
SANTA TEREŻA TA’  LOS ANDES 

 

 

 

Tereża ta Los Andes twieldet f’Santiago fic-Cili fit-13 ta’ Lulju 1900. Kienet il-ħames wild – kellha żewġ 

ħutha iżgħar minnha – ta’ Miguel Fernandez Jaraquemada u Lucia Solar Armstrong. Twieldet fid-dar ta’ 

nannuha Eulogio Solar f’nru. 1352 Triq Rosas. Kienet bint familja sinjura u aristokratika. Ġiet mgħammda 

fil-parroċċa ta’ Sant’Anna jumejn wara u ngħatawlha l-ismijiet ta’ Juana, Enriqita, Josefina de los 

Sagrados Corazones. Meta kellha seba’ snin, fit-13 ta’ Mejju 1907, miet nannuha, missier ommha, u l-

familja kellha tmur toqgħod f’nru. 164 Triq San Duminku. Mal-mewt tan-nannu, bdew il-problemi għall-

familja. Missierha Miguel kien raġel tajjeb, iżda ma kellux edukazzjoni skolastika tajba u ma kienx kapaċi 

jmexxi sewwa l-azjenda tal-familja, b’konsegwenza t’hekk il-qliegħ naqas u ma setgħux jibqgħu jgħixu 

ħajja komda. Ommha, li kienet bint tabib u mdorrija fil-ħala, man-nuqqas ta’ dħul bdew il-problemi. 

Missier Juanita, Miguel kellu jmur jaħdem il-bogħod – ħa b’ċens xi artijiet biex jaħdimhom. Juanita 

ħassitha wisq il-firda minn missierha. 

Ħadd ma jitwieled qaddis u tieħu ż-żmien u trid tagħmel sforz fuqek innifsek biex issir. Juanita ma kinitx 

xi eċċezzjoni. Hi kellha n-nuqqasijiet tagħha u baqgħet tikkumbatti tul ħajjitha kollha. Meta kienet 

għadha żgħira kellha tegħleb il-fruha u nuqqasijiet oħra. Kienet rasha iebsa u tirrabja malajr meta ma 

jħalluhiex tagħmel li trid. Minn mindu kellha sitt snin, kienet tmur il-quddies kuljum ma’ ommha u zijitha 

Juana u meta kellha għaxar snin għamlet l-ewwel qrara u l-Ewwel Tqarbina. Matul is-sena ta’ 

preparazzjoni hija tgħid li “l-Verġni Mbierka għenitni nnaddaf qalbi minn kull imperfezzjoni.” Hija bħal 

Santa Tereża tal-Bambin Ġesù setgħet tgħid illi l-Ewwel Tqarbina tagħha kienet infużjoni bejnha u bejn 

Ġesù. Hi ssejjaħ dan il-jum “ġurnata mingħajr sħab”, jum li ħalla marka fiha għal dejjem. 

Ta’ min isemmi li għal erba’ snin wara xulxin - 1911-1914 – nhar l-Immakulata Kunċizzjoni – 8 

ta’Dicembru – kienet f’xifer il-mewt minħabba l-mard li ħakimha. Sena minnhom kellha tagħmel 



operazzjoni ta’ l-appendiċite u kienet verament f’xifer il-mewt -1913. Fid-djarju tagħha kitbet hekk “Ħajti 

hi magħmula minn żewġ ħwejjeġ  it-tbatija u l-imħabba”.  

 

Juanita kienet xebba sabiħa, twila, bjonda, xagħarha safrani u ħafif, b’għajnejn żoroq li juru kemm l-

antenati tagħha kienu ngliżi. Kienet moderna, sportiva, għawwiema tajba, akkanita għall-irkib taż-

żwiemel, tħobb il-mużika, iddoqq il-pjanu u l-armonju u mżejna b’leħen sabiħ. Kienet dejjem ferħana u 

cajtiera. 

Fit-8 ta’ Dicembru 1911, meta kellha biss ħdax-il sena għamlet il-vot tal-verġinità. Ta’ ħmistax0il sena 

kienet konvinta illi kienet imsejħa biex tingħata kollha kemm hi lil Alla fil-ħajja reliġjuża. Daħlet fil-

Karmelu Tereżjan fis-7 ta’ Mejju 1919, ħadet il-libsa fl-14 ta’ Ottubru u bdiet in-novizzjat bl-isem ta’ Swor 

Tereża ta’ Ġesù. 

Fl-ewwel ġranet ta’ Marzu 1920 żgurat lill-konfessur tagħha fil-Karmelu, Patri Avertan tas-Sagrament 

Imqaddes O.C.D. illi fi żmien xahar kienet ser tmut. Fl-1 ta’ April – Ħamis ix-Xirka – għaddiet kważi l-jum u 

l-lejl kollu sa filgħodu fil-Kor, tadura lil Ġesù fl-Ewkaristija, l-għada, 2 ta’ April, il-Ġimgħa l-Kbira, mardet 

gravi bit-tifu. Tlett ijiem wara, fil-5 ta’ April, fuq talba tagħha rċeviet l-Aħħar Sagramenti. L-għada, 6 ta’ 

April, għamlet il-professjoni reliġjuża, billi ferħana imma mqanqla rrepetiet għal tlett darbiet il-formola 

tal-Konsagrazzjoni. Fis-7 ta’ April irċeviet lil Ġesù Ewkaristija għall-aħħar darba u ħamest ijiem wara fit-12 

ta’ April fis-7.15 p.m. mietet mewta qaddisa. Kellha biss dsatax-il sena u disa’ xhur. Ħdax-il xahar 

minnhom għaddiethom fil-monasteru tal-Karmelu Tereżjan, u sitt xhur minnhom bħala novizza. 



Fit-3 ta’ April 1987, waqt żjara tiegħu fic-Cili,il-Papa Ġwanni Pawlu II iddikjaraha Beata u kważi sitt snin 

wara fil-21 ta’ Marzu 1993, l-istess Papa ddikjaraha qaddisa f’Ruma. Il-festa tagħha tiġi mfakkra kull sena 

fit-13 ta’ Lulju. 

 

Isimgħu kliemha 

“Nagħmel f’kollox ir-rieda ta’ Alla, billi kull waqt inwettaq bil-ferħ id-dmirijiet tiegħi.” 

“Is-sagrifiċċju u ċ-ċaħda mir-rieda tagħna huma meħtieġa biex naslu għall-għaqda sħiħa ma’ Alla.” 

“Ejjew ngħixu fuq is-salib. Is-salib huwa ċ-ċaħda mir-rieda tagħna. Il-ġenna qiegħda fuq is-salib għaliex 

Ġesù qiegħed hemm.” 

 

 


