll 

lejn Padre Piju ta' Pietralcina, li ġie kkanoniżżat fl-2002, u Dun Alfred Gatt.   Meta 

kitbet lill-Papa fl-1985, Inez talbet ukoll għall-beatifikazzjoni tal-Kardinal Emile 

Biagenda li kien ġie maqtul fil-Kongo.  Il-Papa Ġwanni XXIII ġie beatifikat fl-2002.  

Inez Casolani kienet minn dejjem konvinta li flimkien mal-Papa Piju XII kien papa 

qaddis, u kellha devozzjoni kbira lejhom.  Meta siefru fl-1957 u raw lill-Papa Piju XII 

f'Castel Gandolfo, Inez kitbet hekk: "Kont imqanqla ħafna meta rajtu, u ma setax ikun 

mod ieħor meta niftakru li konna wiċċ-imb-wiċċ ma' QADDIS."  Tmien snin wara' 

meta Henry u Inez kienu fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan, huma niżlu quddiem l-

oqbra ta' dawn iż-żewġ papiet u, skond kif kitbet Inez fid-djarju tagħha: 

"..quddiemhom ma stajniex ma ninżlux għarkopptejna u nitolbu għall-grazzji speċjali 

meta nafu li kienu żewġ papiet qaddisin."  

 

Henry u Inez Casolani għaddew ħajja twajba għall-grazzja ta' Alla.  Imma ma 

nistgħux ninsew li huma fittxew l-eżempju t-tajjeb f'dawk li temmew il-mixja ta' din 

id-dinja qabilhom. Permezz ta' dan l-għarfien setgħu mhux biss jimitaw lill-qaddisin, 

imma jitolbu l-interċessjoni tagħhom u jingħaqdu fit-talb magħhom għall-ġid tal-

Knisja kollha, anke għal dawk li għad jonqoshom xi suffraġju biex jitnaddfu għal 

kollox mit-tinġis ta' din ix-xaqliba tal-ħajja. 
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Rispett lejn il-persuni ta' ħajja kkonsagrata 

 

'Min jilqa' lilkom, jilqa' lili; u min jilqa' lili, jilqa' lil dak li bagħatni.'  

 

Dan il-kapitlu jgħaqqad dawk li fihom urejna l-imħabba ta' Henry u Inez Casolani lejn 

Alla, l-affarijiet u l-persuni tiegħu, ma' dawk il-kapitli li juru l-imħabba li kellhom lejn 

il-proxxmu, għaliex il-Papa, l-isqfijiet, is-saċerdoti u r-reliġjużi huma nies ta' Alla u 

proxxmu fl-istess ħin.  

 

'Min jilqa' profeta, għax hu profeta, ħlas ta' profeta jieħu; u min jilqa' bniedem ġust 

għax hu ġust, ħlas ta' wieħed ġust jieħu.'  

 

Biex ixandar il-fidi u jwaqqaf il-Knisja tiegħu, Kristu bagħat l-Appostli u s-suċċessuri 

tagħhom.  Tahom sehem mill-missjoni tiegħu, u mingħandu rċevew is-setgħa li 

jaħdmu f'ismu.  Il-Mulej għamel minn San Pietru l-pedament viżibbli tal-Knisja 

tiegħu.  Fdalu f'idejh l-imfietaħ tagħha u għamlu kap tal-kulleġġ tal-isqfijiet, il-vigarju 

ta' Kristu u r-ragħaj tal-Knisja kollha fuq l-art.  L-isqfijiet, imqegħdin mill-Ispirtu s-

Santu, huma s-suċċessuri ta' l-Appostli.  Huma, kull wieħed skond is-sehem tiegħu, il-

prinċipju viżibbli u l-pedament ta' l-għaqda fil-Knejjes partikulari tagħhom.  L-

isqfijiet bl-għajnuna tas-saċerdoti, il-kollaboraturi tagħhom, għandhom id-dmir li 

jgħallmu l-fidi vera, jiċċelebraw il-kult divin, speċjalment l-Ewkaristija, u jmexxu l-

Knejjes tagħhom bħala ragħajja tassew. Il-ħajja reliġjuża ta' patrijiet, fratelli u sorijiet 

jgħixuha l-membri tal-istituti mwaqqfin kanonikment mill-Knisja.  Il-ħajja tagħhom 

tingħaraf minn suriet oħra ta' ħajja kkonsagrata mill-aspett tal-kult, mill-professjoni 

pubblika tal-kunsilli evanġeliċi (faqar, kastita' u ubbidjenza), mill-ħajja li r-reliġjużi 

jgħixu flimkien bħal aħwa, u mix-xhieda li jagħtu ta' l-għaqda ta' Kristu u l-Knisja. 

Mogħti lil Alla maħbub fuq kollox u aktar minn kollox, dak li fil-Magħmudija ġa ġie 

kkonsagrat lil Alla, fl-istat ta' ħajja kkonsagrata jiġi kkonsagrat b'mod aktar intimu 

għall-qadi ta' Alla u impenjat għall-ġid tal-Knisja kollha.   

 

'U kull min jagħti mqar tazza ilma friskalil xi ħadd minn dawn għax hu dixxiplu, 

taassew ngħidilkom, li m jitlifx il-ħlas tiegħu.'  

 

Minn dawn il-veritajiet dwar is-saċerdoti u reliġjużi oħra, ninnutaw kemm dawn il-

persuni huma importanti għall-Knisja, kemm huma għeżież għal Alla, u għalhekk 

kemm għandhom ikunu għeżież għalina.  Ir-rispett li nuru lejn dawn li huma daqshekk 

intimament marbutin mal-Mulej u l-missjoni li fdalhom għandu sehem mill-istess 

imħabba li nuru lejn Alla u lejn il-proxxmu. Il-konjuġi Casolani, li f'ħajjithom 

żammew b'ħabib kull min ikkonsagra ħajtu 'l Alla jistħoqqilhom merti kbar ta' dan.  

Nistgħu ngħaddu għall-fatti.  

 

Fuq kollox ħallew lill-unika binthom Cecilia biex tidħol soru ma' l-Ordni tas-sorijiet 

ta' San Ġużepp ta' l-Apparizzjoni.  Taw lil binthom b'għarusa ta' Kristu, iva; imma 

wkoll b'oħt tant sorijiet oħra; b'bint is-superjuri tagħha; b'membru ta' ordni ta' 

reliġjużi.  Tant rispett u stima lejn ir-reliġjużi ftit issib. 

 



L-imħabba tagħhom lejn ir-reliġjużi kienet riflessa wkoll ġerarkikament u 

indikazzjoni ċara ta' rispett lejn l-awtorita'. Ħabbew lil kull Papa ta' missier spiritwali 

u qaddis. Ġa rajna kemm Inez kienet eċċitata meta rat lil Papa Piju XII fl-1957.  Fin-

notebook tagħha li fih kienet tikteb b'idejha stess xi talb speċjali, kitbet talba għall-

paċi fid-dinja miktuba minn "the immortal Eugenio Pacelli".  Henry u Inez ma naqsux 

li jżuru l-oqbra ta' Piju XII u Ġwanni XXIII meta kienu Ruma fl-1965. Henry kiteb 

f'gazzetta biex pubblikment jistqarr id-devozzjoni tiegħu lejn Ġwanni XXIII anke 

għaliex kellhom l-istess jum ta' għeluq sninhom, il-25 ta' Novembru.  Nhar il-Ħadd 15 

ta' Settembru 1965, huma marru fil-Pjazza San Pietru u attendew għall-barka tal-Papa 

Pawlu VI li fid-djarju Inez issejjaħ 'our dear Holy Father'.  Sitt snin wara', meta huma 

attendew għall-udjenza ta' nhar t'Erbgħa, Inez bil-paċenzja kollha qalb il-folla 

għallmet lil waħda Amerikana kif tippronunzja l-kelma 'papa', għax din bdiet tgħajjat 

papa'.  Fi tmiem l-udjenza nnotat li din kienet "a touching unforgettable experience!"   

Inez kienet tħossha bint il-papa tant li kitbet lill-Papa Ġwanni Pawlu II mill-inqas 

darbtejn, f' Marzu 1985 sabiex titolbu barka f'għeluq l-erbgħin sena miż-żwieġ tagħha 

u Henry u biex jikkonsidra il-kanoniżżazzjoni ta' Ġwanni Duns Scotus u l-

beatifikazzjoni ta' Emile Biagenda.   Kitbitlu wkoll sena wara' biex titolbu jgħidilhom 

imqar żewġ kelmiet meta jkunu Ruma f'Lulju tal-1986.   Fil-fatt meta l-Papa għaddha 

minn ħdejhom waqt l-udjenza, hija għajtitlu "Casolani di Malta" u hu taha tislima 

b'rasu, u wieġeb b'leħen qawwi: "Si!".    

 

Sa l-1990 Inez bdiet tnaqqas sew min-notamenti fid-djarju tagħha.  Imma f'Mejju ta' 

dik is-sena ġie Malta l-istess Papa u hawnhekk naraw li  qabadha entużjażmu liema 

bħalu.  Henry pinġa skeċċ li nġieb minn diversi gażżetti li kien juri lil Ġwanni Pawlu 

II jbierek lil Malta f'forma ta' mappa fil-perspettiva, u bi kliem ta' paċi meħudin mit-

Testment il-Ġdid.  Minn qabel Inez kitbet b'idha stess fuq notebook l-itinerarju u l-

programm tal-Papa, meta hija setgħet sempliċement taqta' biċċa mill-gażżetta jew 

tagħmel fotokopja.  Il-programm għamlithu tagħha.  Qraba tagħhom ċemplulhom u 

qalulhom biex imorru għandhom biex jaraw lill-Papa peress li dan kien se jgħaddi 

mit-triq tagħhom "nittama li mmorru,"  hija kitbet fid-djarju.  Kull nofs ta' nhar u 

mawra li kellu l-Papa, hija rrakkontathom fid-dettalji kollha daqs l-aqwa ġurnalista. 

Ma jagħtix il-każ hawn li nsemmu x'ġara f'dawk il-jiem.  Ninnutaw biss tliet fatti: il-

preokkupazzjoni ta' Inez għall-Papa peress li l-baħar kien daqsxejn imqalleb qabel ma 

għamel il-vjaġġ lejn u minn Għawdex; il-preokkupazzjoni tagħha għall-entużjażmu 

kbir li wrew is-sorijiet lejh fil-kon-kattidral ta' San Ġwann, meta b'rispett dinjituż, 

bintha Swor Cecilia qagħdet f'postha; u dik li hi laqqmet bħala IX-XENA, jiġifieri 

meta l-Papa tneżża' mill-kobor tiegħu u qagħad bil-qegħda fuq bank komuni jitlob 

waħdu fil-grotta ta' San Pawl, ir-Rabat.  Sitt snin wara' Henry kiteb f'gażżetta lokali 

biex ifaħħar it-trasmissjoni taċ-ċelebrazzjonijiet tat-18-il sena pontifikat u 50 sena 

saċerdozju tal-Papa.  Meta mietet Inez, Henry u Swor Cecilia rċevew kondoljanzi u 

barka mill-Viċi-Assessur tas-Segreterija ta' l-Istat tal-Papa.  L-istess ġara meta miet 

Henry.  Bintu rċeviet l-istess barka u għomor.  

 

Il-konjuġi Casolani kienu jistmaw bl-ikbar qima lil kwalunkwe isqof.  Meta kienu 

joqogħdu Triq Bounty u Triq l-Arċisqof fil-Belt huma kienu ġirien tal-Palazz ta' l-

Arċisqof, dak iż-żmien Monsinjur Mikiel Gonzi.  Kienu konoxxenti tiegħu u ħbieb 

tan-neputi tiegħu is-Sur Louis Gonzi. Fl-1964 meta Cecilia uriethom il-ħajra li ssir 

soru, huma fdaw fil-parir ta' Monsinjur Gonzi u qalulu li dak li jissuġġerilhom kien 

ben fatt.  Ġa rajna kif qatt ma ddispjaċihom, anzi ġew fi kliemu.  Iktar tard meta 



Henry u Inez kienu f'Ruma fi triqithom lejn Malta lura minn Marsilja, huma qagħdu 

għand is-sorijiet Franġiskani propju fejn kien hemm l-Arċisqof Gonzi li kien qed 

jattendi għal sessjoni tal-Konċilju Vatikan II, u saċerdoti oħra Maltin, fosthom il-

Kanonku Dun Ġużepp Mizzi, Patri Philip Mallia O.P., Monsinjur Anton Cefai, 

Professur Dun Karm Sant, Dun Manche' u Dun Tonna, kif ukoll oħrajn barranin.  Il-

koppja Casolani kienu jitħalltu liberament ma' dawn kollha li magħhom kienu 

jħossuhom ta' ġewwa.  Spiss fil-Milied huma kienu jibagħtu u jaqilgħu l-awguri 

mingħand Monsinjur Gonzi, kif ukoll mingħand Monsinjur Nikol Ġ. Cauchi Isqof ta' 

Għawdex  Huma ltaqgħu ma' Monsinjur Cauchi meta siefru mal-Unione Trasporti dei 

Malati għal Ruma u Lourdes fl-1986. Inez innotat kemm dan l-isqof jixbaħ lil Henry 

għax jaf jirrakkonta ħafna ċajt,  u bħalma kienu jagħmlu l-koppja Casolani meta 

jiltaqgħu ma' xi isqof,  ħaditlu l-awtografu fuq id-djarju tal-vjaġġ tagħha.   F'dak il-

vjaġġ huma għamlu minn kollox biex ikunu ta' għajnuna lill-Isqof Cauchi.  Min-naħa 

tiegħu, Monsinjur Cauchi wkoll kien jirrispettahom ħafna.  Fost oħrajn, Inez kellha 

fid-djarju l-indirizz tal-Vatikan ta' l-Isqof Alois Wagner, viċi president tal-Cor Unum.  

Huwa kien awtografa skeċċ ta' Henry bi xbiha tal-Papa Gwanni Pawlu II qed ibierek 

lil Swor Marija Adeodata Pisani.  Henry wkoll għamel konoxxenza mal-Kardinal 

Francis Arinzo meta dan żar lis-sorijiet Benedittini fl-Imdina u Henry qralu poeżija li 

hu kien għadu kif kiteb ad unur Adeodata Pisani.  Kienu wkoll ħbieb tal-Vigarju 

Generali tad-djoċesi ta' Salford, il-Monsinjur Michael R. Quinlan, li kien għen lil 

Henry meta bagħtlu lenti kbira biex jaqra l-messall.  Quinlan żarhom f'Ġunju 1988.  

 

Inez għenet ħafna lil Dun Ġużepp Mifsud Bonniċi meta dan kien kappillan tal-

parroċċa tal-Kunċizzjoni fil-Ħamrun. Huwa kien il-konfessur u gwida spiritwali 

għaliha. Kienet tgħoddu bi bniedem qaddis.  Swor Magdalene Cauchi tistqarr hekk 

fuq Inez u s-saċerdoti:  

"Kellha mħabba kbira lejn is-saċerdoti.  Kienet issemmi ħafna lil Dun Ġużepp Mifsud 

Bonniċi, li kien ħabib tal-familja tagħhom. Jiġifieri meta titkellem fuq qassisin u  

reliġjużi, kienet dejjem titkellem b'qima u bi stima kbira lejhom."  

Qassis ieħor li Inez kienet tirrispetta ħafna kien Dun Francis X. Ebejer, Bormliż ukoll.  

Huwa kien kiteb lil Henry u lil Inez kliem ta' faraġ u għajnuna spritwali kbira waqt li 

Inez kellha deni qawwi. Kien hu li bagħtilhom tajjara-relikwja tal-Beatu Dun Ġorġ 

Preca.  Henry kellu ammirazzjoni kbira lejn Monsinjur Mikiel Azzopardi.  Huwa 

jiftakru ġej u sejjer fid-Dipartiment tax-Xogħolijiet meta kien qed ifittex post għall-

morda u d-diżabilitati.  Dan Henry fakkru b'ittra f'gażżetta.   Henry baqa' dejjem 

rikonoxxenti lejn il-memorja ta' dan il-filantropu kbir billi wara' kull elezzjonijiet 

ġenerali ħeġġeġ lill-assistenti kummissarji joffru lira jew tnejn għad-Dar tal-

Provvidenza. Huwa wkoll kien benefattur regolari, u baqa' jikkorrispondi mad-direttur 

Monsinjur Lawrence Gatt.  Henry u Inez ġieli żaru d-Dar tal-Kleru biex jaraw 

saċerdoti ħbieb li rtiraw hemmhekk.    

 

Henry u Inez kienu midħla sew tal-Patrijiet Karmelitani tal-Belt tant li siefru ma' dawn 

il-Patrijiet fl-1957 fuq pellegrinaġġ Marjan.  Kienu ħbieb ta' Patri Alwiġ Pisani tat-

Tereżjani tul ħajjithom kollha.  Meta kienu qed jivvjaġġaw fuq tren fl-1965, huma 

mill-ewwel għamlu ħbieb ma' żewġ patrijiet Karmelitani Portugiżi.  Kienu wkoll jafu 

ħafna lill-patrijiet Agostinjani, speċjalment lil Patri Angelo Pizzuto O.S.A.  Imma lejn 

tmiem ħajjithom, Henry u Inez tħabbu ħafna mal-komunita' tal-patrijiet Dumnikani 

tar-Rabat peress li huma kienu joqogħdu faċċata tagħhom. Fir-riċerka li saret għal dan 

il-ktieb, xejn inqas minn tmien patrijiet u żewġ fratelli Dumnikani taw it-



testimonjanzi tagħhom dwar il-koppja Casolani, kollha bi kliem ta' rispett reċiproku.  

Dawn it-tmienja huma uħud minn sitta u għoxrin reliġjużi, fosthom isqof, saċerdoti, 

fratelli u sorijiet li taw testimonjanzi għal dan il-għan.  Barra minn hekk ninnutaw u 

jeżistu fl-Arkivju Casolani għexieren ta' ittri jew kartolini ta' kondoljanzi li ntbagħtu 

wara' l-mewt ta' Inez jew Henry. Mhux inqas minn 26 minnhom fihom kummenti 

dwar il-karattri awtentiċi tagħhom.  In-numri huma xhieda biżżejjed tar-rispett 

reċiproku li kien jeżisti bejn ir-reliġjużi u l-koppja.  Speċjalment wara' l-mewt ta' Inez, 

Henry kien ikun spiss għand id-Dumnikani, mhux biss għall-funzjoniiet imma biex 

jgħid kelma wkoll.  Meta huwa kien l-isptar fl-aħħar ta' jiemu, huwa saqsa għall-

patrijiet Dumnikani. 

 

Kellhom ukoll rispett kbir lejn is-sorijiet ta' kwalunkwe ordni.  Meta siefru fl-1965 

ħallew iċ-ċwievet tad-dar u l-affarijiet prezzjużi għand is-sorijiet Agostinjani tant 

kienu ta' ġewwa ma' xulxin.  Fl-istess mawra huma qagħdu għand sorijiet Franġiskani 

f'Ruma. Meta kienu jżuru xi komunita' Henry u Inez kienu jeħdulhom xi turtiera 

pastizzi.  

 

Iżda l-akbar konnessjoni li kellhom Henry u Inez Casolani kien bla dubju ta' xejn mas-

sorijiet ta' St Joseph għar-raġunijiet li ġa spjegajna. Għalihom dawn is-sorijiet kienu l-

familja adottiva tagħhom.  Kellhom ħajr speċjali lejn Madre Olga, li kienet superjura 

ta' Swor Cecilia f'Lyon fi Franza peress li kienet ħadet ħsiebha hemmhekk.  Meta 

marru Marsilja fl-1965 Inez stqarret li l-grazzja ta' Alla tinsab fuq dawn is-sorijiet.  

Inez kienet ta' spiss tistieden lil xi komunita' ta' dawn is-sorijiet u tistmahom b'xejn 

inqas minn riċeviment, u tinsisti li s-sorijiet joħorġu minn għandha sodisfatti bil-

laqgħa magħha.  Fost l-akbar ħbieb tagħhom kien hemm Suor Maria Grazia Giunti li 

kienet iżżurhom kuljum meta kienu joqogħdu mas-sorijiet fir-Rabat. Kienu jieħdu 

ħsieb u jirrispettaw lil xulxin ħafna.   

 

Tul ħajjithom kollha, Henry u Inez Casolani irrispettaw u ħabbew lis-saċerdoti u n-

nies ta' ħajja kkonsagrata. Dawn ukoll kienu jew huma kollha kliem ta' rispett u tifħir 

għall-koppja. Kien jeżisti sostenn reċiproku meħtieġ fil-vokazzjoni diversa tal-koppja 

miżżewġa u ta' ħbiebhom fil-ħajja kkonsagrata.  Dan kien sostenn li ta frott permezz 

tal-ġid spiritwali, morali u materjali li sar minn dawn il-persuni kollha li semmejna 

f'dan il-kapitlu, taħt it-treġija u gwida ta' l-Ispirtu l-Qaddis.  
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Imħabba lejn il-proxxmu 

 

"Ħobb lil għajrek bħalek innifsek"  

"Dan hu l-kmandament tiegħi, li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd ma 

għandu imħabba akbar minn din; li wieħed jagħtiħajtu għal ħbiebu."  

 

Ta' nsara tajbin, Henry u Inez Casolani kienu koppja li ħabbew u ispiraw l-inħabba lil 

ta' madwarhom. L-imġieba 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' Ġesu' Kristu kif miġjuba hawn fuq, u għamlu skond l-eżempju 

tiegħu.  Il-konjuġi Casolani ma mietux martri jew biex ikun salvat xi ħadd.  Imma 

għaddew ħajjithom jaħsbu għall-ġid ta' ħaddieħor l-ewwel, qabel ma raw l-interessi 

tagħhom jew x'jaqbel lilhom personalment.  Mela għexu għall-proxxmu u għamlu 

ħafna ġid kemm spiritwali u kemm materjali.  F'dawn il-kapitli naraw xhieda ta' ħajja 

tassew altruista għall-glorja ta' Alla u biex titferrex u tissaħħaħ is-saltna tiegħu. 

 

Meta kienu msefrin fl-1957, kien hemm xi Maltin fil-vjaġġ li kienu kbar fl-eta' u 

qabadhom riħ.  Inez kienet iddurhom ilkoll qabel ma torqod hi biex issibilhom xi 

tabib u biex tixtrilhom il-mediċini.  Henry u Inez kienu jħobbu t-tfal.  Ħafna drabi 

Henry kien jieqaf jixtri xi ċikkulata lit-tfal li jkunu qed jilagħbu barra.  Waħda ġara 

romlot żgħira b'għadd ta' tfal.  Sabet faraġ għand il-konjuġi Casolani.  Inez bdiet tagħti 

l-privat b'xejn lil uliedha u temgħathom ukoll.  Qatt ma daħal għandhom xi ħadd li ma 

ġiex offrut ikel u xorb.  In-nies kienu jsibuhom għall-faraġ morali ukoll u għall-pariri.  

Waħda mara marret għand Inez u qagħdet hemm għal ammont ta' ħin.  Talbet lil Inez 

biex tinnota x'ħin kien.  Dan għamlitu apposta għax f'dak il-mument stess kien qed 

jiġi ffirmat dokument ta' adozzjoni għal tarbija li kienet se trabbi.  Afdat lil Inez biex 

tkun xhud li din il-mara ma ndaħletx fil-każ. Meta l-lumi kien skars f'ċerti staġuni, il-

ġirien ta' Gwardmanġa kienu jitolbu lil Henry jew lil Inez għal xi lumija.  Kienu 

joħorġu mhux b'waħda imma b'xi basket. Soru ta' St Joseph kienet tmur għal check up 

fl-isptar San Luqa.  Kienet tieqaf għandhom regolarment u Inez kienet tippreparalha 

xarba sustanzjuża. Swor Cecilia saret taf biss mingħand din is-soru stess u mhux 

mingħand Inez għax għal Inez din kienet ħaġa naturali.   

 

Waħda li kienet toqgħod ġod-dar tas-sorijiet fir-Rabat kellha bżonn tabib u dak il-ħin 

ma nstab l-ebda wieħed.  F'dak il-ħin stess Inez talbet lil Henry biex imur Ħad-Dingli 

biex iġibilhom it-tabib tagħhom.  Hekk għamel u reġa' wasslu lura ukoll.  Sinjura oħra 

li kienet toqgħod fid-dar tas-sorijiet ir-Rabat kellha bżonn massaġġi ġo darha ta' 

kuljum.  Ħadd ma kien jemminha li kellha bżonn dan l-eżerċizzju. Minkejja li kienet 

ġa qed tbati b'qalbha u kien ta' strapazz, Inez kienet ta' kuljum filgħaxija tgħaddi s' 

għand din il-mara biex tagħmillha l-massaġġi.  Waħda anzjana li kienet ukoll irtirata 

fir-Rabat ma setgħetx toħroġ spiss. Talbet lil Henry biex jixtrilha xi ħelu. Minn 

dakinhar 'il quddiem kien Henry li baqa' jsaqsiha jekk tridx ħelu għax basar li setgħet 

tistħi ssaqsih spiss.  Kemm wara' li mietet Inez, u kemm wara' li miet Henry, il-qraba 

u l-ħbieb tagħhom iddispjaċihom għax kienu tilfu lil xi ħadd li setgħu jiftħu qalbhom 

miegħu.  Henry u Inez kienu ħbieb tal-qalb li kienu jafu jimmedeżimaw ruħhom ma' 

min kien jiftaħ qalbu magħhom. Kellhom sens kbir ta' empatija.  Kienu jifirħu bil-ġid 

li jmiss lil ħaddieħor.  Meta marru għand ħbieb li kien għad kif kellhom tarbija, 



kkummentat fid-djarju: "It-tarbija tagħhom Michaela hija ħelwa wisq! J'Alla 

jberikhom ilkoll!"  Imma meta semgħu li qraba tagħhom kien insterqilhom id-

dehbijiet u l-flus kollha mis-safe, Inez kitbet li huma ħadu qatgħa u jinsabu ferm 

iddispjaċuti ta' li ġara.  Kienu jirrispettaw lil kulħadd bħalma ġa rajna meta Inez u 

Cecilia ma kienux jilbsu tkaken għoljin ġod-dar biex ma jdejqux lill-ġirien ta' 

taħthom, jew bħal meta Henry organiżża farewellparty għal messaġġier tad-

Dipartiment tax-Xogħolijiet Pubbliċi.  Dejjem żaru lil qraba jew ħbieb li kienu morda 

fid-dar jew fl-isptar, u ġieli marru 'l bogħod għalhekk. Fis-17 ta' April 1988 Suor 

Maria Grazia Giunti kienet ma tiflaħx ġewwa Ħaż-Żabbar. Ma tilfux żmien biex 

imorru jżuruha mir-Rabat, minkejja l-fatt li Inez diġa' kienet qed tħoss xi uġiegħ 

f'qalbha.  Meta qraba jew ħbieb li joqogħdu barra kienu jiġu għal btala, huma kienu 

jistednuhom u Inez kienet issajrilhom xi ħaġa speċjali.  Huma għalhekk kienu 

rrispettati wkoll.  Sidien il-post tal-villeġġatura ta' Birżebbuġa, Jane u Peter Cutajar 

kienu lesti li jirriservawlhom l-appartament minn sena għal oħra.  Kienet tgħid lil 

Swor Cecilia biex issiefer kemm trid b'moħħha mistrieħ għax għaliha Inez kienet 

qisha t-tieni omm.  Henry u Inez kienu jħobbu lit-tifel żgħir tal-koppja Cutajar 

bħallilkieku n-neputi tagħhom stess.  

 

Henry u Inez Casolani kienu jħobbu lil ħbiebhom, u kienu jifirħu ħafna meta  

jiltaqgħu ma' xi ħbieb.  Il-ħbiberija u l-imħabba lejn il-ħbieb kienet sinċiera u 

ġenwina.  Kienu lesti biss li jagħmlu l-ġid, qatt azzjoni ħażina, u qatt ma tilfu 

okkażjoni biex jagħmlu l-ġid.  Ittrattaw lil ħaddieħor kif xtaqu li huma jkunu ttrattati.  

Hekk għallmu lil binthom li għandha tagħmel.  Il-ġirien kienu jħobbuhom ħafna, tant 

illi kienu jippikaw min se jżommilhom il-kelb sakemm ikunu msefrin.  Hekk kitbet 

Inez meta siefru fl-1957: "Jiena, Henry, Cecilia, u z-Zija Carm tlaqna mid-dar fis-6.30 

p.m. fost l-awguri sbieħ u tislijiet tal-maħbubin ġirien tagħna"  Il-kondoljanzi li Henry 

rċieva wara' l-mewt ta' Inez, u dawk li Swor Cecilia rċeviet wara' l-mewt ta' Henry, 

juru rispett lejn dawn il-qraba jew ħbieb ġenwini.  Il-familja Spiteri ftakruha bil-kliem 

"ġara għażiża, għalliema u zija"  Kathleen Formosa kienet kontaġjata mir-rispett 

reċiproku lejn il-familja Casolani. Kitbet wara' l-mewt ta' Inez: "Jiena fid-dmir li n-

niket tagħkom nagħmlu tiegħi ukoll."  

 

Qraba u ħbieb jiftakru kemm kienu rrispettati u maħbubin minn Henry u Inez:   

• Mary Vassallo kienet tafdaha ħafna lil Inez u kienet tieħu pariri mingħandha.  

Inez kienet tħobb lil uliedha;  

• Sandra Teuma tirrakkonta li spiss Henry kien iwassalha lura mill-iskola, u 

darba Henry u Inez tilfu biċċa sew mill-Pageant tar-Raħal Ġdid għax kienu ħadu lil 

Sandra magħhom u din raqditilhom u ħaduha lura d-dar fi Gwardamanġa;  

• Maryann Cuomo, ġara tagħhom fi Gwardamanġa, tgħid li Inez dejjem kienet 

titbissmilha u ġġiegħelha tħossha ta' ġewwa magħha.  Henry kien jagħtiha xi santi;  

• Lawrence Balzan, kollega ta' Henry jgħid li dan żamm lill-ħbieb tiegħu 

kulħadd l-istess bla differenza;  

• Patri Henry Schembri O.S.A., stqarr li l-koppja Casolani kienu lesti jagħmlu s-

sagrifiċċji għall-ġid ta' l-oħrajn;  

• Swor Benigna tal-Little Sisters of the Poor, tistqarr li Inez dejjem xtaqet lis-

sorijiet tagħha biex iżuruha, kienet tagħtihom il-karita' u tistmahom;  

• Arthur Gruppetta, neputi, jgħid li meta kien għadu kif iżżewweġ u mar 

joqgħod ħdejhom, huwa u martu raw ħafna ġid u rispett, pariri u għajnuna mingħand 

iz-zijiet tiegħu;  



• Marlene Catania tistqarr li kull meta ltaqgħet ma' Henry Casolani wara' l-mewt 

ta' missierha il-perit Savona, huwa dejjem fakkru bl-ikbar rispett u ġieli qabiżlu d-

dmugħ meta ftakar fih;  

• Lydia Sant tiftakar li l-koppja Casolani u nannitha kienu ġirien ideali fi 

Gwardmanġa. Kienu joħorġu biex isellmu lil xulxin meta kienu jisimgħuhom ħerġin, 

u kienu jgħinu 'l xulxin.  

 

Għal Inez l-imħabba lejn il-proxxmu kienet "Żerriegħa fid-Deżert".  Kif kitbet fuq 

Charles de Foucauld f'Leħen il-Parroċċa ta' April 1975, l-imħabba kbira lejn il-batut li 

kellu dan il-missjunarju li ħalla kollox biex jaqdi l-batut fl-Alġerija kienet sors ta' ġid 

materjali kbir u dak spiritwali ikbar.  Huwa għex għal bosta snin fid-deżert, ma 

jagħmel xejn ħlief ġid lil kulħadd, ixerred iż-żerriegħa ta' l-imħabba lejn il-proxxmu 

b'imitazzjoni ta' Ġesu', u miet maqtul f'dik l-art li tant għamililha ġid. Inez qattgħet 

ħajjitha kontinwament tferrex iż-żerriegħa tal-imħabba lejn il-proxxmu  bl-istess ideal 

ta' Foucauld u skond l-akbar kmandament.  

 

Min-naħa tiegħu, Henry ħallielna skeċċ ħelu u żgħir imma sinjifikattiv għaliex huwa 

stqarrija tal-ħsieb tiegħu dwar l-imħabba lejn il-proxxmu. Dan huwa tal-Papa Ġwanni 

Pawlu II qed ibierek lil Malta taħt forma ta' mappa fil-perspettiva. Is-silta li Henry 

għażel għal dan l-iskeċċ, barra dik ovvja fejn tissemma Malta fl-Atti ta' l-Appostli hija 

din: "..ngħidilkom, kunu lkoll fehma waħda, ħossu għal xulxin, inħabbu bħal aħwa 

b'qalb ħanina u umli."  Henry kien qed jawgura imħabba u sliem lil Maltin fl-

okkażjoni ta' l-ewwel żjara tal-Papa.  Imma huwa kien ilu għomru kollu jwettaq dak li 

tant kien jixtieq lill-pajjiżna. 
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Nies ta' qalb kbira, ġenerużi u karitattivi 

 

Nies ta' qalb nobbli 

L-Insara ta' qalb nobbli huma umli. L-umilta' twassal għall-manjanimita'. Huma jaraw 

kollox mil-lenti ta' Alla. Huwa Alla li ħabbna l-ewwel, li tana l-grazzji meħtieġa biex 

nagħmlu affarijiet kbar, biss bl-għajnuna u fil-qadi tiegħu li hu l-għajn ta' kull grazzja 

u ġid. B'hekk ikun jistħoqqilna l-aqwa unur.   

 

Henry u Inez Casolani kienu Nsara ta' qalb nobbli - manjanimi. Huma wieġbu għas-

sejħa ta' Kristu: "Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom, u ħtartkom biex 

tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa', ħalli kull ma titolbu lil Missieri f'ismi, 

huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikkmandakom: li tħobbu lil xulxin."   Huma 

ma wettqux atti erojċ i kbar, imma għexu dejjem skond il-virtujiet li Alla jistenna 

minna permezz tal-abbundanza tal-Fidwa tiegħu.  Inez innotat il-kliem famuż ta' John 

F. Kennedy fin-notebook tagħha: "Tistaqsix x'jista' jagħmel għalik pajjiżek, imma 

x'tista' tagħmel int għal pajjiżek." In-Nisrani kuntent u grat jasal għal iżjed minn hekk, 

u jistaqsi: "Kif nista' nħallas lura 'l Mulej għall-ġid kollu li għamel miegħi?" jew 

"X'ifisser għalija li nkun ħabib ta' Alla u dixxiplu ta' Ġesu?" Għalhekk naraw li b'din 

l-istess attitudni fundamentali li Henry u Inez ħaddnu, huma kellhom dejjem tama fil-

maħfra ta' Alla. Qatt ma ġġudikaw. Xtaqu li l-grazzji ta' Alla jkomplu jitferrxu u 

jkunu magħrufa minn kulħadd.  Immedeżimaw irwieħhom mal-proxxmu, speċ jalment 

dak imġarrab.  Ħaddnu u ħaddmu il-ħila illum sfortunatament rari ta' l-empatija.  

Kienu manjanimi, u għalhekk umli, ġenerużi, u karitattivi. 

 

Ġa rajna kemm nies kienu jafdaw lil Inez u jiftħu qalbhom magħha biex jaqilgħu xi 

parir jew xi talb minn għandha.  Ġa semmejna wkoll x'qatgħa ħadet Inez u kemm 

iddispjaċ ihom meta saru jafu li qraba tagħhom ġew  misruqin.   U setgħu kienu nies 

oħra għax Henry u Inez kienu jħobbu s-sewwa u jobogħdu l-ħażen. Ġimgħa wara', 

Inez innutat fid-djarju li ħabiba Żabbarija tagħhom ġiet operata fl-għarqub.   Kienet 

taħseb f'kulħadd, l-iżjed meta kienu jkunu msefrin għax kienet mara tal-familja ħafna 

u kienet tibża' li xi ħadd jintilef.  Fl-1965 kienu ġejjin lura Ruma minn Firenze bit-

tren. Ħmistax qabel kienu għamlu tlett ijiem għarar madwar il-pjanuri ta' Orvieto, li 

kienu għarrqu l-kampanja kollha u qerdu l-uċ uh tar-raba. Hekk kitbet fid-djarju: 

"Imsejknin dawn il-povri li jgħixu hawn kemm sofrew ħsarat! J'Alla jeħlisna minn 

kalamitajiet bħal dawn!"  Fi tmiem il-mawra għal Lourdes fl-1966, hija talbet għall-

morda li rat hemm: "J'Alla kulħadd ikun imfejjaq jew almenu jirrassenja ruħu għar-

rieda Divina."  Tnax-il sena wara' Henry u Inez kienu f'ġita f'Kopenħagen. Tħassret lil 

membru tal-grupp li kisret driegħha u lit-tour leader  li weħel fil-lift tal-lukanda għal 

siegħa u seba' minuti sħaħ.  Fl-1982 reġa' kellhom inkwiet ikbar waqt safra għax 

mietet waħda mill-ġitanti.  Kif ġa semmejna f'kapitlu ieħor, kienu Henry u Inez fost il-

ftit li kienu lesti li jħassru il-bqija tal-vjaġġ b'simpatija, imma ma setgħux.  Huma 

xorta waħda baqgħu f'kuntatt mal-familja tal-mejta u aċ ċ ertaw irwieħhom fuq il-

vjaġġ lura Malta tal-kadavru tagħha. Segwew lilha u 'l qrabatha  sa l-aħħar.  Fl-1988 

kienu qed jisimgħu Quddiesa fil-knisja ta' San Pawl ir-Rabat.  Mara xiħa ħassa ħażin u 

nħarġet barra.  Inez kitbet fid-djarju: "Miskina min jaf kif baqgħet?"  Anke fl-

okkażjonijiet ta' ferħ jew iktar komuni, Inez kienet timmedeżima ruħha mal-proxxmu: 

"Alla jberikhom ilkoll!" kitbet fid-djarju meta marru jaraw koppja li kienu għadhom 



kif kellhom tarbija.  Henry ma kienx inqas. Fuq ix-xogħol, kif ġa rajna, kellu 

dispożizzjoni pożittiva u kien iħobb jgħin lil kulħadd.  Kien bniedem fdat u l-kollegi 

kienu jsibuh fil-bżonn.  Perit li jafu fuq ix-xogħol jiftakru hekk: "He was generous to 

a fault, and wore his heart on his sleeve. He never refused a request from anybody."  

Henry kien raġel kbir, rikk u sinjur, jiġifieri nobbli fil-karattru - kien manjanimu, u 

f'dan kien jixbaħ lil Inez.  

 

Fuq il-manjanimita' tal-koppja Casolani nikkonkludu bil-kliem l-iktar awtorevoli tal-

Isqof ta' Għawdex, Monsinjur Nikol Ġ. Cauchi li ftakar u kiteb:  

" Jiena stajt nammira s-sentiment nobbli tagħhom u l-imħabba nisranija li bihom 

kienu jittrattaw il-morda li kienu jakkumpanjaw kemm matul il-vjaġġ, kif ukoll il-

waqfiet tagħhom f'Ruma fejn konna nieqfu għall-udjenza mal-Papa, u anke ġewwa 

Lourdes fejn konna ngħaddu xi ġranet biex inqimu lil Sidtna Marija fil-post fejn 

dehret lil Santa Bernardette. 

Henry u Inez kienu koppja ta' nsara ferventi ta' sentimenti reliġjużi mill-aħjar, ta' nies 

ta' qalb tajba, lesti dejjem li jgħinu 'l-proxxmu tagħhom kull meta tiġihom okkażjoni li 

jagħmlu opra tajba."  

 

Nies ġenerużi 

 

Henry u Inez Casolani għarfu li kull saħħa, ġid u għerf li kellhom kien biss bi grazzja 

t' Alla. Għalihom kollox kien prezzjuż għax kien don ta' Alla. Apprezzaw il-ħajja kif 

inhi u għalhekk kienu jħossuhom grati u ħielsa li jagħmlu l-ġid. Bikri intebħu li ma 

setgħux jorbtu qalbhom ma' l-affarijiet materjali għax dan kollu kien biss misluf 

lilhom.  La Alla, sid u ħallieq tal-wesgħat u ż-żminijiet, l-alfa u l-omega ta' kull ma 

nistgħu qatt nagħrfu, kien daqstant ġeneruż magħhom, huma ma setgħux ma jkunux 

ġenerużi miegħu u mal-proxxmu. Huma wettqu l-akbar kmandment bis-sħiħ, anke 

meta swielhom sofferenza. Il-ġid, il-ħiliet u l-possibilitajiet kollha tal-konjuġi 

Casolani tqiegħdu fl-imħażen ta' Ġerusalemm il-ġdida, hekk kif huma kienu qed jaqdu 

il-ħtiġiet, u jonoraw u jferrħu lil bnedmin oħra.  

 

Meta Henry u Inez iddeċ idew li jkunu ġenerużi mal-proxxmu, huma kisbu l-veru 

ħelsien biex jagħmlu kulma jridu, għax huma riedu jagħmlu biss dak kollu li huwa 

sewwa. Kienu nies liberi wkoll għax l-għan tagħhom kien li jgħollu d-dinjita' tal-

proxxmu u mhux tagħhom. Bil-ġenerosita' tagħhom xebbħu lilhom infushom u lill-

oħrajn iżjed lejn Alla, li hu l-ġenerosita' assoluta.   Għalhekk kienu kuntenti huma u 

ferrħu lil ta' madwarhom. 

 

Il-kittieb hawn preżenti ma jistax ma jirripetix ruħu f'dan il-kont. L-akbar prova tal-

ġenerosita' ta' Henry u Ineż ġiet meta l-unika binthom uriethom ix-xewqa u l-

vokazzjoni li ssir soru. B'ġenerożita' kbira  lejn Alla u l-proxxmu huma baxxew 

rashom għal din il-vokazzjoni, minkejja li sofrew,  kif itenni ħabib tagħhom: "Bħala 

nannu, jien kelli x-xorti u l-esperjenza sabiħa li nġorr lin-neputijiet tiegħi f'dirgħajja. 

Henry u Inez ma lmentawx fuq hekk u jien nirrispetthom għalhekk."  Il-konjuġi taw 

dak kollu li kellhom fil-familja.  Inez kienet stqarret ma' ħabiba tagħha: "Jiena xtaqt 

kieku Cecilia żżewġet u nsir nanna, imma hu kien tahieli u jien bi pjaċ ir nagħtihielu 

lura! La r-rieda ta' Alla kienet din, jien minix se nindħal lill-Mulej."  Dan jixhed dak li 

għadna kif għedna 'l fuq - għal Henry u Inez kollox kien don ta' Alla u għalhekk kien 

faċ li għalihom ikunu ġenerużi, minkejja l-vojt u s-separazzjoni li ħassew.  



 

Il-konjuġi Casolani taw ħafna u bil-qalb. Fl-1962 il-Ġiżwiti xtraw l-appartamenti li 

jinsabu fi Triq San Pawl, il-Belt Valletta u bidluhom fir-reżidenza tal-provinċ jal bl-

isem Xavier House.  Parti mill-bini kien okkupat minn appartament fejn kienet 

toqgħod zija ta' Henry u li kien wirt tiegħu. Il-Ġiżwiti kellhom bżonn l-appartament 

biex jikkompletaw il-bini tagħhom.  Meta mietet din iz-zija, Henry tahom id-dritt ta' l-

ewwel għażla jew rifjut qabel ma kien se jirreklamah għall-bejgħ.  U fil-fatt huwa 

żammilhom nofs il-flus li kien jaqla' kieku biegħu bħala uffiċ ċ ju bil-valur kummerċ 

jali lil xi kumpannija jew aġenzija.  Kien tassew ġeneruż ma' l-Ordni tal-Ġiżwiti.   

 

Taw ħafna affarijiet lis-sorijiet ta' St Joseph, li għalihom kienu bħal familja adottiva 

tagħhom, speċ jalment meta marru joqogħdu r-Rabat magħhom. Meta xtraw 

televiżjoni tal-kulur fl-1988, huma taw il-qadim lis-sorijiet tad-dar provinċ jali fil-

Gżira.  Is-sorijiet ibbenfikaw  minnhom b'ħafna affarijiet, fosthom l-opri sbieħ ta' arti 

sagra ta' Henry, il-Qalb ta' Ġesu', il-Qalb ta' Marija u l-iskultura ta' wiċ ċ  il-Madonna.  

Dawn għadhom jinsbu għand is-sorijiet ta' St Joseph tar-Rabat. Mhux biss, imma meta 

iddeċ idew li jbiegħu id-dar ta' Gwardamanġa, qabel xejn taw lis-sorijiet il-jedd li 

jmorru joqgħodu fiha, imbagħad stiednu lis-sorijiet mid-diversi komunitajiet ta' St 

Joseph biex imorru Gwardamanġa, jagħżlu li jridu, u jeħduhom magħhom b'xejn.   

 

Inez tat ħafna privat b'xejn lil tfal ta' familji fil-bżonn, u kull meta hija jew Cecilia 

kellhom xi tfal għal-lezzjoni, hija kienet iġġibilhom x'jieklu u x'jixorbu, tant li b'nofs 

ċ ajta, Cecilia tikkummenta li t-tfal iktar kienu jiġu għall-galettini milli għat-tagħlim! 

Kienu jieħdu wkoll ġid spiritwali magħhom għax ġieli ġabret lit-tfal tal-privat biex 

jgħidu r-rużarju flimkien.  F'artiklu li kitbet fil-fuljett parrokkjali, Inez tat pariri lill-

ommijiet biex idarru lil uliedhom jagħmlu xogħol td-dar jew volontarju fis-sajf.  

B'hekk huma jevitaw l-għażż, il-vizzji u d-dwejjaq, u fl-istess ħin jitgħallmu jkunu 

ġenerużi għal xulxin u lejn il-proxxmu billi joffru l-għajnuna u l-ħin tagħhom.  

 

Henry kien assistent kummissarju elettorali għal diversi drabi. Wara' kull elezzjonijiet, 

huwa kien iħeġġeġ lil sħabu biex joffru żewġ liri minn dak li jkunu qalgħu għad-Dar 

tal-Providenza.   Minn meta reġgħet infetħet il-kawża ta' beatifikazzjoni ta' Swor 

Marija Adeodata Pisani fl-1988 sa mewtu, huwa dejjem bagħat xi £m25 fis-sena 

għall-bżonnijiet ta' din il-kawża.  Il-manjnimita' u l-ġenerożita' mxew id f'id fil-

karattru u fl-għemil tal-konjuġi Casolani. Fuq tlieta toqgħod il-borma. Ma setgħux ma 

jkunux mill-iżjed karitattivi wkoll. 

 

Nies karitattivi 

 

Henry kien qara l-Vanġeli bosta drabi. Fi ħsiebu bilfors kellu dan l-Għerf Divin: 

"Imbagħad iwieġeb is-sultan u jgħidilhom: 'Tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' 

wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi.'"   

 

Mela Henry u Inez Casolani għamlu ħafna ma' Alla. Tant għamlu atti ta' karita' lill-

proxxmu. F'din is-sezzjoni naraw ftit mill-opri ta' karita' li wettqu. Ħafna oħrajn ġa 

semmejnihom fis-sezzjoni dwar il-ġenerożita'. Tassew il-virtujiet tal-karita', 

ġenerosita' u manjanimita' tant jixxiebħu, u tant huma kawża u konsegwenza ta' 

xulxin, li ma jistgħux jinfatmu. 

 



Henry u Inez qatt ma rabtu qalbhom mal-flus jew il-ġid tad-dinja. Inez kellha ħafna 

ħwejjeġ imma kienet tagħti ħafna wkoll. Henry kien jobgħod iġemma'. Kull meta 

xtara par żraben ġodda, ta mill-ewwel xi par għall-karita'. Wara' li mietet Inez kien 

lest li jagħti l-flus kollha li kellhom għall-karita', u jżomm biss dak li kien neċ essarju 

għal serħan il-moħħ.  Dak iż-żmien bagħat £m10 lid-Dar tal-Providenza. Talab biss li 

jsiru Quddisiet b'suffraġju għal ruħ Inez.  Erba' xhur biss qabel kienu bagħtu £m3.  Ġa 

għaxar snin qabel kienu bagħtu xejn inqas minn £m25 għal din id-dar,  u probabilment 

din kienet kontribuzzjoni ta' kull sena. Fl-arkivju Casolani jeżisti file sħiħ ta' rċ evuti 

għal donazzjonijiet għall-karita'.  Fl-1986 Inez bagħtet flus għall-kawża ta' 

kanoniżżazzjoni ta' Josemaria Escriva' ta' l-Opus Dei, wara' grazzja maqlugħa.  Sena 

wara' taw £m250 lis-Seminarju għal borża ta' studju tas-Seminaristi.  Ġa semmejna 

darbtejn id-donazzjoni li Henry bagħat lill-Pane di Sant' Antonio meta huwa sab il-

pjanta l-mitlufa. Huwa baqa' jibgħat flus regolarment lill-Messaggero di S. Antonio 

għal ħafna snin wara'.  L-istess ngħidu għall-£m25 jew £m30 fis-sena li kien jagħti 

għall-kawża tal-beatifikazzjoni ta' Marija Adeodata Pisani.  Benefiċ jarji tal-koppja 

Casolani kienu l-patrijiet Kapuċ ċ ini tal-Kalkara,  kif ukoll tal-Furjana, għall-missjoni 

tagħhom fil-Kenja.  Henry kien midħla sew tad-Dumnikani. Huwa ta kontribuzzjoni 

jew iżjed lill-Moviment Kerygma għall-ftuħ taċ -Ċentru Kulturali tagħhom fir-Rabat.  

Henry u Inez baqgħu jagħtu anke wara' mewthom.  Skond ix-xewqa tagħhom, 

binthom Swor Cecilia bħala unika eredi, fost oħrajn tat £m 2000 lis-Sorijiet ta' St 

Joseph : £m 1000 lil tar-Rabat; £m 500 lil ta' Fatima House f'tas-Sliema; u £m 500 

oħra lil tad-Dar Sagra Familja ta' Ħaż-Żabbar. Dawn kienu ntalbu biex joffru t-talb 

tagħhom waqt Quddisiet b'suffraġju għal ruħ il-koppja Casolani. 

 

Dawn l-atti ta' karita' hawn fuq imsemmijin huma biss ftit mill-mijiet li wettqu Henry 

u Inez Casolani - uħud minn dawk li tagħhom fadal xhieda bil-miktub. Infakkru wkoll 

li l-karita' li għamlu l-koppja kienet tisboq is-sempliċ i għajnuna finanzjarja u 

materjali lill-opri tal-karita', imma din xorta kienet kospikwa għal koppja ta' mezzi 

finanzjarji medji limitati. Dawn il-flus ma waqgħulhomx mill-but. Ħarġu minn 

ġewwa.  Il-konjuġi Casolani komplew it-tradizzjoni ta' mħabba tal-knisja għall-foqra, 

imnebbħa mill-faqar ta' Kristu u l-ħerqa tiegħu għall-foqra. Għax huma ħabbew lill-

foqra, ħadmu favur min kien fil-bżonn, mhux biss għal dawk li kienu foqra 

materjalment, imma wkoll għal dawk li kienu mġarrbin minn faqar kulturali u 

reliġjuż. Henry u Inez wettqu l-għamar ta' Kristu: "Agħti lil min jitolbok,"  għax 

b'xejn ħadu, u b'xejn taw,  u meta taw għall-karita', il-Bxara t-Tajba tħabbret lill-foqra.  

Dan kien sinjal tal-preżenza ta' Kristu.   
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Kuxjenza ċivika, rispett lejn l-ambjent, 

u mħabba għall-annimali 

 

Ħabbew lil pajjiżhom 

 

"..agħtu lil Ċesri dak li hu ta' Ċesri, u lil Alla dak li hu ta' Alla "  

 

L-ittri li Henry bagħat lill-gażżetti juruna kemm kien iħobb il-ġid ta' pajjiżu.  Qatt ma 

kiteb biex jikkritika.  Kiteb biex ifaħħar inizjattivi fejjieda u biex joffri ideat għal 

titjib. Per eżempju fl-1993 huwa faħħar il-landscaping li sar fil-ġnien ta' Pjazza San 

Duminku fir-Rabat.  Kien ċert li meta jitwaħħlu bankijiet u l-lampjuni tkun pjazza 

sabiħa ferm.   Iżjed tard huwa kiteb biex jinkoraġġixxi u jfaħħar programm ta' 

diskussjoni tat-televixin.  F'dik is-sena ġew iffurmati għall-ewwel darba il-kunsilli 

lokali.  Huwa ħa nteress u awgura li l-kunsilliera għandhom jieħdu l-eżempju tal-

kummissarji distrettwli ta' żmien il-gwerra biex jaħdmu għall-progress tal-irħula 

tagħhom.  Eżempju ieħor ta' kitba ta' tifħir kienet meta rringrazzja lill-maġġoranza 

assoluta ta' sewwieqa li jieqfu meta jaraw lil xi xiħ li jrid jaqsam it-triq miż-żebra 

crossing.  Ma maqdarx lill-uħud li jabbużaw, imma min qara xorta ħa l-messaġġ jekk 

qatt abbuża.  F'Awissu 1991 huwa fakkar lil dawk il-mijiet ta' baħħara li tilfu 

ħajjithom u l-oħrajn li raw l-għarqa u n-nar ta' l-għadu biex salvaw lil Malta permezz 

tal-konvoj Pedestal (ta' Santa Marija) disgħa u erbgħin sena qabel.   

 

Inez Casolani ukoll kitbet b'kuxjenza ċivika u soċjali.  F'Leħen il-Parroċċa darba 

qabblet ix-xogħol ta' l-individwu bħala gear wheel, fejn min ma jaħdimx ikun qed 

ifixkel ix-xogħol kollhu.  Kienet tistma x-xogħol wisq fejjiedi tal-mara tad-dar, omm 

ta' familja, u tal-għalliema, li jieħdu ħsieb it-tfal li huma l-futur tal-pajjiż.  Għaliha 

kull xogħol kien meħtieġ u fejjiedi, u kull ħaddiem għandu jistma x-xogħol tiegħu, 

għalkemm wissiet kontra s-suppervja għax ħadd m'hu indispensabbli.  L-artikli li Inez 

kitbet fil-fuljett imsemmi kellhom għan ewlieni, li jnisslu f'dawk li jaqrawhom mhux 

biss sens nisrani imma anki sens ċiviku.  Il-kitbiet tagħha jikxfu il-kariżma ta'  

għalliema li kellha Inez. Hija ħabbet lil pajjiża bil-fatti. Fi żmien il-gwerra hija 

għamlet kors ta' infermiera itineranti (home nursing) tas-St John's Ambulance 

Brigade.  

 

Nerġgħu għal Henry fi żmien il-gwerra. Rajna li hu kien inqabad bil-lieva mid-

Dipartiment tax-Xogħolijiet u qatta' sentejn u nofs fir-Royal Army Medical Corps.  

Huwa iddistingwa ruħu u wettaq id-dmirijiet tiegħu fis-sofferenza, fir-riskju, u mill-

aħjar li seta'.  Infakkar li fl-ittri li kiteb lil Inez kien qalilha biex titlob għad-difensuri 

ta' Malta, xhieda ta' l-imħabba tiegħu lejn pajjiżu.  Fl-1950 huwa ingħata is-Service 

Awards mis-sotto segretarju għall-gwerra Ingliż.  Wara' l-gwerra Henry kompla 

jitħarreġ fis-Civil Defence. Għamel mill-inqas tliet korsijiet fl-1952: F' Jannar għamel 

kors għal part-time instructor fis-civil defence;  f'Marzu għal bomb reconnaissance 

officer;   u f'April fl-ewwel għajnuna lill-feruti.  F' Mejju 1992, huwa ġie mogħti The 

Malta George Cross Fiftieth Anniversary Medal, mill-President tar-Repubblika 

b'rikonoxxenza.  

 



Peress li Henry kien bniedem ta' integrita' huwa kien imsejjaħ ħafna drabi biex jaqdi 

ta' ġurat, uħud minnhom anke ta' prim ġurat fil-qrati, u ta' assistent kummissarju 

elettorali. Huwa kien civil servant "of the old school." Kellu rispett lejn kwalunkwe 

persuna fl-awtorita' ċivili. Is-superjuri tiegħu kienu jafu b'dan u għalhekk kien fdat u 

stmat.  Ġa kelna okkażjoni nsemmu li f'din it-tieni kariga huwa ta iżjed milli kien 

jitlob id-dmir, għax wara' kull elezzjonijiet ġenerali mill-1962 sal-1992 huwa dejjem 

baqa' jħajjar lil dawk kollha li kienu fil-kariga bħalu biex jagħtu lira jew tnejn lid-Dar 

tal-Provvidenza.  Meta Henry kien assistent kummissarju elettorali għall-ewwel darba 

fl-1962, il-votazzjoni kienet tkun mifruxa fuq tlett ijiem.  Barra minn hekk inzerta li 

dawk tal-1962 kienu l-iktar elezzjonijiet sħan u kkontestati li qatt kien hawn b'ħafna 

partiti. Il-kandidati kienu mħalltin f'lista waħda fil-karta tal-vot, b'mod li ħafna votanti 

kienu jinfixlu għal min jixtiequ jivvutaw meta kien ikun hemm ta' l-istess kunjom ma' 

żewġ partiti differenti. Wara, dawk l-elezzjonijiet il-Gvernatur Graham ikkummenta 

hekk mal-Kummissarju Prinċipali, fuq l-assistenti kummissarji: 

"..The unforeseen burdens which the whole process put upon them were such as to tax 

their patience and judgement to the utmost and I should like you to know that I have 

greatly admired the way in which all have stood up to the strain and carried on your 

work devotedly and uncomplainingly."  

 

Serva għal bosta drabi bħala ġurat fil-qorti,  ħaġa li kien jagħmel b'sens ta' dover 

ċiviku. Darba minnhom kellu joqgħod għal tlett ijiem sħaħ.  Iżjed tard beda jaħsibha 

biex joqgħod minħabba l-kuxjenza. Kien qed isofri biex jiġġudika lil ħaddieħor, anke 

meta x-xhieda kontra kienet tkun ċara.  

 

Iħobbu n-natura u l-annimali 

 

Meta fl-1957 il-familja Casolani siefru lejn Spanja, fost oħrajn, attendew għall-ġlieda 

tal-barri. Inez ikkumentat li dan mhuwiex sport għax il-probabilitajiet huma dejjem 

favur it-torero. Kitbet fid-djarju: "I consider it wicked to see an innocent bull, running 

out into the arena, romping and skipping, later on, being tortured to death."  Kemm 

ħadet iktar pjaċir erbat ijiem wara' meta kienu qed jivvjaġġaw bejn Fatima u La 

Guardia fil-Portugall qalb kampanja pittoreska kollha boskijiet,  jew imqar il-gallariji 

ta' Barċellona kollha mżejnin bil-fjuri.  Anke tmien snin wara' Inez ma setgħetx tostor 

il-pjaċir li ħadet meta rat daqstant kampanja sabiħa fl-inħawi ta' Varages qrib 

Marsilja. Kitbet: "It-triq kollha sa Varages hija mimlija siġar," u "ix-xeni hawnhekk 

huma sempliċement meraviljużi għax kollhom ħdura."  Meta Inez u Henry vvjaġġaw 

ġewwa Kent minn Londra sa Dover, baqgħet mistagħġba bis-sbuħija tal-kampanja 

Ingliża.   Erba' snin wara' kitbet hekk fuq il-kampanja madwar Como: "Como hija 

sabiħa wisq! Il-muntanji huma mimlijin ħdura." Iktar tard iddeskriviet il-muntanji, 

xmajjar u d-dabien ta' l-Isvizzera. Innutat b'entużjażmu it-toroq fil-muntanji kollhom 

siġar u fjuri. Il-veduta biss minn fuq il-muntanja Schilthorn taqtgħalek nifsek bil-

kobor u l-ġmiel.   

 

 

Fi ftit kliem, Inez kienet tapprezza ħafna l-ġmiel tal-kampanja u n-natura. Henry wkoll 

kien iħobb il-kampanja u n-natura.  Pinġa ħafna b'temi tan-natura. Kien jieħu ħsieb il-

ġnien li kellhom fi Gwardamanġa u dan kien jagħti ħafna frott.  Huwa saħansitra kiteb 

f'gażżetta kontra l-iżvilupp żejjed permezz ta' bini fejn qabel kien hemm kampanja 

jew xagħri. Fl-1992 wera t-tħassib tiegħu li l-ambjent kien qed jitgħarraq.  



 

It-tnejn kienu jħobbu l-annimali.  Fl-1955 Inez  kitbet talba għal Cecilia.  Henry 

pinġielha żiemel u squirrel fuq l-istess karta.  Qabel ma Cecilia siefret lejn Franza, 

hija ġabitilhom kelb mis-S.P.C.A. u semmewh Fido.  Lil dan il-kelb ħabbewh wisq.  

Barra minn hekk kellhom  amorin ukoll u semmewh Dodo. Għall-ewwel lil Dodo 

poġġewh f'qafas komuni, imma mbagħad Henry għamillu gaġġa ta' l-injam kbira 

ħafna biex Dodo jkollu fejn itir fit-tul u ma jiddejjaqx, għalkemm kien joħorġu 

regolarment.  Huma għallmu lil Cecilia tħobb lin-natura wkoll. Meta Henry u Cecilia, 

li kellha xi ħmistax-il sena, marru passiġġata barra fil-Furjana, hija qatgħet fjura.  

Henry qalilha li fjura hija isbaħ ħajja f'postha. Meta kienet Franza, Swor Cecilia kienet 

tibgħat isselli għal Fido u Dodo fl-ittri tagħha.  Ittra bi ħsieb ħelu kienet meta Henry 

pinġa cartoon ta' Fido u Dodo qed jitkellmu, fejn jistaqsu lil xulxin b'ħerqa meta ġejja 

lura Cecilia. Henry kien wera' s-sentiment tiegħu b'mod indirett permezz tal-annimali.  

Meta Henry u Inez siefru huma sabu lil min jieħu ħsieb sewwa ta' Fido u Dodo. Fl-

1966 huma ħallewhom mal-familja ġirien u ħbieb ta' Griffiths.  Meta Fido miet, 

tgħidx kemm ħassew it-telfa tiegħu u Inez bkietu ħafna. Meta Swor Cecilia ġieli 

organiżżat xi pet show fl-iskola ta' St Joseph fir-Raħal Ġdid, Henry u Inez dejjem 

kienu jattendu.  Fl-aħħar xhur ta' ħajtu, Henry kien f'kamartu fir-Rabat.  Ħamiema 

straħet fuq is-soll tat-tieqa tiegħu. Kien hemm soru li tajritha.  Huwa ma qal xejn dak 

il-ħin imma mbagħad stqarr ma' Swor Cecilia: "mur erġa' ġibha dik il-ħamiema!"   

 

L-imħabba li Henry u Inez Casolani kellhom lejn in-natura u lejn l-annimali kienet 

ġejja mir-rispett li kellhom lejn il-misteru tal-ħolqien.  Il-ħolqien u n-natura huma 

maħluqin minn Alla, u ma' kull jum li fih ħalaq parti mill-ħolqien "Alla ra li kollox 

kien tajjeb."  L-ambjent naturali ta' madwarna, il-kampanja u l-fattizzi naturali ta' l-art, 

huma l-isbaħ binja ta' l-aqwa Perit. Henry u Inez għarfu dan u beżgħu għalih. L-

annimali ta' kull xorta u sura jirriflettu raġġ ta' l-għerf u tieba bla qies t' Alla.  Il-ġmiel 

tal-ħolqien hu rifless tal-ġmiel bla qies tal-Ħallieq. Għandu joħloq rispett fil-bniedem 

u jwasslu biex joqgħod għalih bl-intelliġenza u r-rieda tiegħu.  Il-ħolqien huwa 

magħmul minn Alla u kollox huwa misluf lilna biex nużaw bil-qies u mingħajr ħela 

jew abbuż. Bħal fil-każ ta' binthom, il-koppja Casolani kienu jemmnu li anke ta' kif 

jinġiebu ma', jew jużaw pajjiżhom, is-soċjeta' ċivili, in-natura, u  l-annimali, 

għandhom jagħtu kont lil Alla.  
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L-imħabba ta' miżżewġin 

 

"U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbihietu, fuq xbihat Alla ħalqu; raġel u mara ħalaqhom."   

"..ħares Alla lejn kull ma kien għamel, u, ara, kollox kien tajjeb ħafna."   

Alla ħalaq lill-bniedem għax ħabbu, sejjaħlu wkoll għall-imħabba, vokazzjoni 

fundamentali u naturali ta' kull bniedem. L-imħabba tar-raġel u l-mara għal xulxin hija 

xbieha ta' l-imħabba assoluta li ma tiġi nieqsa qatt ta' Alla għall-bniedem.  

"Għalhekk mhumiex iżjed tnejn, imma ġisem wieħed."  

Ir-raġel u l-mara huma maħluqin għal xulxin, f'għaqda li ma tintemm qatt.  Huma 

jħobbu lil xulxin bħal ma ħabbna l-Mulej Sidna Ġesu' Kristu, lesti li jgħixu u jmutu 

għal xulxin. Jagħtu lil xulxin, jaqdu lil xulxin, u jkunu għal xulxin. Jgħinu li xulxin 

fil-materjal, fl-ispiritwal u fl-affarijiet reliġjużi. B'din il-virtu' huma jippruvaw isostnu 

lil xulxin permezz tal-kumpannija, l-inkoraġġiment u l-attenzjoni. Imma l-iktar meta 

ċ-ċirkostanzi jitolbuhom jaħfru lil xulxin u jinsew kull ma kienx xieraq jew kull ma 

seta' weġġa'. 

 

Dan kollu jitlob ħafna djalogu bejn il-konjuġi, kif ukoll qalb kbira u adattament għas-

sitwazzjonijiet tal-ħajja li bilfors jinbidlu hekk kif jgħaddi ż-żmien u huma jikbru. Fi 

kwalunkwe sitwazzjoni tal-ħajja huwa meħtieġ li il-miżżewġin jaqdu lil xulxin. Dan 

il-qadi' jagħti sodisfazzjon lil min jagħtih u lil min jirċevieh; iferraħ lit-tnejn; u 

jqarribhom lejn is-salvazzjoni personali. F'dan il-kapitlu naraw kemm Henry u Inez 

Casolani għexu din il-vokazzjoni għall-ħajja miżżewġa bħala virtu' li jmiss lill-

imħabba, għalkemm fil-kapitli ta' qabel ġa kelna xi ħjiel konkret ta' dan.  

 

L-inbid tajjeb ikompli jitjieb maż-żmien, u l-prova tat-tjubija tidher fit-tul.  Meta 

kienu t-tnejn imdaħħlin fl-eta' darba Inez stqarret ma' binthom Swor Cecilia: "Ma nafx 

kif jgħidu, 'Married love grows cold.' Jien lid-daddy xorta waħda bqajt inħobbu bħal 

meta żżewwiġna."  Qabel ma jmur għad-dawra kien ixejjer lil Inez li kienet tibqa' d-

dar issegwieh mit-tieqa. Hi kienet tistennieh fit-tieqa biex tarah ġej lura. Bint waħda 

mir-reżidenti kienet tistħajjilhom Romeo u Ġuljetta tat-tielet eta'.  Niftakru kif lejlet li 

Inez mietet Henry ried biċċa laħam minn ta' nofsinhar. Swor Cecilia qaltlu li dik 

kellha sservi għall-għada biex ommha ma jkollhiex għalfejn titħabat. Inez qalet lil 

Cecilia: "Intih qalbi u kull ma għandi. Se nċaħħdu minn biċċa laħam?" Mhux biss 

imma laħqet sajritlu trajfil għall-festa ta' San Enriku   Inez kienet taf li Henry kien ta' 

fommu sieket.  Għalhekk kienet dejjem b'seba' għajnejn u tistaqsieh hux kollox sew, 

bħal per eżempju meta jkun meżżu temp u jidhrilha li forsi qed iħoss is-sħana jew il-

bard bil-ħwejjeġ li jkollu.  Henry kien qal lil bintu: "Kieku mitt jien, kienet tmut 

warajja."  Lil Cecilia, Inez dejjem għallmitha biex tirrispetta lil missierha.  Qabel ix-

xogħol, Inez kienet tlestilu l-ewwel kolazzjon u hi tieħu miegħu.  Lura mix-xogħol 

kien isib l-ikel lest, u mara lesta biex tilqgħu u tisimgħu.  Meta l-impjegati tad-

Dipartiment tiegħu bdew jaħdmu ħinijiet iktar kmieni tħassritu ħafna għax kien 

inkonvenjent. Inez kienet tħobb iż-żwieġ bħala vokazzjoni u stqarret li għalkemm 

kienet tapprezza l-ħajja reliġjuża kieku kellha terġa' titwieled kienet terġa' tiżżewweġ 

u lill-istess persuna. Minkejja li kellhom karattri differenti, Inez kienet tħobb lil Henry 

b'mod sempliċi , uman, u ġenwin. Ħallew lil Alla jikkontrollalhom ir-relazzjonijiet 

tagħhom.  

 



Inez kellha ideat ċari tal-imġieba tal-mara lejn ir-raġel. F'artiklu li kitbet f'perjodiku fl-

1960, hija tat parir lill-ommijiet biex lir-raġel tagħhom ma jwarrbuhx u juruh 

attenzjoni wara' li jiġi mix-xogħol minkejja li hemm it-tfal.  F'artiklu ieħor fil-fuljett 

parrokkjali wissiet kontra ħbiberiji żejda u skorretti bejn miżżewġin u oħrajn.  Kienet 

tqim liċ-ċurkett li kien taha Henry dakinhar li żżewġu.  Meta fl-1988 ħxinilha s-seba, 

ħadet iċ-ċurkett għand l-arġentier biex iwessgħu.  

 

Henry kien iddedikat f'kull dover li kellu. Lil martu ma abbandunaha qatt f'xejn. Tant 

kien jafda fiha u jorbot fuqha.  Meta darba Inez kitbet patafjum f'ittra lil Swor Cecilia, 

u kien imiss kelmtejn minn Henry, hu kiteb hekk: "I don't know what mummy has 

written, but I approve every word."  Ħabib tagħhom tħassar lil Henry meta sema' li 

miet, imma feraħ fl-istess ħin għax fl-aħħar il-Mulej reġa' laqqgħu ma' dik li kienet il-

milja ta' ħajtu - il-mara tiegħu.  

 

Meta mietet Inez, Henry ħass in-nuqqas tagħha ħafna. Huwa baqa' jaħseb fiha u tilef 

ħafna mill-interessi li kellu.  Imma ftit ftit reġa' beda l-ħajja ta' kuljum imfarraġ l-iżjed 

mill-preżenza ta' Ġesu fis-Sagrament u miż-żjarat ta' bintu Swor Cecilia. Ma kienx 

jgħaddi anniversarju mill-mewt ta' Inez li ma kienx jiddedikalha xi versi fil-gażżetta 

fl-avviżi għall-Quddiesa b'suffraġju għal ruħha. Dan vers minn dawn: 

"A kind wife, exemplary mother 

in the good Lord always believed 

May the Almighty have compassion 

Upon all those who are bereaved."  

 

Mela baqa' sejjer bħal qabel ma mietet. F'ħajjitha kien jibagħtilha kartolini f'ħafna 

okkażjonijiet, b'turija ta' mħabba u rispett li kienet konferma tal-ħajja ta' kuljum.  Bħal 

ma ġa għedna, Henry ma kienx iħobb iġemma', u l-kartolini ta' Inez m'għadhomx 

jeżistu, imma nistgħu nibqgħu ċerti li l-kartolini li għadhom jeżistu ta' Henry lil Inez 

kienu reċiproċi ta' dawk mibgħutin minn Inez.  Henry kien jikteb l-awgurju hu stess.  

Ma kienx joqgħod fuq il-kitba lesta tal-kartolini. U dan il-kliem jikxef imħabba li 

baqgħet żagħżugħa. Meta Inez għalqet 67 sena, araw x'kitbilha: "Hap Hap Hap Happy 

Birthday Anniversary.  May all your Happy Good dreams come true. For ever and 

ever, Yours Harry."   F'jum l-omm ta' ħames snin wara' kitbilha hekk: "Best Greetings 

to a marvellous mother and wife. Who else could it be? INEZ!  There may be an 

equal, but not better! Though for me there is no equal, she is unique. Harry."   

 

Ħafna stqarrew li l-koppja Casolani kienu inseparabbli: fil-biċċa l-kbira joħorġu 

flimkien;  jieklu flimkien; jitolbu flimkien; il-knisja flimkien. Uħud qatt ma rawhom 

separatament waħidhom meta kienu joqogħdu r-Rabat.  Fil-Belt kienu dejjem 

jippassiġġaw lambrazzetta.  Kienu jieħdu ħsieb xulxin, u jirrispettaw lil xulxin.  Kienu 

koppja ideali,  jew mudell,  u xhieda tassew tal-fedelta' u l-lealta' bejn il-miżżewġin.  

Kienu jidhru feliċi u koppja li jgħixu fl-armonija.  Fuq xulxin kienu jitkellmu bi 

mħabba ta' entużjażmu, kif jingħad bil-Malti, "qishom għarajjes". Il-ferħ tagħhom 

kien xhieda tal-preżenza tal-Mulej fosthom, magħqudin fit-talb.    

 

Monsinjur Lawrence Gatt ikkummenta:  

"Timpressjonak koppja hekk.  Lili mpressjonani ħafna bniedem ta' l-eta' u l-esperjenza 

li kellu Henry Casolani meta tarah xhieda ta' fedelta' li ma tmutx lejn it-twemmin 



tiegħu, lejn martu u bintu, lejn dak li għex dejjem għalih u mhux lest biex iħallih qatt. 

Daqqa ta' ħarta solenni lil ċerti elementi tal-kultura ta' żmienna."  

 

It-tabib Joseph Ferriggi qal hekk f'intervista bit-telefon:  

"Laqtitni mhux hi. U lanqas hu. Imma l-koppja. Ma nistax nagħżel bejnu u bejnha. L-

eżempju: Huma t-tnejn - fil-koppja. Huma eżempju għan-nies tal-lum. Illum qed 

ngħixu f'soċjeta' - kif se naqbad ngħidlek? L-eżempju tajjeb huwa tagħhom. Mhux tal-

wieħed jew ta' l-oħra - fl-opinjoni tiegħi.  Pero' l-eżempju huwa tagħhom bħala 

koppja. Jien ma naħseb xejn fuq wieħed u fuq l-oħra - imma bħala koppja; it-tnejn li 

huma." 

 

Ghal 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 ta' l-imħabba tagħhom 

lejn Alla. Henry u Inez ħadu ż-żwieġ kif inhu: vokazzjoni. Jiġifieri sejħa minn Alla 

biex ikunu partners fiż-żwieġ, missier u omm, kapijiet ta' familja. Din is-sejħa 

għalihom ma kienetx biss għaż-żwieġ, imma għaż-żwieġ ma' din il-persuna 

partikolari. Sa mill-bidu Alla ried li Henry jkun żewġ Inez u Inez mart Henry. Iż-

żwieġ tagħhom kien parti mill-pjan ta' Alla tal-ħolqien u tas-salvazzjoni. Il-vokazzjoni 

tagħhom ġiet imġedda fiż-żmien:  Dak li "sejjaħ lil din il-koppja għaż-żwieġ baqa' 

jsejħilha fiż-żwieġ."   
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L-imħabba tal-familja 

 

"Meta temmew kull ma kellhom jgħmlu skond il-liġi tal-Mulej reġgħu lura lejn il-

Galilija, fil-belt tagħhom ta' Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ,  mimli bil-

għerf. U l-grazzja ta' Alla kienet fuqu."  

 

Fil-kapitlu ta' qabel għedna li għal min hu miżżewweġ, l-ewwel proxxmu huwa l-

konjuġi tiegħu jew tagħha. Imbagħad għall-koppja flimkien il-proxxmu huma l-ulied.  

Is-sagrament taż-żwieġ iqaddes l-imħabba tal-miżżewġin kif ukoll l-imħabba tal-

familja. Il-missier u l-omm jitqaddsu b'kull ma jagħmlu għal uliedhom u l-ulied 

jitqaddsu b'kull ma jagħmlu mal-ġenituri.  Permezz taż-żwieġ, l-imħabba konjugali u 

l-imħabba tal-familja jaqsmu mill-misteru sabiħ ta' l-imħabba ta' Kristu lejn l-għarusa 

tiegħu il-knisja.  Dan is-sagrament iżomm u jqaddes il-ħajja u l-imħabba, il-fedelta', 

il-qadi', il-ferħ u għożża.   Familja li tirrikonoxxi dawn il-veritajiet u taħdem biex 

tikseb il-grazzji meħtieġa tista' tkun familja ideali mibnija fuq l-imħabba li tixbaħ lil 

dik li biha Kristu jħobb lill-knisja tiegħu, imħabba li ġġib u ssostni l-ferħ anke fl-

avversita'. 

 

Fil-każ tagħna tal-familja Casolani qed niltaqgħu ma' familja ideali, fejn wieħed seta' 

litteralment jieħu nifs mill-atmosfera mimlija bil-ferħ bħala riżultat ta' mħabba vera u 

ġenwina li kienet teżisti bejn il-konjuġi. Din l-imħabba kienet tidher f'kull ma kienu 

jagħmlu u kull ma kienu jgħidu.   Binthom Swor Cecilia hija parti u l-aqwa xhud: 

"Jien u missieri dejjem sibna lill-mama' tistenniena meta wasalna lura d-dar, lesta biex 

tilqagħna, u biex tisma' fuq ix-xogħol u fuq l-iskola.  Hija kienet dejjem mimlija 

entużajżmu u ferħ.  Kienet taf tisma' b'attenzjoni u interess. Kienet tħobbna kull ħin u 

kull mument.  Meta kont qed nikber kont nistaqsi lili nnifsi kemm tiflaħ tħobbna 

iżjed."    

Darhom kienet benniena ta' mħabba.  

 

Dak li għedna hawn fuq kienet tafu, tipprattikah u tistqarru pubblikament Inez. Fil-

faljett parrokkjali kitbet: "L-ewwel ħbiberija għandha teżisti bejn il-membri tal-

familja - bejn l-omm u l-missier, bejn l-aħwa, bejn l-ulied u l-ġenituri.  Hekk il-

familja tkun unita u tgħix fil-hena u fil-paċi."   Inez kienet taħdem għall-għaqda fil-

familji permezz tal-kitba tagħha u tal-parir tajjeb mitlub. Kienet tgħid ir-rużarju 

kuljum mhux biss għax tħobb lill-Madonna u lil Ġesu' imma wkoll għax kienet 

tgħoddu bħala t-talba tal-familja li hija tant kienet tħobb.  Kienet galbata fl-ekonomija 

tad-dar biex il-familja titgħaxxaq bil-kumdita' mingħajr ħela.  Kitbet biex il-ġenituri 

jifhmu u jgħinu li-żgħażagħ, bil-kelma t-tajba, bil-ħlewwa, u bit-talb. Kienet tal-fehma 

li l-ġenituri għandhom irabbu lil uliedhom sewwa fl-imħabba u r-rispett li ż-żgħażagħ 

għandu jkollhom lejn il-ġenituri. Hija ħeġġet ukoll lill-miżżewġin biex jibqgħu 

jirrispettaw lill-ġenituri f'ħajjithom u anke wara' mewthom.  Inez kellha sens kbir ta' l-

imħabba ta' l-omm u kieku jkollna niktbu kull ma kitbet hi fuq hekk nimlew volum 

imdaqqas sew.  Kienet tieħu l-eżempji ta' Cornelia, li qieset lil uliedha bħala l-aqwa 

ġojjelli tagħha; Santa Monika, li tant ħabbet lir-raġel, lil binha Santu Wistin u lill-

kunjata tagħha li wasslithom għall-konverżjoni, u lil Crosina Bouhohorts minn 

Lourdes li permezz tal-fidi tagħha talbet u kisbet il-fejqan ta' binha.   Inez kienet tagħti 

parir biex il-kunjati jħobbu lil żwieġ uliedhom bħallikieku uliedhom stess.  Kienet taf 



li jeżistu problemi ta' bejn il-kunjati u żwieġ uliedhom li setgħu iġibu l-firda.  Inez 

kienet tħobb ħafna lill-familja ta' Henry. Ġa rajna fl-ewwel kapitlu kemm kienet tmur 

iżżurhom spiss fir-Rabat meta kienet għadha għarusa lil Henry. Inez baqgħet tħobb 

lill-qrabatha u tiftakar fihom fit-talb tagħha.  Id-djarju tagħha juri l-anniversarji tal-

mewt ta' missiera u ta' ħuha. Fit-tieni każ kitbet fl-1988: "My dear brother's 43rd 

anniversary"   

 

Nies li kienu jafuhom kollha ta' fehma waħda, li din il-familja kienet magħquda u 

eżemplari. Ħabiba u ġara tagħhom stqarret: "Qed ngħidlek: qisa s-Sagra Familja! 

Dejjem flimkien. It-tifla fin-nofs. U kellha toħorġilhom soru - tifla waħda."  Henry 

tant kien iħobb lill-familja li dejjem stqarr li l-isbaħ jum ta' ħajtu kien meta twieldet 

Cecilia. Ma kienetx din ukoll il-ġurnata li fiha l-koppja Casolani saret familja?  Henry 

huwa mfakkar  għall-imħabba safja u sabiħa tiegħu għal Inez u Swor Cecilia. Kien 

isemmi lil Inez mal-patrijiet Dumnikani speċjalment minħabba s-sagrifiċċji li kienet 

għaddejja minnhom meta kienet marida, u kien juri l-preokkuppazzjoni tiegħu mal-

patrijiet meta kienet tkun ma tiflaħx.  Il-ħsieb tiegħu kien ħafna fil-familja.  Patri ieħor 

li kien jafhom stqarr  li din il-familja kienet ideali, biex ma jgħidx li kienet il-familja 

nisranija mudell.  Kienet familja tad-dar u tal-knisja: "..la famiglia Casolani e' una 

famiglia esemplare per non dire tipo di famiglia cristiana.. Era una famiglia Casa e 

Chiesa."  L-anqas ma kienet magħluqa fiha nnifisha.  Neputijiet tagħhom, kemm min-

naħa ta' Henry u kemm min-naħa ta' Inez kollha sabu zijiet maħbuba li huma 

rrispettaw sa l-aħħar ta' ħajjithom.  Henry u Inez għenu lill-familjari tagħhom fi 

kwalunkwe bżonn u pjaċir.  Hekk ukoll għamlu mal-ġirien u l-ħbieb tagħhom.  Kienu 

familja li għenu lil familji oħra.  Il-komunita' lokali ta' kull fejn kienu joqogħdu 

gawdiet bl-imġieba u l-eżempju tagħhom. Għalhekk kien jiddispjaċihom meta kienu 

jisimgħu b'separazzjonijiet ta' koppji miżżewġa, speċjalment għax kienu  jemmnu li t-

tfal innoċenti għandhom ikunu protetti mill-ħsara li ġġib il-firda.  Il-familja Casolani 

baqgħet magħquda fit-talb wara' l-mewt ta' Inez u ta' Henry.  Ma għaddietx sena li fiha 

Henry u Swor Cecilia ma għamlux Quddiesa b'suffraġju għal ruħ Inez.  Swor Cecilia 

għadha tagħmel Quddiesa għal dan l-għan anke wara' l-mewt  ta' Henry.   Din hija 

tkomplija tal-ħafna kumplimenti u xewqat sbieħ li dejjem urew lil xulxin bħala 

familja magħquda. Sezzjonijiet sħaħ tal-Arkivju Casolani jikkonsistu f'ghexieren ta' 

ittri u kartolini li ntbagħtu mill-koppja lil binthom meta xi ħadd minnhom kien 

imsiefer, jew kartolini għal okkażjonijiet bħall-Għid, il-Milied, għeluq sninhom, jum 

l-omm, jum il-missier, il-festa tal-Qaddis tagħhom, u xi okkażjoni speċjali oħra.   

Dawn il-kartolini kienu jintbagħtu bi skadenza regolari u qatt ma falliet waħda.  

Jeżistu dawk li bagħat Henry lil Inez iżjed minn dawk li bagħtet hi peress li kif ġa 

rajna, Henry ma kienx iħobb iġemma'.  Il-kartolini ta' Henry kienu komposti bil-qalb 

minnu. Ma kienx joqgħod fuq il-kliem stampat lest.  Dan ma kienx riżultat ta' 

influwenza konsumista bħal ma f'ħafna drabi jiġri dan iż-żmien.  Dan kien riżultat tal-

entużjażmu u ferħ li bih żammew lil xulxin bħala familja. 

 

Il-familja kienet kompluta b'binthom, Cecilia.  Diġa' tkellimna fuqha u fuq kemm 

kienu jħobbuha.  Dak li jimpressjona huwa l-fatt li baqgħu daqstant isegwuh f'kull 

pass li tagħmel, mingħajr ma fixkluha fil-missjonijiet li kellha bħala soru. Fi 

kwalunkwe okkażjoni, speċjalment wara' li saret soru, Henry u Inez kienu jibagħtu lil 

Cecilia kartolini u ittri bi kliem ħelu ta' mħabba u preżenza ta' Alla,  speċjalment il-

Barka. Henry ta' pittur u karikaturist li kien, ġieli pinġa l-kartolini huwa stess. Meta 

kienet tkun imsiefra jew Għawdex kienu jibagħtulha ittra kull jumejn.  Id-djarju ta' 



Inez kien dell tal-movimenti ta' Swor Cecilia.   Meta Cecilia daħlet soru, naraw li l-

preżenza ta' Alla kompliet tisseddaq. Inez għamlet riżoluzzjoni biex tgħix ħajja aħjar 

biex tkun denja ta' kunjata ta' Kristu! Mhux għax kellha xi ttejjeb, imma għax tant 

kienet tħobb lil bintha u lil Ġesu'.  Fil-kapitlu dwar ir-rispett lejn ir-reliġjużi rajna li 

Inez u Henry dejjem ħabbew lil persuni ta' ħajja kkonsagrata.  Wara' l-1964, u b'mod 

iktar speċjali wara' l-1984, huma adottaw lill-komunita' tas-sorijiet ta' St Joseph bħala 

parti mill-familja. Saru lkoll kunjati ta' xulxin. Kellhom lil binthom soru magħhom u 

ħassew rispett lejn is-sorijiet bħallikieku mal-qraba tar-raġel ta' binthom kieku 

żżewġet. Meta kienu Ruma fl-1971, l-ikbar pjaċir kien propju meta żaru lis-sorijiet ta' 

St Joseph ta' hemm, minkejja li Swor Cecilia kienet Malta. Hekk kitbet:  

"The nuns, our nuns of course, greeted us warmly, asked us in, and we were shown in 

a lovely drawing room..We chatted with Sr M. Louise (Sacco) to our hearts' 

content..We did enjoy it so very much, which crowned the climax of our sojourn in 

Rome."  

 

Il-familja Casolani ma nkisretx meta telqet Cecilia lejn Franza. Ir-rabta intima baqgħet 

għal dejjem permezz ta' l-imħabba tal-familja li kienet ibbażata fuq il-mudell ta' l-

imħabba ta' Kristu lejn il-poplu l-ġdid ta' Alla. Jekk il-preżenza materjali naqset, il-

preżenza spiritwali baqgħet hemm, anzi l-familja kibret bid-dħul reċiproku tal-konjuġi 

Casolani u l-komunita' tas-sorijiet ta' St Joseph. Maż-żmien il-familja Casolani adattat 

ruħha u mbidlet.   

 

Il-familja llum tinsab fiċ-ċentru tal-ġlieda bejn it-tajjeb u l-ħażin, bejn il-ħajja u l-

mewt, u bejn l-imħabba u kull ma hu kontra l-imħabba.  Il-familja hija fdata bil-jedd u 

bid-dmir li tferrex il-qawwa tas-sewwa mill-għajn tiegħu li hu Kristu l-Feddej.   Bħal 

ma għamlet il-familja Casolani, il-familji kollha għandhom jitħarrġu fis-sewwa biex 

ikunu qawwijin bil-qawwa ta' Alla. Din il-familja Casolani kienet knisja domestika, li 

xandret bl-eżempju, bil-ferħ u mingħajr daqq ta' trombi, li l-familja hija teżor tal-

knisja, ġawhra tas-soċjeta', u tama ta' l-umanita'.  It-trobbija u l-formazzjoni ta' Swor 

Cecilia fl-għożża tal-familja Casolani hija prova li, skond il-pjan tal-ħolqien ta' Alla 

kif kien mill-ibgħad żminijiet, il-familja hija l-qafas li fih il-persuna umana, 

magħmula xbiha ta' Alla, titwieled, titrabba u timmatura fl-aqwa ambjent ta' mħabba 

tal-familja.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Twettiq tal-virtujiet kardinali 

 

Prudenza 

 

Meta wieħed iħobb ma jkunx irid iweġġa' lill-maħbub. Joqgħod attent u b'seba' 

għajnejn, u jinġieb kif jixtieq li ħaddieħor jimxi miegħu. Il-prudenza hija l-għajn 

viġilanti tal-imħabba.  Henry u Inez Casolani, għax kienu jinħabbu u għax kienu 

jħobbu lill-proxxmu, kienu jagħrfu x'inhu meħtieġ biex tħobb; x'inhu dak li jaqbel ma' 

l-imħabba, u dak li l-imħabba jneħħilha s-safa'. Huma mxew bil-prudenza u fl-

imġieba tagħhom ma qagħdux jikkalkolaw x'jaqbel lilhom. Tant kienu pprattikati 

f'dan li kienet tiġihom b'mod naturali li jkunu prudenti, anke f'affarijiet żgħar. Nagħtu 

eżempju ta' meta ħbieb ta' binthom Swor Cecilia kienu jiltaqgħu magħhom wara' l-

Quddiesa. Minkejja li kien missierha, Henry kien bil-prudenza kollha jallontana ruħu 

waħdu u jkompli fi triqtu biex l-oħrajn ikollhom il-liberta' jitkellmu ma' Swor Cecilia.  

Kien jistqarr li qatt ma qal kelma kontra ħadd, sa minn meta kien għadu tifel. Din ma 

setax għaliha. Inez ma kienitx tonqos fil-prudenza.  Kitbet fil-fuljett parrokkjali fuq il-

prudenza fil-kitba ta' l-ittri. Eluf ta' Maltin kellhom qrabathom emigrati u l-ittri kienu 

l-unika ħolqa. Inez tat pariri biex l-ittri nweġbuhom fis kemm jista' jkun; biex inkunu 

sinċieri; niktbu bi ftit sens ta' umoriżmu biex min jaqra jieħu pjaċir, u biex meta 

tiġrilna xi ħaġa kerha li tgħaddi mingħajr konsegwenza, peress li huma ma jistgħu 

jagħmu xejn, ikun aħjar li ma ngħarrfuhomx. Fuq kollox qatt ma niktbu biex 

inweġġgħu lil min jaqra, anke jekk tkun il-verita'. Għalhekk għandna niktbu ittri sbieħ 

li jikkonfrontaw lil min jaqrahom.  Bħal ma rajna fuq l-ittri li Henry kiteb lill-gażżetti, 

huwa dejjem kiteb biex ifaħħar, qatt biex imaqdar. 

 

Temperanza 

 

Il-koppja Casolani kkuntentaw b'dak li bagħtilhom Alla, u kienu moderati f'kollox.  

Rigward il-modestja fl-ilbies nitkellmu iktar tard.  Kienu moderati fil-ħin. Għalihom 

il-lejl kien ħin tal-mistireħ. Meta kienu msefrin u jittardjaw sal-12.15 a.m., Inez kitbet 

li qed jiddisklaw late nights!,  u minkejja li t-tentazzjoni biex jixtru affarijiet sbieħ 

minn barra kienet kbira, kitbet iżjed minn darba fid-djarju li ma xtrawx għax il-

prezzijiet kienu għoljin wisq.   Ma kienux klubin għall-affarijiet tad-dinja.  Rajna 

kemm kienu jifirħu b'dak kollhu li hu sabiħ u naturali għax raw li kien ġej minn Alla. 

Ħadu x-xogħol tagħhom bis-serjeta' għax hekk kienu jitolbu l-professjonijiet u 

vokazzjonijiet rispettivi tagħhom. Wieħed dejjem għandu jagħti l-aħjar fil-ġurnata 

tax-xogħol tiegħu. Dan il-messaġġ għaddewh lil binthom li wettqet il-missjonijiet 

tagħha bħala soru u għalliema bl-istess impenn. Imma x-xogħol qatt ma ġie l-ewwel 

għalihom.  Alla, l-imħabba, l-ispirtu, u l-familja jiswew iżjed mill-flus.  Għexu 

f'appartamenti, mhux fi djar terraced; xtraw karozza żgħira, mhux ta' lussu;  Il-btajjel 

f'Malta qattgħuhom f'furnished flats, mhux f'xi lukanda. Huma rreżistew it-tentazzjoni 

ta' xewqat għal affarijiet mhux meħtieġa, biex ġabru l-enerġiji tagħhom għall-prattika 

ta' l-imħabba f'ħajja ta' moderazzjoni u temperanza. 

 

 

 

 



Qawwa 

 

Permezz  tal-prudenza, il-koppja Casolani għarfu t-toroq ta' l-imħabba. Imbagħad din  

wettqithom fil-kuraġġ għax l-imħabba qawwiethom fl-ispirtu, u b'hekk ħabbew u 

ddefendew dak kollu li jġib l-imħabba. Huma kienu midħla sew ta' l-aqwa att ta' 

mħabba li qatt twettaq: Ġesu' fuq is-salib, Feddej tal-bnedmin kollha. Matul ħajjitha 

Inez kienet mara ta' kuraġġ; qawwija fil-konvinzjonijiet insara tagħha; fis-sens ta' 

dover lejn il-vokazzjoni tagħha ta' mara miżżewġa u omm; u fil-ħeġġa li qatt ma 

naqsitha għat-tagħlim.  Henry u Inez flimkien kienu kuraġġużi biżżejjed biex ħallew 

lill-unika binthom issir soru meta xtaqu tant li l-familja tagħhom tkompli tikber.   Din 

il-qawwa dehret b'mod speċjali waqt l-aħħar mumenti  tagħhom. Kienu eżempju ta' kif 

wieħed għandu jħejji u jilqa' dak li ġej. Huma ma beżgħux mill-mewt għax dejjem 

aċċettaw dak kollu u kif bagħatulhom Alla. Kienu qed isegwu pass pass il-grazzji li 

jibgħat Alla. Għalihom anke l-mewt kienet grazzja minn Alla. Kienu dejjem ċerti 

mill-imħabba ta' Alla, imma attenti għas-sinjali u l-mogħdijiet tiegħu.  U minkejja s-

sofferenzi u uġiegħ, baqgħu hekk sa l-aħħar; b'kuraġġ u qawwa.  

 

Ġustizzja 

 

Il-konjuġi Casolani għażlu bil-grazzja ta' Alla biex jagħmlu s-sewwa u t-tajjeb.  Din 

kienet għażla fundamentali li huma għamlu bikri f'ħajjithom, imma li ħteġilhom 

iġeddu ta' kuljum. Din l-għażla bejn it-tajjeb u l-ħażin hija l-aqwa turija tal-virtu' tal-

ġustizzja li kull bniedem irid jieħu biex ikun jista' jħobb u b'hekk jimxi skond l-

imħabba bħal ta' Kristu, u jkun jistħoqqlu l-ħajja ta' dejjem.  Il-ġustizzja mhijiex mal-

proxxmu.  Ħadd ma għandu jikkundanna lill-ħaddieħor; din il-ġustizzja għandha 

x'taqsam ma' l-imħabba.  Huwa l-bniedem li qed jiddeċiedi u jiġġudika lilu nnifsu. 

 

Għalhekk naraw li Henry Casolani, li kien dejjem lest biex jaħfer lil kulħadd, meta 

kien imsejjah biex ikun ġurat, kien isibha bi tqila biex jiġġudika lill-akkużat u fl-aħħar 

talab li jkun skużat minn dak l-inkarigu.  Imma meta Henry u Inez għażlu li jitolbu 

kuljum, jedukaw lil binthom fil-ħajja nisranija u mill-aħjar li setgħu; meta għażlu li 

ma jfixkluhiex fil-vokazzjoni tagħha; meta għenu lil xulxin, lill-qrabathom, lill-

ħbiebhom, u lill-proxxmu fit-tiġrib tal-ħajja ta' kuljum; meta ddeċidew li jagħmlu l-

karita' permezz ta' pariri, kitba tajba jew b'għotjiet ta' flus u materjali oħra;  huma 

kienu qed jagħmlu ġustizzja magħhom infushom biex jimmerithom dak li wegħedna 

Kristu. 
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Xita ta' virtujiet 

 

S'issa rajna kif Henry u Inez Casolani żżejnu u wettqu l-virtujiet teologali u kardinali.  

F'dan il-kapitlu nkomplu naraw virtujiet oħra li kellhom, bħall-onesta'; modestja; 

sinċerita'; gratitudni; ferħ; umoriżmu u entużjażmu, kif ukoll reċiproċita'; umilta' u 

serenita'. B'hekk inkunu nistgħu naċċertaw ruħna iktar kemm, bil-grazzja ta' Alla, 

huma kienu kapaċi jagħrfu s-sewwa u jwasslu l-ħsibijiet, ix-xewqat u l-azzjonijiet 

tagħhom lejn il-maturita'. Ġa rajna kemm ħajjiet Henry u Inez kellhom sens għalihom.  

Dan se nkomplu nikkonfermawh f'dan il-kapitlu bl-eżempji mill-ħajja personali 

tagħhom, mill-imġieba mal-proxxmu, u mill-mod kif laqgħu il-mewt.  

 

Onesta' 

 

Henry kien jaqdi lill-klijenti tad-Dipartiment tax-Xogħolijiet.  Ħafna minnhom kienu 

jkunu mgħaġġlin biex jiżviluppaw il-propjeta' tagħhom.  Huwa kien jagħmel minn 

kollox biex iħaffef xogħolu ħalli dawn jinqdew.  Uħud kienu joffrulu ħlas biex 

jeħilsilhom ix-xogħol kmieni.  Hu qatt ma ħa xejn.   Kull meta huma ingħataw bqija 

mill-ħwienet, jew flus mill-bank iżjed milli kien dovut lilhom, huma dejjem 

irritornawhom minnufih.  

 

Modestja 

 

Inez Casolani xtaqet il-ġid lill-familji u pprendiet it-tiġrib li jista' jġib in-nuqqas ta' 

modestja fl-ilbies.  Il-ħajjata tagħha tiftakar li meta kienet tħitilha, Inez kienet tinsisti 

li l-iskollatura tkun deċenti u l-ilbies onest, u l-istess kienet teżiġi għall-ilbies ta' 

bintha Cecilia.  Speċjalment meta kienu msiefrin, Inez kienet tinnota b'dispjaċir li n-

nisa rmew il-modestja fl-ilbies.  Eżempju ta' dan kien meta għaddew bit-tren mir-

Rivjera Franċiża fl-1957.  Sorpriża kbira għaliha kienet li n-nisa jidħlu l-knisja 

mingħajr il-velu.   Iktar tard fl-1978 hija nnotat kemm kien hemm pornografija għall-

bejgħ f'Ħamburg.   

 

Dan kollu ġiegħela tikteb kontra modi stravaganti fl-immodestja.  Meta wasal is-sajf 

tal-1959, Inez kitbet fil-perjodiku Santa Rita: 

"X'gost nieħdu billi nilbsu diżonest?! Kultant tara xi tfajliet li jwaqqgħulek wiċċek fl-

art kif ikunu mgeżwrin, jew aħjar infaxxati b'xi biċċa drapp.. 

"Biex nilbsu deċenti m'hemmx għalfejn nilbsu bil-kule' bħan-nanna, jew xi antikalja 

ta' żmien il-brodu.  Nilbsu modern kemm jista' jkun, ma ngħidx le, pero' kemm 

tammiraha iżjed xi tfajla jew mara jekk tkun liebsa deċenti!"   

 

Fil-Leħen il-Parroċċa ikkwotat lill-Madonna li f'Fatima avżat li "għad ikun hawn ċerti  

modi li bihom tassew joffendu 'l Alla."  Inez kompliet hekk: 

"Nitolbu, speċjalment lill-ommijiet u lit-teachers, jipprattikaw il-virtu' tant sabiħa tal-

modestja, billi jagħtu eżempji tajba b'ilbieshom lit-tfal li huma taħt il-ħarsien 

tagħhom.. 

"Tittollerawx ilbies indeċenti billi tibqgħu siekta.  Qumu! Tkellmu bil-ħlewwa u bil-

ġentilezza, imma tkellmu! Meta s-saċerdoti u r-reliġjużi jitkellmu kontra l-

immodestja, nirringrazzjawhom u nuruhom li napprezzaw kliemhom.. 



"Mela nitolbu issa wisq aktar minn qabel, għax din id-dinja qatt ma kellha bżonn ta' 

talb u modestja daqs illum."  

 

Pożitivament Inez kitbet fuq l-eżempju tajjeb ta' familja ħbieb tagħha. Meta kienet 

għandhom, it-tifla ta' erbatax-il sena kienet sejra l-Quddiesa b'dublett qasir li ommha 

riditha tilbes bilfors. Wara' li  t-tifla damet ħafna tispjega lil ommha kemm se tidher 

kerha meta toqgħod bil-qiegħda, hija daret lejn Inez u talbitha tidħol hi u tikkonvinċi 

lil ommha.  Hija nnotat b'sodisfazzjon li l-ilbies immodest ta' qosor esaġerat fil-knisja 

kien naqas ħafna sa l-1972.  

 

Sinċerita' 

 

Fit-tisħiħ ta' l-imħabba li l-koppja Casolani kellhom lejn Alla u l-proxxmu, huma 

dejjem stqarrew dak li dehrilhom li kien il-verita'.  Kienu sinċieri bil-prudenza u bil-

kelma t-tajba.  Irrispettaw lill-interlokutur tagħhom, kemm bil-kliem u kemm bil-

għemil. Għarfu li il-pedament ta' kull ħbiberija soda u dejjiema hija s-sinċerita' li ma 

hi  xejn ħlief preċett morali u virtu' li tingħatalna bi grazzja mingħand Alla, fix-xbiha 

tal-Patt li Hu għamel mal-poplu l-qadim u l-poplu l-ġdid tiegħu, fuq iż-żewġ  naħat 

tas-sena tal-Mulej.  Kien minħabba f'hekk li Henry u Inez Casolani kienu nies 

maħbubin u rrispettati minn kulħadd. Wieħed kien jaf fiex jinsab magħhom.  

 

Kollega ta' Henry kkummenta hekk fuqu: "Henry kien bniedem twajjeb u sinċier bil-

barkiet kollha ta' Alla fuqu."  Ħabiba ta' Inez tirrakkonta: "Kienet mara taf tħobb. 

Kienu spiss jiġu għandi.  Mara sew u sinċiera immens. Inti tlift ħafna li qatt ma ltqajt 

magħha."    

 

Inez kitbet artiklu sabiħ fuq is-sinċerita' u l-verita' fl-1969. Qalet li l-omm għandha 

ħafna xogħol x'tagħmel, imma importanti huwa li tgħallem lil uliedha jkunu sinċieri 

biex meta jikbru jkollhom relazzjoni tajba mal-proxxmu, speċjalment meta jitgħarrsu 

u jiżżewġu, għax anke jekk ikollhom xi jgħidu, almenu ma jkollhom xejn fuq il-

kuxjenza għax ikunu ttrattaw ma' ħaddieħor bis-sinċerita' kollha.  Hija ħeġġet lill-

ġenituri biex jikkoreġu lil uliedhhom bil-ħlewwa kollha biex uliedhom ma jibżgħux 

jgħidu l-verita', u jkunu sinċieri billi jammettu li żbaljaw.  Hija tenniet dan il-ħsieb fir-

rigward tal-kitba li għandha tkun onesta, sinċiera u tirrifletti l-verita' kollha.  Dan 

għaliex fil-kitba nuru lilna nfusna.  

 

Ħajr  (Gratitudni) 

 

Il-konjuġi Casolani kienu sinjuri f'qalbhom għax kellhom il-virtu' tal-gratitudni.  

Huma mhux biss kienu jafu kemm Alla tahom barkiet imma ftakru kontinwament illi 

l-affarijiet sbieħ u tajbin, kbar u ċkejkin, ġejjin kollha minn Alla.  Din it-tifkira hija l-

iktar fatt fundamentali tal-virtu' tal-gratitudni.  Iktar ma din il-koppja iżżiet ħajr 'l 

Alla, iktar stagħniet fl-ispirtu għax irrealiżżaw kemm kienu qed jirċievu rigali u 

grazzji u ġġeddu kontinwament fil-fidi. 

 

Dawn il-konjuġi kienu jħarsu lejn xulxin bħala rigal ta' Alla.  Għalhekk huma dejjem 

skoprew kwalitajiet sbieħ f'xulxin.  Hekk ukoll huma għarfu u għarrfu lil Cecilia bħala 

rigal ta' Alla ukoll.  Għalhekk it-tifla trabbiet kuntenta u f'ambjent seren.  Minħabba s-

sens u virtu' ta' gratitudni li kellhom, Henry u Inez kienu jinnutaw kollox u jagħmlu 



dak li hemm bżonn bix-xieraq għax għalihom il-ħolqien kollhu kien rigal li jridu 

jibżgħu għalih.  

 

Dan għallmuh lil binthom Cecilia. Dejjem qalula biex tkun grata għal kollox. Darba 

Cecilia ingħatat pupa bħala rigal.  Din ma għoġbitiex u qalet lill-ġenituri tagħha. Inez 

kienet imbarazzata u qalet lil Cecilia li meta tingħatalna xi ħaġa, żgħira kemm hi 

żgħira, dejjem għandna nuru ħajr lil min tahielna.   Henry u Inez baqgħu hekk.  Per 

eżempju, huma kitbu ittra ta' ringrazzjment lil Swor Cecilia Schembri, li kienet 

provinċjali, wara' li din stednithom għandha u għamlitilhom festin fl-okkażjoni ta' jum 

l-omm fl-1986.  

 

Ġa kelna l-okkażjoni nsemmu kemm Inez kienet tistagħġeb bil-postijiet u l-affarijiet 

sbieħ li rat meta siefru.  Għaliha dan kollhu kien rigal ta' Alla lill-bnedmin, biex 

jikkurawh u jieħdu ħsiebu, mhux biex jisfruttawh għall-kilba tal-ġid materjali.  Il-

kitba tagħha fid-djarji tal-vjaġġi tagħha hija miżgħuda b'espressjonijiet ta' ħajr 'l Alla 

ta' l-affarijiet u postijiet sbieħ li għoġbu jurihom. Fil-bidu tal-vjaġġ ta' l-1957 kitbet: 

"Għall-grazzja ta' Alla bdejna l-pellegrinaġġ Karmelitan."   Meta telqu minn Fatima 

ħmistax wara' kitbet "Grazzi, Mulej tiegħi u Madonna talli tajtuna l-grazzja nżuru 

Fatima personalment!"   Fl-1965 huma marru Marsilja u raw lil binthom Cecilia tieħu 

l-abitu ta' soru.  Hemm ukoll Inez kienet kollha gratitudni lejn Alla talli kellhom din 

ix-xorti. Dawn is-siltiet meħudin mill-istess djarju tal-1965: 

"Grazzi lil Alla, it-tifla tagħna llum tgħarrset lill-Maħbub tagħha. O xi grazzja kbira 

tana Alla - li nerġgħu naraw lill-maħbuba tagħna wara' erbatax-il xahar neqsin disat 

ijiem. Ma kienx jistħoqqilna daqstant grazzji sbieħ.."  

"..Wara' vjaġġ twil u fatikuż, għall-grazzja ta' Alla fl-aħħar wasalna Marsilja.."  

"..Is-sorijiet kollha laqgħuna u ġew ibusuna. Nirringrazzjaw 'l Alla għal din il-laqgħa 

sabiħa tal-ġenna.."  

".. Jekk Alla jrid, se nitilqu lura lejn Malta nhar il-Ħadd li ġej, fis-5.55 a.m.  Se nitilqu 

lil Cecilia mnikktin, imma ġaladarba nafu kemm għall-grazzja ta' Alla hija kuntenta 

hawnhekk, ma nistgħux ma niżżuhx ħajr talli aħna ħallejniha ssir soru.  Iva għall-

grazzja tiegħu, Cecilia hija rrispettata u maħbuba hawnhekk."  

Sena wara' reġgħu marru Marsilja għall-professjoni ta' Swor Cecilia.  Meta 

kkonfermat kemm binthom kienet rrispettata kitbet fid-djarju tal-1966:  "..Nista' nibqa' 

ċerta li Cecilia hija maħbuba minn kulħadd.  Verament erġajt irringrazzjajt LILU 

f'qalbi! Kemm int twajjeb magħna ja Mulejja! Ikun ismek imfaħħar minn kulħadd 

għal dejjem!!!"  

 

Naraw kemm Inez kienet tattribwixxi kollox lil Alla, u kemm kienet tiżżih ħajr ta' kull 

ma għamel magħhom.  M'hemmx għalfejn nirrepeti kemm stagħġbet u faħħret lil Alla 

tal-grazzji li tahom meta telgħu fuq il-muntanji fl-Iżvizzera.  Kienet kollha tifħir lil 

Alla talli għamel ġmiel ta' pajsaġġ bħal dak.   Kien is-Sibt 9 ta' Jannar 1988.  Marru 

għand qarib tagħhom flimkien ma' Swor Cecilia. Kien qed isuq Henry.  Wara' li 

wasslu lil Swor Cecilia l-kunvent, Henry saq f'dilluvju ta' xita minn tas-Sliema sar-

Rabat.  Hekk kitbet: "..on our way back we enjoyed a real deluge. Thank God we 

arrived safely."   Kemm faħħret u rringrazzjat 'l Alla meta raw li Henry ma kellu xejn 

wara' test fl-isptar fl-1990. Hekk kitbet fid-djarju: " DEO GRATIAS - Thanks and 

Glory be to God, Our Lady and St Joseph."   Anke meta ġie stallat it-telefon fil-kamra 

tagħhom fir-Rabat, tgħidx kemm faħħret 'l Alla: "Thanks be to the Holy Trinity."  

 



Permezz tal-gratitudni il-konjuġi Casolani bnew ġenna fl-art, intrata għal dik ta' 

dejjem, ikkomponew preludju għall-għanja kontinwa ta' ħajr u ferħ li biha x-xirka tal-

qaddisin ifaħħru 'l Alla.  Henry u Inez qatt ma ħassew lilhom infushom fi stat ta' 

abbandun jew mitluq għax anke meta kellhom il-kuntrarju dejjem għarfu li Alla tana 

ħafna iktar għal xiex nirringrazzjawh milli għal xiex nintelqu. 

 

Ferħ 

 

Ir-rivelazzjoni divina hija kollha kemm hi u litteralment Aħbar Tajba li ġġibilna l-

ferħ.  Il-Kotba Mqaddsa jfakkruna kemm-il darba kemm għandu jkollna għalfejn 

nifirħu.  Dispożizzjoni ferriħija hija grazzja u don għal min għandu, u għal min jgħix 

madwaru. Nifirħu għall-ħolqien ta' Alla, u meta nkunu għamilna l-ferħ parti minna 

ħadd ma għandu jtellifulna, għax kif għedna fl-għeluq tas-sezzjoni ta' qabel, għandna 

ħafna għalfejn nirringrazzjaw 'l Alla ta' l-eluf ta' doni u grazzji li tana u jagħtina 

kuljum.  Tkun ħasra għalina u għall-oħrajn jekk ma nkunux u ma nurux li aħna 

ferħanin, għax ma nkunux tassew xandara ta' Kristu li ġabilna daqstant ġid u barka.  

Barra minn hekk l-aħjar mezz biex nibqgħu ferħanin huwa li niftakru u nfakkru kemm 

Alla tana u jagħtina grazzji.  Fi kliem ieħor din il-virtu' hija intimament relatata mat-

tama, għax min jittama huwa ottimist u jifraħ, u peress li n-nisrani jittama fil-ħajja 

qaddisa li tibda minn hawn stess, allura ġa għandna għalfejn nifirħu.  

 

U kemm ferħu u ferrħu Henry u Inez Casolani matul ħajjithom!  Il-gratitudni li biha 

Inez kienet tilqa' kull okkażjoni ġa kienet żerriegħa tal-ferħ li kienet tħoss f'qalbha.  Il-

karattri ta' Henry u Inez kienu differenti, iva.  Imma t-tnejn kienu bbażati fuq il-ferħ 

intern li kellhom għax kienu mħarrġin fl-affarijiet ta' Alla.  It-tnejn għarfu minn bikri 

f'ħajjithom li Alla tahom kull barka u ġid li kellhom, anke jekk ma kienx ġid materjali 

ta' l-għonja. Alla żejjinhom bil-grazzji meħtieġa biex setgħu jagħrfuh u jifirħu li huma 

wliedu.  U dan il-ferħ huma wrewh u xandruh.  Inez bil-karattru ġovjali u estrovers 

xandret il-ferħ ta' Alla.  Henry, introvers, xorta kien appostlu tal-ferħ ta' Alla, bis-

serenita' u l-ferħ li kien jirradja madwaru permezz tat-tbissima u l-umoriżmu tiegħu. 

Il-vera kawża ta' dan kien il-fatt li l-familja Casolani kienet titlob kuljum lill-Missier 

ta' kull konsolazzjoni.  Il-ferħ tagħhom kien imwaqqaf fuq it-tama tal-qawmien. Dan 

ħelishom mill-preokkuppazzjoni żejda tal-ħajja ta' kuljum  biex faddlu bit-tama u l-

ferħ għall-ħajja ta' dejjem. Meta mietu kienu faddlu teżori sħaħ fl-imħażen ta' 

Ġerusalemm il-ġdida. 

 

L-iċken kumpliment lil Inez kien iqabbiża bil-ferħ.  Kienet  ġovjali u eżuberanti u fl-

istess ħin paċi ma' Alla.  Ma kienitx  tistħi jew tibża' turi s-sentimenti ta' ferħ fl-ittri 

tagħha biex turi apprezzament. Meta Swor Cecilia għaddiet minn eżami u ġabet l-

ogħla marka, din kienet Għawdex fejn ma kellhomx telefon.  Inez għamlet minn 

kollox biex tikkuntattjaha. Saħansitra ċemplet lill-pulizija ta' Marsalforn ħalli jmorru 

jgħidu lil Cecilia biex iċċempel.  Inez kienet tħobb il-ferħ u għallmet li wiċċ miksi bi 

tbissima iferraħ u jserraħ lil min ikun madwar.   Il-ferħ kbir li ħasset waqt iċ-

ċerimonja tal-vestizzjoni ta' Cecilia iddeskrivietu fid-djarju tal-vjaġġ tagħha tal-1965: 

"Iċ-ċerimonja kienet sempliċi u emozzjonali ħafna.  Il-ġenituri kollha spiċċaw jibku, 

iva jibku, imma biki ta' ferħ! Aħna ferħanin, għal grazzja ta' Alla.."  Anke Cecilia 

kienet kuntenta u ferħana fi Franza, u dan kienet turih.   Okkażjoni oħra fejn Inez ma 

setgħetx iżżomm milli tesprimi l-ferħ kbir tagħha kien fil-pellegrinaġġ lejn Lourdes li 



għamlu fl-1986, għax mit-tieqa tal-lukanda setgħet tara l-bażilika, ix-xmara u l-veduta 

panoramika.    

 

Henry wkoll kien dejjem ferrieħi, anke meta ma kienx propjament qed jiċċajta.  Qatt 

ma kienu jarawh bid-dwejjaq jew bin-nervi.  Fl-istudjo tad-diżinjaturi fejn kien 

jaħdem, huwa dejjem kien juri li huwa kuntent u ferħan, kemm meta kien ikun hemm 

il-kwiet u kemm meta kien ikollhom ħafna xogħol jew xi diżgwid.  Kollega tiegħu 

jiftakru hekk: "Ma rridx inkun prużuntuż u ngħid li fuq wiċċu kellu qdusija, imma 

żgur li t-tbissima fuq fommu u l-ferħ fuq wiċċu kienu xi ħaġa li kont nilmaħhom biss 

fuq wiċċ it-tfal."  

 

L-aħħar kliem li kitbet Inez, mhux aktar minn sagħtejn qabel ma mietet kienu "I take 

record of God. In THEE I have had my earthly joy."  Dan il-kliem jikkonferma virtu' 

sabiħa tal-ferħ bl-affarijiet ta' Alla.  Hija u Henry kienu jixbħu lil Santa Tereża tal-

Bambin Ġesu' b'ħafna modi. Mod minnhom kien għax kellhom dik id-dispożizzjoni 

f'qalbhom li wasslithom biex jifirħu biss bl-affarijiet li huma ta' Alla.  Mela Henry u 

Inez ikkultivaw il-ferħ għalihom u għall-proxxmu.  Riedu li kulħadd jaqsam il-ferħ 

tagħhom magħhom. B'mod speċjali Henry, bħal ma għamel San Filippu Neri, u 

minkejja li kien ta' karattru introvers,  ma staħax billi ġieli għamilha tal-buffu u 

daħħaq lil ta' madwaru  b'umoriżmu onest li qarreb lil sħabu lejh u lejn Alla. Dan l-

umoriżmu nittrattawh ukoll bħala virtu' fit-taqsima li jmiss. 

 

L-umoriżmu 

 

Hawnhekk l-umoriżmu san qed jitqies bħala virtu' għaliex jikkomplementa l-barkiet 

ta' Alla.  Ifejjaq lill-bniedem mid-dwejjaq u jferrħu, inaqqas mit-tensjonijiet u d-

diżgwid u jkattar is-serenita'.  Ċajta f'waqtha tista' tagħti sens lill-konverżazzjoni jew 

tintroduċi taħdita aktar serja u importanti peress li ddaħal lill-interlokuturi f'relazzjoni 

eqreb u iktar kordjali.  Skond Aristotile, l-umoriżmu jżewwaq il-personalita' u jseddaq 

il-ħbiberija.  Għan-nisrani l-umoriżmu huwa talent li jiġi spontanju lil min għandu 

qalb tajba, u dan huwa fid-dmir li jgħaddih lil ħaddieħor għax huwa wkoll don u 

grazzja ta' Alla.     

 

L-umoriżmu li tant kien twaħħad mal-karattru ta' Henry Casolani kien san, qatt ċajta 

goffa, sarkastika, baxxa, jew doppju sens. Kien iżelżaq ċajt li jisfida lil ħaddieħor biex 

jirrifletti fuq għemilu, imma qatt biex iweġġa' jew jumilja.  Henry wera ruħu bniedem 

ta' dehen meta żerżaq waħda minn tiegħu f'sitwazzjonijiet li kienu jidhru ta' dwejjaq 

jew koroh. Iċ-ċajt ta' Henry kien kontaġjuż. Naraw ukoll li minkejja li Inez ma kienetx 

min-natural tagħha ċajtiera, hija ittieħdet minn Henry u bdiet tgħid jew tikteb xi ċajta 

hija wkoll, għalkemm ir-repertorju tagħha ma kienx vast daqs ta' Henry.  Henry kien 

ċajtier għax kien bniedem umli wkoll.  L-umoriżmu tiegħu u l-okkażjonijiet fejn ġab 

ruħu ta' tifel biex iferraħ lil ta' madwaru huma attributi ta' min jixtieq ikun bħal ma 

riedna l-Mulej  meta qal:  "Tassew ngħidilkom, li jekk intom ma terġgħux issiru bħat-

tfal iż-żgħar, żgur li ma tidħlux fis-Saltna tas-Smewwiet."  Kif se naraw, Henry u Inez 

kienu bħat-tfal iż-żgħar f'dan is-sens tal-virtu' ta' l-umoriżmu. Iċ-ċajt tiegħu kien bħal 

tat-tfal.  Huwa kien jgħid iċ-ċajt b'sens ta' missjoni, biex itaffi d-dwejjaq jew l-uġiegħ 

tan-nies ta' madwaru.  Meta hu u Inez jew Swor Cecilia kienu jkunu f'xi waiting room 

fl-isptar, huwa kien jgħid xi ċajta lill-pazjenti.  Anke meta daħal fis-sala ta' l-

operazzjonijiet biex isirlu pacemaker, il-kirurgu ħareġ mistagħġeb kif Henry baqa' 



jfaqqa' ċ-ċajt il-ħin kollu.  Skond Henry, raġel li ma kienx għamel ħafna karita' miet.  

Wara' l-bieb tal-ġenna Kristu kien qed jgħid lill-ġodda: "Kont bil-ġuħ u tmajtni; Kont 

bil-għatx u sqejtni." Meta wasal dan, Kristu qallu: "Kont imdejjaq; għedtli ċajta u 

daħħaqtni, mela ejja int ukoll fid-dar ta' Missieri!"  

 

Tant kien idaħħaq Henry li meta Cecilia marret fi Franza bħala postulanta, fl-ewwel 

ittra li kitbet lill-ġenituri tagħha qaltilhom li kienet taħseb spiss fil-kwantita' ta' ċajt li 

kien jirrakkontalhom. Issa hija kienet ittieħdet minnu għax f'Marsilja kienet 

tgħidilhom mir-repertorju ta' missierha,  u ftit qabel ma miet rebaħ kompetizzjoni 

għall-aħjar ċajta fuq ir-radju. Darba minnhom Henry rebaħ kompetizzjoni ta' l-aħjar 

ittra f'magażin ewlieni propju b'ċajta.  Ġa rajna kif waqt iż-żwieġ tagħhom stess huwa 

rnexxielu jdawwar id-diżapprovazzjoni taċ-ċelebrant għall-fatt li oħtu kienet telgħet 

fuq il-kor biex tkanta billi qallu ċajta fuq il-materjal tal-libsa ta' Inez.   Għadd kbir 

minn ħbiebu jiftakruh għaċ-ċajt li kien jgħid,  u minkejja li kellu repertorju kbir, huwa 

mhux biss ma kienx jirrakkonta ċajt goff, imma kien iwarrab jekk jisma' min 

jgħidhom.  Huwa kien jivvintah iċ-ċajt. Waħda minnhom kienet fuq bintu stess. 

"Bgħatt lil binti l-iskola..(tas-St Joseph)..U baqgħetli hemm!"  Lil dubbiena li ffittatu 

fuq ix-xogħol qalilha: "Ħallini għax jien miżżewweġ!"  Henry kien bħat-tfal jieħu gost 

wisq b'xi ċajta tajba u oriġinali.  Meta darba minnhom lil wieħed kollega rnexxielhom 

jaqfluh għal ftit ħin ġo armarju, tgħidx kemm daħaq bil-qalb.  Waħda mill-aħjar ċajtiet 

kienet ta' tnejn li jaħdmu fl-isptar tal-moħħ.  Kienu qed iżejnu għall-Milied u riedu 

jsammru msiemer faċċata ta' xulxin f'sala minnhom.  Wieħed tela' fuq sellum u l-ieħor 

tah musmar min-naħa tal-ponta.  Dak li kien fuq is-sellum qallu:  'Dan mhux tajjeb 

għal hawn. Dan tal-ħajt tal-faċċata. Meta nitla' n-naħa l-oħra, newwiluli!'  Henry kien 

idaħħaq b'xi buffunata wkoll.  Waqt li kien jara t-tensjoni tax-xogħol tiela' ġieli qabad 

drawing paper mill-kbar u qagħad kokka warajha biex jidher miexi qisu nanu (dwarf 

walk).  Ġieli qabad it-T square tad-diżinjaturi u daqqa bħallikieku kitarra, dar lejn 

kollega li hu kantant magħruf u qallu: "Ara, dan int waqt li qed iddoqq!"  Drabi oħra 

kien iżomm b'idejh it-tnejn miftuħin bejn żewġ drawing boards, jinqata' mill-art u 

jdawwar saqajh bħall-pedali ta' rota, u jgħid lil sħabu: "O! Kemm nixtieq li kont 

ħamiema, intir waħdi fl-arja fuq kulħadd u naqdef bil-ġwienaħ!"   Meta Henry u Inez 

kienu Wied il-Għajn villeġġatura, sieħbu Victor Gauci kien jistedinhom biex jilagħbu 

r-rami fuq il-parapett li kien bejt ta' kamra ta' fregatina. Meta Henry kien jirbaħ xi 

logħba kien jaqbeż, jgħajjat u jogħla kemm jiflaħ u jsabbat saqajh ma' l-art. Gauci 

kien jinkwieta għax ix-xorok kienu qodma u kien jibża' li s-saqaf jisfronda bihom.  

Henry ġieli pprova jitla' fil-parapett mit-triq bħallikieku Tarzan! Gauci erħilu 

jinkwieta, l-ewwel minħabba l-għidut tan-nies, u t-tieni għax kien jobroxlu l-ħajt li 

kien għadu kif bajjad.  

 

Inez ittieħdet mill-umoriżmu ta' Henry.  Forsi tagħha kien iktar sottili, fin u raffinat: 

umoriżmu stil Ingliż.  Meta kitbet lil Cecilia li Henry reġa' ssejjaħ għal ġurija fil-

Qorti, qaltilha li se jmur "mhux gremxula taf, imma ġurat."  Darba oħra kitbet lil Swor 

Cecilia ftit wara' li din kienet ma tiflaħx, u qaltilha li qed titlob għal għall-fejqan 

tagħha "..to the Blessed Trinity, to the Virgin Mother, to our father St Joseph and to 

all the Heaven Inmates!"  Meta semgħet mingħand Swor Cecilia li din kienet qed 

tagħmel ħafna xogħol fejjiedi f'Ruma, Inez ferħitilha billi kitbet "Brava Ħej! (Mhux 

żiemel taf!)"  Meta Henry u Inez waslu Ruma minn Franza bit-tren fl-1965, inqabdu 

f'xita qawwija. Kitbet: "It is raining cats and dogs - and lions and tigers too!"   Waqt li 

kienet qed tikteb id-djarju tal-vjaġġ tard filgħaxija fl-1971, Henry kien rieqed u 



jonħor, allura kitbet: "Now Henry is keeping an orchestra in bed."  Ftit xhur qabel ma 

mietet, Inez kellha nefħa fl-irkoppa li żammitha ġewwa.  Minkejja l-uġiegħ, ħaditha 

b'qalb tajba u kitbet: "..confined to barracks."   Inez kienet tħobb ukoll lil min jiċċajta 

u jżomm atmosfera ferriħija.  Għalhekk kellha ammirazzjoni lejn  l-Isqof Mons. Nikol 

G. Cauchi ta' Għawdex, li vvjaġġaw miegħu meta marru Lourdes fl-1986. Kitbet lil 

Swor Cecilia li l-Isqof Cauchi huwa l-iktar persuna ċajtiera li ltaqgħu miegħu wara' 

Henry stess, u kien jgħid ħafna ċajt il-ħin kollu.  

 

Jekk aħna konvinti li Henry u Inez ħaqqhom it-tgawdija tal-ħajja ta' dejjem, dan huwa 

wkoll għaliex permezz ta' l-umoriżmu san tagħhom sebbħu u komplew iferrħu l-

ħolqien ta' Alla, u fakkru lill-proxxmu fil-ferħ li għandu jkollu għas-sempliċi raġuni li 

aħna lkoll ulied Alla, riċevituri ta' tant doni u grazzji. 

 

Entużjażmu 

 

"F'dak l-istess ħin Ġesu' tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu s-Santu u qal: 'Infaħħrek, Missier, 

Sid is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-

dehen u wrejthom liċ-ċkejknin. Iva, Missier, għaliex lilek hekk għoġbok.'"  

 

Henry u Inez kienu t-tnejn nies intelliġenti, kolti u twajba, u raw li d-dinja kif ħalaqha 

Alla u kif zviluppaha l-bniedem, hija sabiħa.  Il-fidi, tama u mħabba li għexu kienu 

lenti li wriethom kemm hi sabiħa l-ħajja u kemm għandna nkunu entużjasti għall-

affarijiet tajba li jwasslu għall-ġid spiritwali u materjali. Henry kellu entużjażmu 

għall-affarijiet spiritwali li jġiegħel lil min jaħseb li din kienet iżjed minn devozzjoni.  

Anke meta kien kiber fl-eta' Henry kien entużjast wisq għall-Kelma ta' Alla: jaqraha u 

jipproklamaha meta jagħmilha ta' lettur.  Henry kien bniedem eżemplari li għex il-fidi 

Kattolika tiegħu b'fervur kbir.   

 

Id-dettalji li bihom kitbet Inez speċjalment fil-vjaġġi tagħha, jikxfu kemm hija kienet 

entużjasta fl-affarijiet kollha.  Per eżempju għoġbitha ħafna il-pagoda ta' Brussel, li r-

Re Leopoldu I kien xtara £20,000 fl-1900 miċ-Ċina u ordna li tkun miġjuba u mibnija 

mill-ġdid fil-Belġju.  Inez iddeskriviet din il-pagoda b'dettalji kollha f'iktar minn mitt 

kelma fid-djarju personali tagħha.  L-istess għamlet meta ddeskriviet il-funtani jiżfnu 

ta' Ħamburg jew il-ġonna Tivoli ta' Kopenħagen.  Min kien jafha, ftakarha bħala 

għalliema brava, qalbha tajba u entużjasta.   Kellha entużjażmu kbir għall-affarijiet 

tal-Knisja. Hija ddeskriviet sewwa kull knisja li żaru. Imma l-akbar entużjażmu wrietu 

meta rat jew kitbet lill-Papa. Fl-1971 kienu f'Ruma u marru għall-udjenza tal-Papa 

Pawlu VI.  Hekk kitbet fuq tmiem l-udjenza:  

"Wara l-udjenza kollha li damet siegħa u nofs, huwa (il-Papa) rega' ntrefa' fuq is-sedja 

fil-għoli u għadda bejn iż-żewġ ġnub mimlijin nies ixejjer, jilqa' u jbierek lil dawk 

kollha preżenti, inkluż aħna!  Kienet esperjenza kommoventi li ma tintnesiex!!"  

 

Hija ma ħasbithiex darbtejn biex tikteb lill-Papa ħalli jikkanoniżża lil Ġwann Duns 

Scotus u jibbeatifika lill-Kardinal Emile Biagenda.  Hija kitbet lill-Papa fl-1986 ukoll 

biex jgħidilhom kelma meta huma kienu se jkunu Ruma aktar tard dik is-sena, u kif 

għedna f'kapitlu ieħor, tgħidx kemm għajtet "Casolani da Malta" meta huwa għaddha 

minn ħdejhom. Kif ġa spjegajna l-entużjażmu li uriet meta l-Papa Ġwann Pawlu II ġie 

Malta fl-1990 kien tant kbir. 

 



Bħall-ferħ u l-umoriżmu, l-entużjażmu wkoll huwa kontaġjuż.  Il-missjonijiet diversi 

u ġieli kontemporanjament, li wettqet binthom Swor Cecilia Casolani matul il-ħajja 

tagħha bħala soru, juri trobbija u edukazzjoni tajba fejn l-entużjażmu ma naqasx. Dan 

l-entużjażmu huma wrewh meta bi tbissima tant ferrħu nies.  L-entużjażmu tal-koppja 

Casolani nistgħu inxebbħuh ma' għajn twila li kultant imtliet u saret għargħar sħiħ ta' 

ħidma u ferħ. Dan l-entużjażmu kien ġej mill-ferħ u mill-Ispirtu ta' Alla li kellhom 

f'qalbhom, għaliex fejn tonfoħ din ir-Ruħ l-entużjażmu tal-Pentekoste jiġġedded bla 

waqfien. 

 

Komunikattiva u reċiproċita' 

 

Henry u Inez Casolani kienu jafu jisimgħu u jikkomunikaw ma' ħaddieħor.  Kellhom 

il-paċenzja li jisimgħu lil ħaddieħor b'attenzjoni, jaħsbu fuq dak li ntqalilhom, u 

jwieġbu skond l-esperjenza, it-tjubija u l-imħabba tagħhom lejn il-proxxmu.  Dan ġa 

kelna l-okkażjoni narawh f'kapitli oħra, imma hawnhekk irridu ntennu kemm wassal 

biex huma u l-proxxmu tagħhom stagħnew fl-imħabba u l-ġid spiritwali permezz tal-

komunikattiva u reċiproċita' li biha qatt ma kienu minsijin. U din il-virtu' 

pprattikawha ma' kulħadd, kbir u żgħir, Malti u barrani, fqir u sinjur.  

 

Kellhom il-kelma faċli u kienu jagħmlu konoxxenza u ħbieb malajr, imqar ma' 

barranin 'il bogħod minn Malta. Fl-1965 għamlu konoxxenza ma' ċerta Signora Rossi 

fuq it-tren huma u sejrin Franza.  Din Rossi ddettat lil Inez il-lokalitajiet kollha li 

għaddew minnhom bit-tren biex din setgħet tiktibhom fid-djarju tal-vjaġġ tagħha.  Fi 

triqithom lura għamlu ħbieb ma' ċerta Signora Mandich.  Anke fi triqithom lura minn 

Lourdes fl-1986 huma għamlu konoxxenza ma' koppja minn San Pawl il-Baħar,  għax 

Inez kienet tħobb il-kumpannija tajba, u xi konverżazzjoni mal-ħbieb.  Id-djarju 

tagħha jixhed dan  għax kienet tniżżel lill-viżitaturi tagħhom, speċjalment meta kienu 

jkunu villeġġatura: fit-3 ta' Jannar 1991 kitbet tliet viżitaturi f'ġurnata waħda;  Fit-

tielet ġimgħa ta' Lulju ta' dik is-sena żaruhom f'Birżebbuġa tliet koppji differenti.  

Baqgħu ħbieb ta' ħafna persuni għal bosta snin, bi ħbiberija dejjiema. Sa l-1972, Inez 

kienet għadha tikkorrispondi ma' ex-għalliema tagħha u baqgħu imorru għand xulxin.  

Kienet tilqa' lill-ħbieb ta' bintha mill-ewwel f'darha bħallikieku ħbieb tagħha stess.  

Swor Magdalene Cauchi tiftakar li meta marret għandhom l-ewwel darba, mill-ewwel 

laqgħuha bħal waħda ta' ġewwa, sempliċement għax kienet taf lil Swor Cecilia. L-

akkoljenza tagħhom laqtitha mill-ewwel.  Il-ħbieb għajnuna ta' xulxin.  Il-familja 

Griffiths mhux biss ħadu ħsieb il-kelb u l-għasfur tagħhom meta siefru fl-1966, imma 

wassluhom sa l-ajruport ukoll.   Meta kienu joqogħdu Gwardamangia, Inez u Henry 

kienu ħbieb ta' Catherine u Leone Mifsud, li kienu joqogħdu fl-appartament ta' 

fuqhom.  Meta kienu jlestu mill-faċendi, Inez kienet tagħmel xi ħoss bħal daqqa bil-

lasta ta' l-ixkupa mas-saqaf biex imbagħad imorru għand xulxin u jżommu 

kumpannija lil xulxin. Dan tiftakru Lydia Sant li kompliet hekk:  

" U naħseb mudell veru sabiħ tara nies bħal dawn ikellmu lil kulħadd.  Per  

eżempju jiena, għalkemm niġi ħafna iżgħar minnhom, ma kienux jiddejqu 

ikellmuni. Kienu jinżlu għal-livell ta' dak li jkellmu, jekk inti żgħir mod.. 

pero' jkellmu lil kulħadd."  

Ħafna nies huma xhieda tal-ħbiberija sinċiera tal-koppja Casolani lejhom. Josephine 

Borg tiftakar li kienu jagħtuha parir tajjeb,  l-istess bħal Lina Chircop, ħabiba oħra ta' 

binthom. Swor Marion Galea kitbet hekk fuqhom:   

"They had a charism of a big and cheerful heart - expressing it in the way of 



 inviting friends to their home to share their hospitality.  This showed their 

  generosity and bubbling character of friendship and sense of communiction." 

L-infermiera li kienet iżżur lil Henry tiftakru bħala bniedem li kien iħobb jaqbad 

konverżazzjoni magħha u jsaqsiha fuq żewġha li hu kien jaf fl-għassa tal-pulizija fl-

Imdina. Kien iħobb jisma' b'aħbarhom u jieħu interess fihom.  Lina Ciarlo' tiftakar li 

Inez kienet "a good listener" - dejjem lesta li turi solidarjeta'.  Anke Lydia Libreri 

stqarret li Inez kienet dejjem lesta biex tisma' l-problemi tagħha, kienet tagħtiha pariri, 

u titlob għaliha.  Ta' l-istess parir fuq Inez hija t-tabiba Dr Alice Grakowska li laqatha 

l-fatt illi: 

"Mrs Casolani herself was one of the persons that meeting her first time, you 

 have a feeling you know her for ages..She was really warm, in a sense that 

 when you talk to her, you can see that she is fully in deep conversation with 

 you. She is listening and she is comprehending and she is always ready to go 

 and give any help to anybody around - not in a closed family"  

Ma jistax ikollna ċertifikat aqwa minn dan għall-virtu' tal-komunikattiva u reċiproċita' 

li bih Inez u Henry Casolani mxew mal-proxxmu.  Din hija virtu' diffiċli li tikkultiva u 

twettaq, speċjalment fil-ħajja mgħaġġla tal-lum, imma l-frott li ħareġ minn dawn il-

konverżazzjonijiet kien kbir għax dawn in-nies raw it-tajjeb, il-ġenwinita', u s-sabiħ 

tal-karattru ta' xulxin.  Infetħu għal xulxin u ntebħu li mhumiex jgħixu għal rashom 

jew waħedhom. F'ċirkostanzi diffiċli, il-ħbieb ta' Henry u Inez sabuhom u qalgħu 

kelma ta' faraġ, jew aħjar ta' parir.  Dan kien ġej mill-kostatazzjoni li huma t-tnejn u l-

proxxmu huma bżonn ta' xulxin - konsegwenza ta' umilta' u serenita' fil-qalb. 

 

Umilta' 

 

"Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara' kullħadd u 

 jkun il-qaddej ta' kulħadd"  

Henry u Inez Casolani kienu umli u qatt ma żammew f'qalbhom kontra xi ħadd.  Jekk 

kienet tiżbalja, Inez mill-ewwel kienet tammetti u hekk kienet għallmet lil bintha biex 

tagħmel.  Kienet tgħidilha: "Kun dejjem ħelwa u umli ma' kulħadd."  Ħabiba tagħhom 

tgħid fuqhom:  

"Naħseb jien dak l-ikbar kumpliment li jistgħu jagħtuk; għaliex is-sempliċita' 

 u l-umilta', għalkemm illum naqra rari, pero' huma, jekk inħarsu lejn Kristu 

 hekk kien..Kienu maħbubin. U tkun maħbub meta tkun umli..għaliex 

 kulħadd ikellmek, anke min ikun mistħi, għax jaf li sejrin għandhom u se 

 jkellmuhom. Mhux se jdawru wiċċhom."   

 

Lil Henry kulħadd kien jafu b'raġel mill-iżjed umli, barra milli twajjeb u rispettabbli.  

"Fuq kollox, kien raġel umli," kiteb kollega tiegħu.  L-umilta' kienet kumplimentari 

mal-karattru tiegħu ta' bniedem timidu,  imma l-għarfien tal-Vanġelu kienet kawża 

għalfejn huwa ried ikun hekk. Is-Sur Scicluna, kollega tiegħu innota li minkejja li 

Henry kien senior fuq ix-xogħol, fir-ritratt ta' l-istaff qagħad wara' u deher biss għax 

kien twil.  Huwa kien l-ewwel wieħed li jipprova jirranġa sitwazzjoni minkejja li l-

inkwiet ikun qalgħu ħaddieħor. Konoxxenti tiegħu kien iwarrbu, jinkieh, u kellu 

għalih għal xejn.  Henry dejjem mar fuq din il-persuna u kellmu ta' ħabib bħallikieku 

xejn.   Swor Cecilia taf lil missiera hekk tul ħajtu kollha.  Meta l-Papa Ġwanni Pawlu 

II żar Malta fl-1990, Henry pinġa skeċċ / poster tal-papa qed ibierek lil Malta (forma 

ta' mappa).  Mhijiex kumbinazzjoni li l-kliem li Henry għażel għall-iskeċċ kien dak li 

bih San Pietru jeżalta l-umilta': "Kunu lkoll fehma waħda, magħqudin fil-ħasra, fl-



imħabba ta' aħwa, fil-ħniena, fl-umilta'."  L-aqwa ċertifikat ta' l-umilta' ta' Henry 

jagħtih Patri Lawrence E. Attard O.P.: 

"Jien kont naf li kien ġej minn familja distinta, imma huwa qatt ma għamel 

 miegħi l-ebda referenza għal dan, anzi l-umilta' tiegħu kienet tolqotni. 

  Għalkemm kien jokkupa kariga importanti meta kien għadu attiv, darba qalli, 

 'Meta kont għadni fix-xogħol bosta drabi ltqajt ma' nies li kienu jippretenduha 

 u jaħsbu li d-dinja ma timxix mingħajrhom.  Fil-fatt meta dawn kienu jew 

 iwarrbu jew jirtiraw, kollox kien jibqa' għaddej b'mod l-aktar normali.'   Din 

 għalija kienet tagħlima fl-umilta'."  

 

Henry u Inez Csolani, li kienu tant midħla tal-Vanġeli, u li kienu nsara konvinti, 

imitaw lil Kristu li b'imħabba kbira niżel fostna b'setgħa li ġabitilna l-ħelsien. Alla 

huwa umilta' wkoll, għax Huwa rrivela lilu nnifsu lilna, u għax tgħawweġ biex 

refagħna 'l fuq mill-abbiss tal-ħażen.  Il-konjuġi Casolani mhux biss issottomettew 

ruħhom għall-imħabba f'umilta' qalbiena, imma baqgħu qlubin iwettqu l-verita', il-

gratitudni u s-solidarjeta'.  Meta huma tħalltu ma' kien min kien, biex wettqu dawn it-

tliet atti, huma kienu qed jitweqqtu fl-umilta' wkoll. Peress li huma għexu ma' 

ħaddieħor b'imħabba u ġustizzja fi spirtu ta' qadi, huma jistħoqqilhom l-appellattiv 

verament maestuż ta' nies umli fl-imitazzjoni ta' Kristu.  

 

Serenita' 

 

Ħabiba ta' Henry u Inez  Casolani tiftakar x'laqatha l-iżjed fihom: "what impressed me 

most was the serenity and love they generated - one felt immediately at ease and at 

home."  

 

Din il-virtu' tas-serenita' hija espressjoni tas-sens ta' sigurta' li nħossu meta l-grazzja t' 

Alla tkun qed taħdem fina. Meta nkunu sereni nkunu qed induqu minn dak li ġej fil-

ħajja ta' dejjem.  Is-serenita' hija kawża u effett ta' perspettiva vera tal-ħajja.  It-tbatija 

u l-uġiegħ ma jibqgħux jhedduna u jdejquna quddiem il-kobor u l-ħniena ta' Alla. 

Meta nafdaw f'Alla infittxu li npoġġu s-saħħa kollha ta' ruħna fil-post li għandha fil-

pjan Divin tas-salvazzjoni. In-nies sereni ssottomettew ruħhom għal dak li jrid 

minnhom Alla, ankraw irwieħhom mal-pjan ta' Alla għax jafu li hemm qegħdin għall-

kenn.  Meta Ġesu' talab "Missier, f'idejk jien nerħi ruħi", Huwa wera kemm kien 

ankrat mar-rieda ta' Alla.  

 

Inez Casolani kienet taf u qalet lil qrabatha li qalbha kienet fjakka ħafna fis-sajf tal-

1992.  Minkejja dan hija marret għall-villeġġatura bħallikieku xejn, serena għax 

dejjem wettqet ir-rieda ta' Alla. Għaliha r-reliġjon Kattolika kienet il-qofol ta' ħajja 

kalma, sinċiera, onesta u mimlija bl-imħabba.  Ħassitha serena meta kienet 

f'funzjonijiet, meta kienet għadha kif tqarbnet, jew waqt li kienet titlob, u meta dawn 

kienet tagħmilhom f'daqqa bħal f'xi pellegrinaġġ f'Lourdes, allura kienet tħossha fl-

intrata tal-ġenna, f'serenita' divina.  Soru li kienet tafha kitbet hekk fuqha: "Niftkarha 

bħala mara ħelwa, serena, u distinta."  Swor Bernardette Galea rat lil Inez mejta.  Dan 

kien il-kumment tagħha lil Swor Cecilia: "the serene face of your mother on her death 

bed was the image of heaven".  

 

F'Henry, it-tbissima dejjiema, is-skiet li bih kien jilqa' l-kuntrarju, u l-paċi li kien 

iżomm jew iġib man-nies ta' madwaru, kienu esternazzjoni tas-serenita' ġewwinija li 



kellu f'qalbu.  Il-perit Savona kien mistagħġeb kif Henry kien kalm u seren minkejja li 

l-unika bintu kienet daħlet soru, meta ta' l-ewwel kien qed iħossu tant mitluf għax tifla 

minn erbgħa għamlet l-istess.  Kollega ieħor jiftakar li Henry kien jispirah bit-

trankwillita', l-iżjed bil-mod li jitkellem u l-vuċi.  Ieħor kien jinnota fih tip ta' silenzju 

seren.  Tabib ta' Henry jiftakru sew. Ma tantx kien jitkellem; kien jisma'; jieħu kollox 

bil-kwiet u ma jikkwestjona xejn lil ħadd, u mhux lilu biss għax tabib. Għat-tabib ta' 

Henry din hija xi ħaġa li normalment ma jagħmiliex il-bniedem, imma Dak li ma 

weġibx għad-daqqiet ta' ponn meta kien ipprovokat.  Huwa qatt ma ntelaq.  Aċċetta 

dak li kellu imma bħal Inez, baqa' għaddej bil-ħajja ta' kuljum mingħajr ilment - bis-

serenita'.  

 

It-tisħiħ tal-koppja awtentika 

 

Bħall-bajda u t-tiġieġa, ma nafux liema ġiet l-ewwel.  Li jimportana huwa li dawn id-

disa' virtujiet li bil-grazzja ta' Alla il-koppja Casolani qalgħu meritatment, wettqu u 

ttrasmettew lill-proxxmu, għamluhom koppja awtentika fis-sħuħija ta' ħajja 

kostantement tajba. L-awtur iħoss li kiteb sewwa fuq is-sbuħija tal-virtujiet jew fuq it-

tjubija morali.  Imma l-koppja Casolani qdew il-missjoni tagħhom ħafna iktar 

effettivament, billi kienu xempju ta' din is-sbuħija tal-virtu', tat-tjubija u tal-

awtentiċita', li jqarribhom daqstant lejn is-Sbuħija Assoluta.  Il-Verita', is-Sewwa, u s-

Sabiħ, li Henry u Inez tant stinkaw virtwożament għall-kisba tagħhom, ifformaw is-

sbuħija u l-kuntentizza ta' ħajjithom li kienet ċelebrazzjoni kontinwa ta' suċċessi 

spiritwali.  
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Il-Koppja Mbierka 

 

"Kif ra l-folol, Ġesu' tela' fuq il-muntanja, qagħad bil-qiegħda, u resqu lejh id- 

dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad igħallimhom u jgħid: Henjin.."  

 

Għal ħafna, id-diskors tal-Muntanja huwa l-qofol tal-fidi u l-ħajja nisranija, u għal 

ħafna wkoll, il-barkiet huma l-qofol tad-diskors. Għax dakinhar Ġesu' 'qagħad bil-

qiegħda', mela tkellem b'awtorita'; Huwa 'fetaħ fommu', mela tkellem fuq ħaġa gravi,  

serja u importanti; Huwa 'beda jgħallimhom', mela riedna nifhmu li dak li qal kien is-

sustanza tat-tagħlim tiegħu, u ma qalux għall-okkażjoni ta' darba.  Il-barkiet m'humiex 

biss wegħdiet għal xi ħajja ta' tgawdija fil-ġejjieni. Huma ċ-ċelebrazzjoni tal-ferħ u l-

hena, li l-barkiet infushom iġibu minn issa stess, lil min jgħixhom bħala l-qofol ta' 

ħajtu. Il-barkiet huma tal-Mulej Alla. Aħna nistgħu biss naqsmuhom miegħu bil-

grazzji. Mhumiex ġejjin minna għalkemm inħossuhom ġo fina. Żgur li ma 

tagħtihomniex id-dinja. Għalhekk il-valuri tal-barkiet huma ta' Alla u kuntrarji għas-

suċċessi li tippreżentalna d-dinja. Imma meta l-bniedem jixtarr dak li verament jeħtieġ 

f'ħajtu; meta l-bniedem jgħix il-ħajja nisranija fil-ħniena, l-umilta', is-safa' tal-qalb u l-

ħidma għas-sliem; u meta l-bniedem isofri għal Kristu bħala pern ta' lealta' reċiproka 

li qatt ma hi nieqsa min-naħa tal-Mulej; allura nistgħu nibdew nifhmu għaliex dawn 

huma l-barkiet li jagħmlulna ħajjitna verament nisranija, verament ta' suċċess   

 

Mela jekk Henry u Inez Casolani kienu mberkin b'dan il-mod, huma  għexu l-qofol 

tal-qofol tal-ħajja nisranija. Jekk il-konjuġi Casolani kienu foqra f'qalbhom; 

imnikktin; ġwejdin; kellhom il-ġuħ u l-għatx għas-sewwa; ħennew; kellhom qalbhom 

safja; għamlu s-sliem; għamlu għalihom minħabba s-sewwa; u sofrew minħabba 

Kristu; allura bħalissa qed jifirħu u jithennew u qed jieħdu ħlas kbir fis-sema. L-iskop 

ta' dan il-kapitlu huwa biex nagħtu ħjiel minn oqsma ta' ħajjiet il-koppja Casolani fid-

dawl tal-barkiet, mingħajr ma nirrepetu dak li ntqal fuq il-virtujiet tagħhom.  Dak li 

ntqal hemm ġa jikkostitwixxi konferma tal-barkiet li Alla żejjinhom bihom. 

Hawnhekk intennu permezz ta' eżempji iżjed strettament marbutin ma' l-istess barkiet. 

 

"Henjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet."  

 

Henry u Inez Casolani kellhom qalbhom maħlula mill-ġid tad-dinja. Poġġew it-tama 

sħiħa tagħhom f'Alla għaliex irrealiżżaw illi waħidhom m'huma xejn.  Għarfu li 

mingħajr Alla xejn m'hu possibbli, imma b'Alla kollox hu possibbli. Fl-umilta' kisbu 

s-setgħa tal-qdusija u li fl-ammissjoni u l-konfessjoni tad-dnub tinsab it-triq tas-

sewwa u tjubija. Għarfu li l-milja tal-ħajja tinsab fl-ammissjoni tal-bżonnijiet 

spiritwali. Kienu jafu li l-vera ġid mhuwiex il-pussess tal-flus, materjali, jew il-

kapaċitajiet personali. Huma ntebħu li l-ħelsien gej mis-sottomissjoni lejn Alla u li l-

vera indipendenza ġejja mid-dipendenza fuq Alla. Meta waħħdu r-rieda tagħhom ma' 

dik ta' Alla, huma kienu mberkin għax ir-rieda ta' Alla kienet il-paċi tagħhom. 

 

Inez fissret dan fi kliemha, permezz tal-ħrafa tal-prinċep u l-gabillott li meta bidlu r-

rwoli tagħhom ma setgħux jidraw.  Dak li kien jhenni lill-gabillott ma kienx il-lussu, 

imma li jagħmel dak li kien tajjeb għalih.  Skond Inez għandna nikkuntentaw b'dak li 

Alla għoġbu jipprovdilna biex ngħixu kuntenti: il-vera kuntentizza trid tkun fir-ruħ li 



togħġob 'l Alla.  Inez qatt ma ntrabtet mal-ġid materjali. Tat pariri fil-kitba tagħha 

biex in-nisa jekonomiżżaw, ma jħlux, ma jkunux kapriċċjużi jew stravaganti.  

Minkejja li flus kellha u xtaqet tixtri affarijiet minn barra, dehrilha li ma kellhiex 

għalfejn tixtri bil-fors meta l-prezzijiet kienu għoljin eżaġerati. L-aħħar kliem li kitbet 

Inez jixhdu li hija kienet rabtet il-kuntentizza tagħha ma' Alla. Pil-paga li kellhom il-

koppja kienu jgħixu, mingħajr kapriċċ. U kienu jagħtu milli kellhom. Ħafna nies 

kienu benefiċjarji tal-karita' li wettqu, kif ġa rajna. Ma rabtux qalbhom ma' l-affarijiet 

tad-dinja.  Henry kien dawl għal ħaddieħor. Qatt ma ħalla lilu nnifsu jinġarr mal-

kurrent tad-dinja materjalista.  Qatt ma ftaħar b'affarijiet materjali.  Minflok huwa 

ddedika ruħu għall-ħbiberija u l-għajnuna tal-proxxmu.  L-hena tiegħu kien li 

jikkuntenta lil ħaddieħor. Ta' dan ġa tajna ħafna eżempji. 

 

 "Henjin l-imnikkta, għax huma jkunu mfarrġa"  

Skond tabiba li kienet taf lil Inez u Henry, il-koppja kienu jinħabbu u dejjem hsieb 

xulxin. It-telfa ta' Inez kienet uġiegħ ta' qalb u trawma għalih, peress li kienu dejjem 

flimkien.  Wara' li mietet Inez, huwa wera' niket li qabel ma kienx jidher fih.  Min-

naħa tagħha rajna li tnikktet meta l-ħin tax-xogħol tiegħu inbidel u kellu jibda kmieni 

mingħajr ċans sew ta' kolazzjon u Quddiesa. Rajna kemm sofrew fl-aħħar snin ta' 

ħajjithom minħabba kundizzjonijiet ta' saħħa.  Rajna kemm sofrew minħabba 

ħaddieħor: ġar li kien moħħu biex jittanta lil Henry għalxejn; oħrajn li kienu 

jiġġestikolaw minn wara' dahar Inez għax mhux dejjem kienet tisma' kollox ċar 

mingħalihom li ma kienetx tinnutahom.  Rajna l-akbar għafsa ta' qalb li kellhom meta 

binthom iddeċidiet li tidħol soru. Sofrew imma qatt ma rreaġixxew ħażin. Kull tort li 

sarilhom u kull avversita' jew kuntrarju aċċettawh u offrewh għall-glorja ta' Alla. 

Kienu jafu li Alla biss huwa l-għaref.  Ittamaw fih anke meta ma fehmuhx.  

 

Dawn il-weġgħat kienu minn dawk li jaqsmu l-qalb. Din is-sofferenza wkoll 

qarrbithom lejn Alla. Aċċettaw is-salib biex rebħu l-kuruna.  Semgħu bil-paċenzja u 

b'solidarjeta' fuq is-sofferenzi ta' l-oħrajn, farrġu u għenu lill-oħrajn iħarsu lejn in-

niket mill-istess lenti mbierka. Sofrew meta ħassew li setgħu naqsu lil Alla "Swied il-

qalb kif irid Alla jnissel l-indiema għas-salvazzjoni, li minnha ħadd ma jibdielu; imma 

s-swied il-qalb kif trid id-dinja jwassal għall-mewt."  Tant tkellmu ma' Kristu permezz 

tat-talb u t-tqarbin li bdew iqisu djulhom bil-kejl perfett tiegħu, li ma setax ma 

jħallihomx midinbin u mnikktin.  Imma kienu mberkin għax marru kuljum għand il-

Mulej u kuljum gawdew mill-faraġ tiegħu, meta kuljum stedinhom għall-ikla tiegħu 

bħala koppja ħbiebu,  mistednin speċjali ta' fiduċja kbira. 

 

 "Henjin ta' qalbhom ħelwa, għax jkollohom b'wirthom l-art."  

 

Henry u Inez ħadu kollox, taħbit u tbatija, bis-sabar. Ġa rajna kemm kienu nies umli. 

Laqtitna r-reazzjoni ta' Inez meta saret taf li kienet pożittiva għad-djabete. F'lokha li 

ntennuha hawn: "Tajjeb, niżżi ħajr 'l Alla għal dan il-bukkett ġdid. Dawn huma l-

għeġubijiet tal-ħajja.  Jien ninsab F'IDEJH, u nilqa' bil-ferħ kull ma jibgħatli!"  Fil-

kapitlu ta' qabel dan, rajna wkoll li ftit wara', meta ma setgħetx toħroġ minħabba nefħa 

fl-irkoppa bl-artrite, kitbet sempliċement "confined to barracks."  Inez kienet dejjem 

ferħana minkejja l-mard li kellha lejn tmiem ħajjitha.  Dan innutawh bosta nies. 

Ħabiba tagħhom tgħid li meta kienet toqgħod fl-istess appartamenti u din kienet tqatta 

s-siegħat tistudja l-arpeġġi tal-pjanu, Inez mhux biss qatt ma lmentat, imma kienet 

tinkoraġġiha u tieħu nteress fl-eżamijiet tagħha.  Anke meta kienu jkunu f'Birżebbuġa, 



qatt ma lmentaw ma' sid il-kera fuq l-istorbju li kien ikun hemm ġej mill-ħwienet tax-

xorb fil-qrib.  Inez qatt ma lissnet il-kliem 'uff' jew 'ajma'.  Ma nistgħux ma nsemmux 

id-direzzjoni spiritwali li Dun Francis X. Ebejer tahom waqt il-mard. Ġa semmejna 

kemm huwa serva ta' gwida tajba biex huma setgħu jabbandunaw irwieħhom f'idejn 

Alla. Bħala preambolu għal preskrizzjoni biex jilqgħu spiritwalment għall-mard u t-

tiġrib, Dun Ebejer kitbilhom: 

 

"Qawwu l-fidi tagħkom. Meta nkunu nservu 'l Alla u nippruvaw nogħġbuh, u fl-istess 

ħin iżurna bis-slaleb u il-mard, hu sinjal sabiħ li d-dinja ma tifhmux..Il-Missier mhux 

hekk ittratta ma' l-Iben li fih sab il-għaxqa tiegħu?  Taqtgħux qalbkom. Żgur li s-

Sinjur Alla mhux se jtikhom aktar milli tifilħu."   

 

Henry kien kwiet fis-sens tal-paċenzja kbira li kellu; jikkuntenta b'kollox, kollox 

jogħġbu, jaqbel ma' kulħadd u ma jdejjaq lil ħadd.  Il-perseveranza dejjem kienet 

tispikka fih.  Huwa aċċetta bis-sabar it-taħbit li ġabitlu bintu Cecilia meta 

stqarretilhom li xtaqet issir soru, it-telfa ta' martu, u l-miġja tar-retinopatija 

irriversibbili li kienet qed tnaqqaslu l-vista gradwalment.  Minħabba d-dijabete kellu 

jieħu biss toast filgħodu għal-ewwel kolazzjon. Meta Swor Cecilia skużat ruħa għax 

kienet qed tagħmillu dejjem l-istess, huwa kien iweġibha li tant kienu tajbin u ma ried 

xejn iżjed.  Hawnhekk ikun inutli nirrepeti kemm Henry qatt ma lmenta b'xejn, 

minkejja li sofra tant minħabba d-dijabete u minħabba qalbu wkoll. Nursing Officer 

jiftakar li Henry kien bniedem li jaċċetta bil-kalma is-sofferenza tal-mard.  Sa l-aħħar 

jiem ta' ħajtu baqa' hekk, jaċċetta bil-paċenzja s-sofferenzi u l-uġiegh.  Anke meta 

laqtitu xarabank jew meta kiser idu, qisu qatt ma kien xejn. Hekk jgħid Manuel 

Falzon:  

 

 "Flimkien kienu għaġna ta' xempju, monument ta' perseveranza għall- 

miżżewġin fil-ħajja tagħhom. Imma ..l-prova hija kollox! Din jien rajtha u ħassejtha.  

Kienet il-prova tad-deheb, jiġifieri tan-nar.  Meta Mrs Casolani mietet,..Mr Casolani 

deher imnikket għall-aħħar u li ħass in-nuqqas qawwi ta' xi ħaġa minnu nnifsu.  Ħa 

kollox b'kuraġġ u perseveranza.  Kultant ngħid, 'Imma dan qiegħed jgħix f'dinja?'  

Imma x'ħin tkellmu u tarah quddiemek hekk - hekk, b'dik il-fehma soda ta' Alla, saħħa 

qawwija fi bniedem anzjan, ikollok tirreaġixxi mod ieħor."  

 

Henry u Inez kienu mberkin għax kienu umli.  Afdaw fil-provvidenza ta' Alla.  Qatt 

ma lmentaw minn dak li tathom il-ħajja, għax kienu jafu li r-rieda ta' Alla kienet l-

aħjar triq għalihom. Alla jisma' l-karba ta' l-umli, li huma għal qalbu.  Huma dejjem 

imxew bil-ħlewwa ma' kulħadd, anke meta skond l-istint kellhom raġun jilmentaw 

jew jirrabjaw għal min dejjaqhom. Il-manjanimita' tagħhom kienet tispikka f'dawn iċ-

ċirkostanzi. Kelma ta' diżapprovazzjoni tawha dejjem f'waqtha u bil-qies, 'bil-

ġentilezza', kif kienet tgħid Inez. Henry u Inez servew u obdew lil Alla, għalhekk 

kienet tistħoqqilhom il-barka tiegħu.  Huma kienu mberkin għaliex kisbu l-paċi meta 

ssottomettew ir-rieda tagħhom għal dik ta' Alla.  Huma kienu mberkin għaliex kisbu 

s-setgħa fuqhom infushom permezz tal-kontroll li kellhom fuq l-istint permezz tas-

sabar u l-perseveranza mħarrġa għall-glorja ta' Alla. Mela mberkin kienu huma għax 

intrabtu mar-rieda ta' Alla biex Hu jiggwidhom fl-imġieba tagħhom lejh, lejhom 

infushom u lejn il-proxxmu.  Għalhekk immerithom il-ħajja li wiegħedna Sidna Ġesu' 

Kristu.  

 



 "Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx tal-ġustizzja, għax huma jkunu 

 mxebbgħin."  

 

Henry u Inez Casolani dejjem xtaqu li jagħmlu r-rieda ta' Alla, għalhekk żgur li Alla 

ħallashom. Tħarrġu sew f'dak li jrid Alla. Huma qraw il-Kelma tal-Mulej.  Inez kienet 

tħobb taqra talb u kotba reliġjużi.  Henry baqa' jmur irtiri ta' diversi jiem sa ma kiber 

sew.   Kienu jitolbu flimkien u jsibu ħin biex jitolbu fil-kwiet biex jisimgħu 'l Alla 

jkellimhom.  Peress li huma dejjem żammew ruħhom aġġornati f'kull novita', huma 

baqgħu żgħażagħ fl-ispirtu b'sens ta' dixxerniment mill-aqwa kemm fl-affarijiet 

sekulari u kemm f'dawk reliġjużi.  Huma għamlu d-dmir tagħhom biex ir-rieda ta' Alla 

jkunu jafuha, biex jagħmluha tagħhom, u biex iwettquha, kif ġa rajna sew fil-kapitli li 

jirrigwardaw il-virtujiet. 

 

Din il-koppja "kienu jimxu mal-Vanġelu kif irid eżatt Ġesu', kif għallmu Ġesu' eżatt."  

Inez kienet mara tajba, b'familja mill-aħjar.  Sidt il-ħanut minn fejn Inez kienet tixtri 

tiftakar li mara iżjed tajba minn hekk qatt ma rat.  Inez kienet tħobb lil bintha daqs id-

dawl ta' għajnejha, imma qaltilha bla tlaqliq li Alla jiġi l-ewwel u qabel kollox. Aħjar 

Alla jeħodha milli toffendih.  

"Henry kien jemmen fit-tajjeb, u dak li hu sabiħ.  U għalih dik kienet ir-regola tal-

ħajja. Il-ħeġġa li kellu fil-qari ta' l-iskrittura Mqaddsa kienet tirrifletti l-ħeġġa li kellu 

fil-ħajja biex jgħix tajjeb u jagħmel it-tajjeb."  

Intennu l-każ ta' sieħeb Henry fuq ix-xoghol.  Dan sieħbu qal lil Henry li tilef tqarbina 

għax bagħat lil sewwieq ta' trakk f'pajjiż skomdu meta saq apposta qrib tiegħu u mlieh 

bl-ilma maħmuġ tat-triq.  Henry iddiżapprova.  Ma kienitx ir-rieda tal-Mulej li sieħbu 

jitlef tqarbina, għal ebda raġuni.  Nhar ta' Ġimgħa, Henry kien ifakkar lil sħabu biex l-

għada jmorru jqerru. Din kienet ir-rieda tal-Mulej! 

 

Permezz ta' din il-barka, Kristu talabna ħafna, imma għal Henry u Inez, Huwa xorta 

dejjem ġie l-ewwel. Huma ma kienux sempliċiment interessati f'Ġesu'. Bħal ma 

għamlet Santa Tereża tal-Bambin Ġesu',  huma għexu lil Kristu u ssottomettew 

ruħhom għar-rieda tiegħu mingħajr kompromess anke meta sofrew bis-slaleb tal-mard 

jew b'ċirkostanzi diffiċli.  Huma xtaqu kostantement u ferventement ikunu nsara 

tajbin.  Iżżew ħajr  'l Alla ta' din il-grazzja, ikkultivawha, u seddquha. Ittamaw u 

afdaw fil-Mulej fil-persevernza li jfittxu u jimxu fit-triq tas-sewwa. Emmnu li Alla 

kien se jgħinhom f'din it-tfittxija u f'din il-mixja.  Huma ħadmu għas-sewwa fid-dinja 

u mhux fil-parametri ristretti tal-ħajja personali tagħhom. Talbu,  kitbu, għallmu, u 

xandru s-sewwa sat-truf kollha li setgħu jilħqu bil-meżżi limitati li kellhom. Għax 

riedu li l-imħabba u l-virtujiet insara jingħaqdu biex jirbaħ is-sewwa u titkattar il-

ġustizzja għalihom u għall-bnedmin kollha. Inez kienet tħobb tuża kelma bl-Ingliż ta' 

oriġini Latina biex turi sħuħija u kompletezza: satiated. Ta' dan kollu, il-Mulej Alla 

xebbagħlhom l-għatx lil Henry u lil Inez. Nimmaġina lil Inez qed tgħid: "We are 

satiated." 

 

"Henjin dawk li jħennu, għax huma jsibu l-hniena."  

 

Jekk Henry u Inez Casolani ġew iġġudikati kif huma ġġudikaw f'ħajjithom, il-ħniena 

divina messithom u issa qed igawdu 'l Alla.  Alla qed jittratta magħhom kif huma 

ttrattaw mal-proxxmu. F'kapitlu preċedenti tajna provi ta' virtu' ta' mħabba lejn il-

proxxmu.  Hawn infakkruh.  Il-prattika ta' l-imħabba hija tant karatteristika tan-natura 



ta' Alla li iżjed ma bniedem iħobb, iżjed isir xbiha t'Alla.  Il-prattika tal-ħniena 

tgħaqqadna ma' Alla; in-nuqqas tal-ħniena tbegħedna minn Alla. Permezz ta' din il-

barka Alla qed iwegħdna u jwissina fl-istess ħin.   

 

Il-ħniena divina hija ħelwa u ma tonqos qatt. Tfakkarna fil-patt ta' Alla mal-bniedem. 

Il-bniedem li jipprattikaha għandu sehem minn wirt kbir u etern. Alla jridna nitħarrġu 

u nwettqu din il-ħniena. L-għaref tassew jagħraf l-ewwel il-ħniena u l-verita'.  U l-

hniena mhijiex sempliċement is-sospensjoni tal-ħaqq; hija għajn ta' mħabba ta' Alla li 

Hu jridna nwettqu mal-proxxmu, mhux fl-ideal biss, imma mal-qarib tiegħi, mal-ġar 

tiegħi, ma' sieħbi, ma' ħabibi; ma' kulħadd individwalment. Din il-ħniena għandha 

tagħrafna mill-pagani. Tixbaħ ferm lis-sens ta' empatija, il-kapaċita' li wieħed jisma', 

jifhem, jaċċetta, u jimmedesima ruħu mas-sitwazzjoni ta' ħaddieħor.  

 

"Għax bl-istess ġudizzju li tagħmlu intom tkunu ġġudikati"  

 

Għalhekk, minn dak li ġa nkiteb fuq il-koppja Casolani fil-kapitli ta' qabel, ġa 

għandna ħjiel fuq dan il-kont.  Ma niftakrux biss fuq il-każi fejn ġew urtati u huma 

baqgħu bħallikieku xejn.  Naraw kemm huma fehmu lil ħaddieħor meta ħaddieħor 

kellu bżonnhom.  

 

"Għax jekk intom taħfru lill-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, Missierkom li hu fis-

smewwiet jaħfer lilkom ukoll."  

 

Infakkru lil Henry, ta' karattru u ta' konvinzjoni umli, ġust, u ħanin; li kien tant 

skomdu msejjah bosta drabi biex iservi ta' ġurat. "Min jien biex nikkundanna lil 

ħaddieħor?" kien stqarr.  Niftakru f'sieħeb Henry li ġie jilmenta miegħu meta saritlu 

inġustizzja.  Henry wieġbu: "Meta ċċappas il-qmis biż-żejt, ma tneħħihx bix-xaħam."  

Għalkemm Henry tah raġun, begħdu mill-istint uman tat-tpattija fil-ħażen u fakkru li 

s-sofferenza għandu joffriha lil Alla. Kien Ibnu stess li bata mill-ikbar inġustizzja.  U 

fil-personal, insemmu żewġ każi li ma ssemmewx qabel. Raġel ġar tiegħu qabad 

jinsolenta lil Henry 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-ġar. Dan 

stagħġeb b'dik l-imġieba ta' Henry u beda jgħid lil kulħadd b'dak li ġara. Henry ma 

kienx rebaħlu - kien sempliċement rebħu.  Darba oħra meta kien joqgħod ir-Rabat 

għand is-sorijiet, Swor Cecilia ratu jpoġġi lura l-ħobż fil-kaxxa meta kien għadu ma 

ħa xejn.  Hija saqsietu għalfejn għamel hekk, u hu weġibha li ma kellux aptit u li kien 

se jieħu żewġ crackers. Hija ma kienitx konvinta u sfurzatu jgħidilha jekk kienx ma 

jiflaħx. Ir-raġuni vera kienet li l-ħobż kien immuffat, u hu ma riedx li l-inkarigata tkun 

imċanfra minħabba n-nuqqas tagħha.  Patri Ġorġ Frendo jiftakar meta Henry kellmu 

fuq persuna għax ħass ruħu offiż ħafna u inġustament minna. Fl-aħħar spiċċa kważi 

jitlob maħfra lil Patri Frendo talli kelmu fuq dik il-persuna. Henry qallu li f'qalbu ma 

kellu xejn kontra ħadd, u jaħfer u jinsa qisu qatt ma ġara xejn.  Dan hu kkonfermt 

minn kollega tiegħu li kiteb: "When someone slighted him, he used to smile back and 

would forget it there and then."  

 

"Ħuti, tħalltux il-fidi tgħkom f'Sidna Ġesu' Kristu mal-ħarsien lejn l-uċuh."  

 

Issa infakkru lil Inez - tisma' lil kulħadd; qraba, ħbieb, persuni li għadha kif saret 

tafhom; tilqagħhom, tagħdirhom, tfarraġhom, tagħtihom parir, u ssegwi l-każ tagħhom 



sakemm għall-inqas iħossu ruħhom taħt il-ħarsien tal-Mulej. Talba Mismugħa hija 

storja mqanqla fuq il-ħniena ta' Alla u tal-omm li kitbet fil-Leħen il-Parroċċa fl-1975.  

Meta kienu fil-Lussemburgu fl-1978, semgħu Quddiesa bil-Franċiż. Tant laqtitha l-

omelija fuq il-ħniena ta' Alla, li kitbet it-tema tagħha fid-djarju.   Ħabiba tagħha 

għamlet dan il-kumment fuqha:  

 

"Jiena kont nammiraha ħafna, għax anke forsi tirċievi, mingħajr ma jridu, kelma li ma 

togħġobiex, kienet taċċettaha.  Din waħda milli kont nammira fiha, jien. Per eżempju 

naf li t-talija ma tantx forsi tista' tħobbni; imma 'carry on together aħna'."  

 

"Hu ma żammx il-korla tiegħu għal dejjem, għax lilu jogħġbu juri hniena."  

 

Il-Knisja tħares lejn dawn l-imberkin b'tama għall-ġejjieni ta' paċi. Qed tinkoraġġixxi 

u tistrieħ fuq dawk li jkissru l-firda bejn il-persuni u l-ġnus, ikattru l-imħabba 

reċiproka, u jistinkaw biex jifhmu lil xulxin u jaħfru lil min għamlilhom il-ħsara.  

Jekk kien fadal xi dubju wara li nkiteb fil-kapitli preċedenti dwar il-virtujiet, issa 

b'dan ta' hawn fuq spiċċa għal kollox.  Henry u Inez Casolani huma mberkin ukoll 

għax ħennew tassew skond it-tifsiriet u d-dispożizzjonijiet kollha li tfassal din il-

barka. 

 

 "Henjin dawk li huma safja f'qalbhom, għax huma jaraw 'l Alla."  

 

Henry u Inez Casolani huma mberkin għax qalbhom kienet safja mid-dnub, u ħassew 

'l Alla fihom infushom u f'kollox. Ħafna  nies stqarrew li huma kienu nies twajba u 

ma żammew ebda ħażen f'qalbhom.  Anke f'dan il-kont, il-kapitli preċedenti ġa jagħtu 

ħjiel qawwi ta' din it-tjubija. Alla kien fiċ-ċentru ta' ħajjithom.  Huwa kien jiġi l-

ewwel u ħajjithom kienet imfassla fuq l-affarijiet ta' Kristu u r-reliġjon nisranija. Inez 

u Henry żammew ruħhom fil-preżenza ta' Alla.  L-iċken imperfezzjoni f'qalbhom il-

koppja Casolani ma kienux jittollerawha. Kellhom qalbhom tajba. Kienu jkellmu lil 

kulħadd kien min kien, għax xtaqu l-ġid lil kulħadd, u għenu lil min u fejn setgħu.  

 

Henry kellu serenita' mill-qalb li tixhed li kien fil-grazzja ta' Alla.  Kien bniedem 

twajjeb ħafna u kwiet.  "Henry wore his heart on his sleeve," kiteb kollega tiegħu.   

Fuq ix-xogħol kien imexxi t-talb lil sħabu.  Qabel ix-xogħol kien jisma' Quddiesa ta' 

kuljum.  Meta kien joqgħod ir-Rabat u jkollu xi ħsieb itaqqlu, Henry kien fis jaqsam 

it-triq u jqerr għand xi patri Dumnikan. 

 

Inez kellha l-kuxjenza fina u delikata. Sa minn żgħożitha, qerret regolarment għand 

konfessuri intelliġenti u twajba. Kienet mara qaddisa.  Il-planner fil-bidu tad-djarju 

tal-1990 ta' Inez hu indikattiv. Dawn huma n-notamenti: 21 ta' Jannar - Sant' Anjese; 

26 - Cecilia; 7 ta' Frar - my mother; 3 ta' Marzu - Harry, St Luke's; 19 ta' Marzu - St 

Joseph; 11 ta' April - Novena O.L. of Pompeii; 13 ta' April - Good (..Friday); 15 ta' 

April - Easter;  19 / 23 Our Anniversary;  eċċ.   Fl-1 ta' Marzu kitbet: "The month 

dedicted to my and our dear St Joseph", u l-għada: First Friday of the heart of Jesus, u 

14th Apparition of Our Lady of Lourdes.   Naraw li fil-maġġoranza tagħhom, ir-

rikorrenzi huma ta' festi reliġjużi. Fil-bidu ta' kwalunkwe kitba, Inez kitbet Verbum 

Dei Caro Factum Est  jew J M J (Jesus Mary Joseph). Fl-aħħar tas-sena 1991 kitbet 

DEO GRATIAS.  Anke f'affarijiet materjali, jekk Inez qed taħdem, jekk qed tagħmel 

biċċa xogħol, il-menti tagħha kienet tkun ma' Alla.  Laqtitha l-kanzunetta fuq stil 



country, 'Deck of cards', li tirrakkonta storja ta' suldat li nqabad jilgħab il-karti fi 

knisja. Hu jwieġeb billi jagħti tifsira reliġjuża lil kull karta. Għalih il-pakkett kien 

Bibbja u ktieb tat-talb. Kienet bagħtet għall-kliem ta' din il-kanzunetta mingħand Sr 

Magdalene Cauchi.  Talbet u qalgħet il-grazzja li tkun konvinta li Alla huwa preżenti 

kull fejn inkunu. Ktieb ta' talb li kien għal qalbha u taqrah spiss għena f'dan. L-ewwel 

kapitlu "Il-preżenza ta' Alla" tal-ktieb Ma' Marija Omm Ġesu': Ktieb għas-Sena 

Marjana, 1987, miktub minn Ivo Galea jagħti pariri fuq kif niftakru l-ħin kollu f'Alla.  

 

Bħal ma rajna Henry u Inez kienu nies safja għax dejjem begħdu d-dnub; u safja  

f'qalbhom bħala stat ta' ħajja - integri, onesti, ġusti, qalb tat-tfal.  Fis-siegħa tal-prova 

huma wrew li kienu safja f'qalbhom, mhux għall-apparenza biss.  Taw l-attenzjoni 

tagħhom, ħinhom, ġidhom, saħħithom, it-talb tagħhom, xogħolhom, u saħansitra lill-

unika binthom, minn ġewwa, għall-imħabba ta' Alla, bil-qalb u mill-qalb, kif għamar 

Kristu. Mela kienu safja minn ġewwa.  U għax kellhom qalbhom safja, Henry u Inez 

setgħu jagħrfu u jkunu jafu lil Alla.  Min ma jafx u ma jagħrafx, ma jarax. U min jaf u 

jagħraf, jara. Għalhekk il-konvinzjoni li huma qed jaraw 'l Alla - il-wegħda ta' din il-

barka li qed titwettaq. 

 

 "Henjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejħu wlied Alla."  

 

Henry u Inez Casolani huma ulied Alla, li hu s-sultan tal-paċi, għax ħabbew u 

żammew il-paċi bejniethom, mal-proxxmu, u ma' kulħadd. Huma kienu jgħożżu l-

ħbiberija ta' kulħadd u kienu jagħmlu minn kollox biex jiżirgħu is-sliem. Kienu nies 

umli u qatt ma żammew id-deni f'qalbhom. Żball kienu jammettuh mill-ewwel  u 

kienu jżommu kalmi waqt id-diżgwid, u jwieġbu meta s-sitwazzjoni tkun kalma.  

Imxew b'ġustizzja ma' kulħadd, kulħadd jieħu dak li ħaqqu. Għalhekk nistgħu nifhmu 

kif irnexxielhom iżommu jew iġibu l-paċi. Imma dan ma kienx ikun possibbli li ma 

kienetx għall-imitazjoni ta' Kristu li kien dejjem preżenti fil-qalb tagħhom. 

 

Henry kien ikkonsidrat minn ħafna bħala wieħed li jseddaq il-paċi.  Il-missjoni tiegħu 

kienet b'mod speċjali li jwassal il-messaġġ ta' paċi u mħabba nisranija. "U insiha!" 

kien jgħid Henry meta jinqala' d-diżgwid.  "Henry dejjem żamm lil ħbieb tiegħu 

kulħadd l-istess bla differenza."  Ġa rajna kif Henry rnexxielu jqarreb żewġ kollegi li 

kienu tlewmu bl-ikrah u li kienu ilhom ma jitkellmu.  Ġieli kien ikun hemm xi tnejn 

bejniethom jillitkaw u dan mill-ewwel kien iqum u jgħidilhom "Ej! Aħna hawn? Mela 

aħna hekk qegħdin hawn ġew?"  Kollega tiegħu jiftakru hekk:  

 

"Henry was a man of peace and his compaany used to inflate a sort of relaxed 

atmosphere.. I believe that if people were like him, this world would be one of peace 

and happiness"    

 

Inez kitbet hekk fuq il-ħtieġa tal-paċi:  

"Jekk il-paċi tibda tirrenja f'kull dar..allura żgur li nakkwistaw dak l-ideal li nħlaqna 

għalih għaliex anke Kristu stess kien jippriedka fuqha. 

"..b'hekk, meta (iż-żgħażagħ) jaraw li hemm min jifhimhom iserrħu rashom; 

jikkalmaw u titnissel il-paċi f'qalbhom. U hekk jgħixu henjin.  Uliedna li huma l-irġiel 

u n-nisa tal-ġejjieni, jagħmlu d-dinja tgħix daqsxejn fil-paċi tant meħtieġa għal 

kulħadd."  

 



Fil-ħarġa ta' Ġunju 1970 tal-Leħen il-Parroċċa, Inez xebbħet id-diżgwid mal-ħitan li 

jifirdu u li hu diffiċli li tkisser bit-tnassis u l-kliem żejjed.  Awgurat lil kulħadd jibni 

pontijiet li jgħaqqdu mhux post ma' ieħor, imma persuni ma' oħrajn li jsibu s-sliem 

permezz tal-maħfra.  B'hekk il-festa ssir mhux qrib il-pont li nfetaħ imma fis-sema 

għax Alla s-sliem irid.  Inez kitbet b'idha stess fuq in-notebook tagħha, it-talba għall-

paċi u biex tkun evitata l-gwerra li kiteb il-Papa Piju XII, u kienet tgħidha spiss.   

 

Il-konjuġi Casolani għamlu s-sliem għax wettqu l-virtujiet tas-sinċerita', l-imħabba, ir-

rispett, u l-ġustizzja, li huma  l-pedamenti tal-paċi.  In-nies ħassewhom komdi 

magħhom u huma seddqu s-sliem għax qatt ma urew wiċċ b'ieħor;  għax raw il-ħtiġiet 

u għenu lil ħaddieħor b'imħabba; għax stmaw u rrispettaw lil ħaddieħor; u għax 

ittrattaw ma' kulħadd indaqs. Mhux biss huma ġabu l-paċi fejn qabel kien hemm l-

inkwiet, imma kull fejn kienu ġabu l-ġid, il-ferħ u s-serenita'. Kienu lesti li jindaħlu, 

forsi jinbagħdu biex ikun hemm ċans ta' paċi fl-ambjenti fejn kienu. Huma ħadu 

nteress fl-affarijiet tad-dinja biex jitkattar il-ġid komuni u b'hekk jitkattar is-sliem. 

Huma kienu paċi magħhom infushom l-ewwel fil-kuxjenza safja li żammew; paċi ma' 

xulxin bl-imħabba ta' xulxin, u finalment paċi mal-proxxmu.  Din kienet kontaġjuża. 

Ħafna nies ħadu l-eżempju tagħhom. Irnexxielhom jagħmlu hekk għax daħħlu lil min 

verament jista' jgħaqqad lill-bnedmin - Ġesu' Kristu. Huma kienu paċi ma' Alla, nies 

ta' qalbhom safja. Ma setgħux ifallu fit-tħabrik għall-paċi mal-bnedmin l-oħra.  U 

minħabba dan kollu, Henry u Inez huma ulied Alla, jixbħu lil Alla tal-paċi għax 

ħabirku għas-sliem tiegħu, u b'hekk wirtu s-sliem tiegħu, il-vera paċi. 

 

"Imberkin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija  s-

Saltna tas-Smewwiet."  

 

L-essenza tal-Kristjaneżmu hija l-għaqda fi Kristu li bilfors tinkludi għaqda fis-

sofferenzi u fil-glorja tiegħu.  Min isofri għall-fidi u għall-avvanz tal-poplu li għalih 

miet Kristu, jaqsam mill-passjoni ta' Kristu u jsaħħaħ dan il-misteru. U l-premju 

aħħari għal dawn is-sofferenzi huwa ċar u ċert għax Ġesu' Kristu ma jiddejjinx. Dawk 

li jaqsmu s-sofferenzi ta' Kristu bilfors igawdu mill-glorja ta' Kristu.  

"Jekk insofru bis-sabar, għad insaltnu miegħu ukoll; Jekk niċħduh, jiċħadna hu 

wkoll."  

 

Henry u Inez ma batewx persekuzzjoni qawwija u l-anqas il-martirju għall-fidi.  

Għalhekk nistħajjel lil min qara din l-istorja ta' ħajjithom jgħid bejnu u bejn ruħu, li 

din il-barka ma tgħoddx għalihom. Imma l-awtur preżenti għandu suspetti fundati, 

għalkemm mingħajr provi, li meta xi persuni qabdu ma' Inez jew Henry, id-doża tal-

inkejja żdiedet appositament minħabba l-għira, meta kienu jarawhom daqshekk onesti 

fl-affarijiet reliġjużi u spiritwali. B'niket ninnutaw li l-persekuzzjoni fina u impliċita 

tal-poplu ta' Alla hija rikorrenti wisq fiż-żminijiet kontemporanji. 

 "..it-tama tagħna fikom hi dejjem qawwija, għax aħna nafu li, kif intom 

           taqsmu s-sofferenzi tagħna, hekk ukoll tqsmu l-faraġ tagħna."  

 

Il-konjuġi Casolani kellhom is-sofferenzi tagħhom, kif rajna fil-kapitlu ddedikat għal 

binthom Swor Cecilia, fl-ewwel żmien li fih din daħlet ma' l-Ordni tas-sorijiet ta' San 

Ġużepp ta' l-Apparizzjoni, speċjalment bejn l-1964 u l-1966. Kif ġa għedna mhux il-

ħsieb li hawn intennu dak li ġa ntqal bħala bijografija.  Il-qarrej huwa sempliċement 



mitlub jiftakar jew jerġa' jaqra, u b'hekk jikkonstata, li l-koppja aċċettaw u offrew is-

sofferenzi għall-glorja ta' Alla. 

"Jekk aħna wlied, aħna wkoll werrieta, werrieta ta' Alla, werrieta ma' Kristu, għax 

aħna nbatu miegħu, biex miegħu inkunu igglorifikati."   

 

 

Tassew koppja beata 

 

Il-barkiet jgħoddu għal Henry u Inez Casolani għax huma kienu nsara kommessi u 

ferventi.  Insara ta' din il-kwalita' biss jistgħu jgħixuhom.  Huma kellhom il-grazzja u 

d-dinamiżmu nisrani meħtieġ li setgħu jqarrbuhom lejn it-twettiq u t-tgawdija tal-

barkiet kollha. B'dispjaċir ninnutaw li d-dinja tal-lum hija nieqsa minn dan. Il-konjuġi 

Casolani għexu f'intimita' ma' Kristu. Ghalhekk setgħu jgħixu l-barkiet u jkunu 

mberkin. Ma qagħdux isegwu il-preskrizzjonijiet fil-barkiet tal-Mulej Ġesu', wieħed 

wieħed. L-ewwel huma ħadu dik id-deċiżjoni li jagħmlu s-sewwa u li jkunu dixxipli 

ta' Kristu - il-barkiet ġew waħidhom.  Huma offrew ideal ta' għaqda mar-rieda ta' 

Kristu u biex nibdew nimxu f'din l-istess għaqda ma' Ġesu' Kristu mhemmx għalfejn 

il-fehma perfetta.  Huma bdew billi ħabbew 'l Alla u lill-proxxmu.  Aħna nistgħu 

nibdew minn hemm ukoll, u l-barkiet jiġu, bħalma ġew fil-każ ta' Henry u Inez. 
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Għeluq 

 

"Imbagħad is-sultan igħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: 'Ejjew, imberkin minn 

Missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-saltna li thejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja."  

Dawn huma uħud mill-istqarrijiet tal-pubbliku rigward il-qdusija tal-koppja Casolani: 

• "Kien raġel venerabbli, qisu l-papa' ta' Santa Tereża."  

• "Kien raġel ta' qdusija! Ta' qdusija!"  

• "Kien bniedem veru qaddis jimxi fl-art."  

• "F'dak ir-raġel rajt it-tjubija..Taw lill-unika binthom bħala soru..Taw 

kollox..L-id t'Alla qed tmexxi dan il-każ."   

• "Ninsab ċert li rċieva l-premju tal-ġenna għal dak li għamel."  

• "Qalli missieri, 'Ibni, tassew inti xxurtjat li għandek bniedem bħal dak fl-

uffiċċju tiegħek: dak qaddis!'..Ġismi għadu jitla' xewk xewk meta nsemmieh u 

emminni llum nitolbu fid-diffikultajiet tiegħi li jkolli għax inħoss li fejn qiegħed 

jagħmel xogħol kbir għal dawk li tant kien iħobb f'ħajtu..Iva nemmen li Henry hu 

qaddis, u jisma' t-talb ta' min hu fil-bżonn!"  

• "Jien ċert li Henry qiegħed flimkien ma' martu ħdejn il-Mulej filwaqt li 

qiegħed jitlob għalina biex bħalu nwettqu r-rieda ta' Alla dejjem u kullimkien."  

• "Henry jinsab wiċċ-imb-wiċċ ma' Ġesu' Bambin fis-skiet."  

• "Timpressjonak koppja hekk.  Lili jimpressjonani ħafna bniedem ta' l-eta' u l-

esperjenza li kellu Henry Casolani meta tarah xhieda ta' fedelta' li ma tmutx lejn it-

twemmin tiegħu, lejn martu u bintu, lejn dak li għex dejjem għalih, u mhux lest biex 

iħallih qatt.  Daqqa ta' ħarta solenni lil ċerti elementi tal-kultura ta' żmienna."  

• "Kienu koppja magħquda u ferħana li għexu ħajja ordinarja b'mod 

straordinarju."  

• "Imma issa ġa qiegħda fil-ġenna.  Għadek mintix konvinta? Għadek tiddubita? 

Jien ċert b'dan. Ma nafx għaliex. M'għandix dubju. Ommok tinsab żgur fil-ġenna!"  

• "Huwa kien xempju ta' nisrani tajjeb lill-familja tiegħu, lill-ħbiebu u kollegi. 

Ispira l-fidi fil-Mulej u r-redenzjoni bix-xogħol onest tiegħu u bil-ħajja sempliċi 

familjari. Kien ċar li l-ferħ tiegħu kien ġej mill-fidi kbira fi Kristu.  Il-ġid tiegħu 

kienet il-familja. Il-konvinzjoni nisranija tiegħu kienet kontaġjuża, infatti bintu saret 

soru. Jiena ninsab ċert li Henry Casolani issa qed igawdi l-frott ta' ħajja bħal din 

għaliex il-bniedem li jqim lill-Mulej ikun ippremjat."  

• "Kien bniedem tajjeb ħafna! Riżervat u ġentili. Qiegħed igawdi lill-Madonna u 

l-Mulej tagħna fil-ġenna. U Henry u Inez qegħdin jitolbu għalina lkoll!"  

• "Nirringrazzjaw 'l Alla li jinqeda b'dawn in-nies u li jagħtuna l-passi fuq xiex 

nimxu għal ħajja tajba."  

• "J'Alla f'Malta tagħna jinbet aktar fjur ta' dil-kwalita'."  

• "The case of Mr Casolani('s)..cure..is truly remarkable..  Miracles do not 

happen capriciously..  It is the recipient's faith that carries him through at the end."  

 

Kif jidher ċar hawn fuq, meta Henry u Inez Casolani mietu, ħafna nies li kienu 

jafuhom stqarrew li dawn kienu qaddisin.  Kellhom raġun għaliex Alla tahom il-

grazzja li jiżżejnu b'bosta virtujiet li aħna flejna fit-tieni parti tal-ktieb. B'żieda ma' 

dan rajna kemm huma kienu mberkin minn Alla, tant li kienu lesti li jsofru għalih 

meta l-unika binthom daħlet soru. Il-fidi tagħhom wettqet f'Henry fejqan inspjegabbli 

bl-interċessjoni tal-Beata Swor Marija Adeodata Pisani.  



 

Il-fidili kollha huma msejħa għall-qdusija.  Peress li kull bniedem huwa maħluq uniku 

u jgħix f'ċirkostanzi uniċi, it-triq għall-qdusija hija differenti għal kulħadd. 

Tiddependi ħafna mill-vokazzjoni tagħha. Imma persuna qaddisa tfittex, tikseb u 

twettaq il-virtujiet insara u tgħix il-barkiet bil-grazzja ta' Alla. Fi ftit kliem persuna 

qaddisa titlob, tħobb, taħfer, timxi b'ġustizzja ma' kulħadd, taqdi dmirijieta, iġġib is-

sliem u l-ferħ, u taħfer. Dan rajnih akkont ta' Henry u Inez Casolani, li minnu ħarġu 

għonja. Santa Tereża tal-Bambin Ġesu' spjegat li l-qdusija tinsab fil-ħajja komuni ta' 

kuljum. Mhux il-martri, ir-reliġjużi u l-qassisin biss daħlu l-ġenna. Skond Santa 

Tereża, għandna ngħixu ħajjitna miftumin mill-egoiżmu tagħna stess u bil-ġenerosita', 

billi nagħmlu l-iċken ħaġa sew għall-imħabba ta' Alla u tal-proxxmu. Mill-ewwel 

nintebħu kemm, fid-dawl ta' dak li nkiteb f'dan il-ktieb u kif issostanzjat mid-

dokumenti ikkwotati, Henry u Inez kienu ġustifikati f'kull ma għamlu. Għandu raġun 

kull min iqimhom b'koppja qaddisa.  It-tama ta' l-awtur u l-kontributuri ta' dan il-ktieb 

hija li din koppja, li m'għandiex djoċesi jew ordni reliġjuż li jsostnu l-memorja tagħha 

fit-tul,  ikollha min imexxi l-kawża tagħha lejn il-glorja li jistħoqqilha.  

 

L-awtur preżenti qatt ma' ltaqa' ma' Inez Casolani. Laħaq lil Henry fi tmiem ħajtu. 

Wara' li talab lill-Ispirtu s-Santu għall-għajnuna, fela u ħadem fuq il-mijiet ta' 

dokumenti miġbura minn Swor Cecilia Casolani u minn martu stess, jiddikjara li dak 

li kiteb huwa l-konvinċiment tiegħu kif inhu tal-għexieren ta' xhieda li għoġobhom 

jagħtu l-kontribut tagħhom.   

 

Il-konvinzjoni tiegħu huwa li: Henry u Inez Casolani jinsabu fost il-kotra kbira li ħadd 

ma jista' jgħodda..weqfin quddiem it-tron u quddiem il-Ħaruf, lebsin ilbies abjad u bil-

palm f'idejhom. Qegħdin jgħajtu "Il-ħelsien minn Alla tagħna li qiegħed fuq it-tron u 

mill-Ħaruf," għax huma ġew mit-tiġriba l-kbira u ħaslu lbieshom u għamluhom bojod 

f'demm il-Ħaruf. Issa m'għandhomx iżjed ġuħ u għatx; mhix tolqothom xemx jew 

ħruq; għax il-Ħaruf li hu f'nofs it-tron qed jirgħahom u jmexxihom lejn għejun ta' ilma 

ħaj. U Alla mesaħ kull demgħa minn għajnejhom, għax għalihom hu kien minn 

tfulithom l-alfa u l-omega, u qatt ma ċaħduh. Fil-konvinzjoni tal-awtur preżenti Henry 

u Inez jinsabu quddiem it-tron ta' Alla u tal-Ħaruf, jagħtuh qima, jaraw wiċċu, u 

jlissnu ismu fid-dawl ta' dejjem għax il-Mulej Alla qed idawwalhom u qed isaltnu 

għal dejjem ta' dejjem.  

 

Issa ħafna nies u xhieda jibdew jitolbu 'l Alla permezz ta' din il-koppja.  Alla jisma' t-

talb tagħhom u jinqalgħu ħafna grazzji.  Waħda mix-xhieda hawn fuq ikkwotati hija 

konvinta li huma qegħdin jitolbu għalina wkoll. Kif rajna fil-kapitlu fuq it-talb, huma 

qed jissoktaw fil-ġenna dak li  għamlu f'ħajjithom.  Bħal dawk ikkwotati hawn fuq, 

oħrajn huma konvinti mill-validita' ta' l-interċessjoni tagħhom ma' Alla fit-talb għall-

grazzji li għandhom bżonn. Fl-Appendiċi 2 hemm lista qasira ta' grazzji maqlugħa. 

 

Ġwanni XXIII qalilna biex nafdaw fil-ħniena ta' Alla li jsejħilna għall-imħabba ta' l-

aħwa; u fl-irġiel u n-nisa tal-lum għax f'ruħhom, huma xbiha ta' Alla.  Il-paċi tista' 

timbena b'dan il-mod.  Nies bħal Henry u Inez Casolani jispiraw il-fiduċja meħtieġa 

bħal din. Imma t-tema ta' din il-bijografija spiritwali ma kienetx biss il-qdusija, kienet 

ukoll ta' koppja u ta' familja. Id-dinja llum għandha bżonn sinjali ta' tama li ġejjin 

minn familji nsara u mhux biss minn individwi qaddisa.  Dan il-ktieb għandu jservi 

wkoll bħala kontribut xieraq għal dan l-istess għan.  



 

 

 

 

Dwar l-Awtur 

 

Anton Quintano B.A. (Hons.), M.A., Dip. Ed. (Adm. & Mgt), għandu l-kariga ta' ko-

ordinatur tas-suġġett tal-Ġeografija mad-Diviżjoni ta' l-Edukazzjoni u jgħallem ukoll 

l-Istorja fl-Iskola Sekondarja Ogħla Giovanni Curmi fin-Naxxar. Huwa għamel 

riċerka vasta fil-karriera tiegħu ta' storiku.  L-aktar aspetti li jinteressawh huma l-

istorja militari u navali, il-fortifikazzjonijiet, kif ukoll l-istorja soċjali u demografika.  

Anton Quintano kiteb bosta artikli u dan huwa r-raba' ktieb li ppubblika. It-tlieta ta' 

qabel huma: Storja ta' Raħal Ġdid (1985); Ricasoli, Malta - History of a Fort (1999); u 

The Maltese-Hospitaller Sailing Ship Squadron, 1701-1798 (2003).  Iħobb il-

kartografija  kontemporanja u l-mixjiet fil-kampanja. 

 

Anton Quintano twieled fir-Raħal Ġdid fl-1956, iben John u Iris nee' Cremona.  Huwa 

jgħix f'Ħ'Attard, u huwa miżżewweġ lil Stephanie nee' Lauri. Għandhom żewġ ulied, 

Augusto u Desiree'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


