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Nhar it-30 t’April, 2013, il-
Mellieħa tilfet waħda minn uliedha 
– persuna kkonsagrata. Qed ngħid 
għal Sr Emma Camilleri D.S.H. 
Twieldet il-Mellieħa nhar l-14 
t’Awwissu 1928 minn ġenituri 
wkoll Melleħin, Toni u Karmena 
Camilleri.

Connie, kif kien jisimha qabel 
ma daħlet mas-Sorijiet Ulied il-
Qalb ta’ Ġesù, kienet il-kbira fost 
tnax aħwa ħajjin u tlieta mejtin. 
Sa minn ċkunita Connie kienet 
turi li kienet waħda fuq tagħha, 
avventuruża u paċpaċa. Missieha 
Toni kien iħobbha wisq għax kienet l-ewwel wild 
iżda l-aktar għax kienet fuq ruħha u ferreħija.

Fl-iskola primarja kienet intelliġenti, u 
għalkemm qatt ma marret skola sekondarja kienet 
kapaċi titħallat ma’ kull klassi ta’ nies. Fil-fatt, 
kellha ħafna kuntatti ma’ nies ta’ klassi għolja, 
bħal Profs Aquilina, is-Surmast Pace, u oħrajn. 
Kienet titkellem tajjeb bl-Ingliż kif ukoll bit-Taljan, 
għalkemm dan tal-aħħar kienet tgħallmitu meta 
kienet fil-kunvent mas-sorijiet.

Meta kellha għoxrin sena, semgħet lil Ġesù 
jsejħilha għall-ħajja kkonsagrata. Fil-Mellieħa kien 
għadu kif twaqqaf il-kunvent tas-Sorijiet Ulied il-
Qalb ta’ Ġesù u li din is-sena qed ifakkru l-75 sena 
mit-twaqqif tiegħu. Sr Emma, kif bdiet tissejjaħ 
wara li għamlet il-professjoni tagħha mas-sorijiet, 
kienet kważi minn tal-ewwel li daħlu fil-Mellieħa. 
Missierha Toni kien ferħan se jtir dakinhar li 
pprofessat.

Il-ħidma tas-sorijiet kienet it-tagħlim tad-
duttrina u Sr Emma wettqet ukoll dan ix-xogħol 
ta’ għalliema. Billi s-sorijiet kienu wkoll jgħallmu 
l-pjanu, Emma kienet imħajra titgħallem il-pjanu 
għax kellha l-kapaċitajiet u t-talent għal mużika. 
Fil-fatt tgħallmitu u bdiet tgħallem il-pjanu wkoll. 

Hawn fil-Mellieħa ħafna ggradwaw 
f’dan l-istrument.

Nistgħu ngħidu li l-Mulej lil 
Sr Emma taha ħames talenti li 
ħaddmet tul ħajjitha kollha sal-
aħħar għall-ġid tal-Kongregazzjoni 
u tal-proxxmu kollu. Kull ħaġa 
li kienu jaraw għajnejha, kienu 
jagħmlu jdejha. Kull fejn kienet, 
Sr Emma kienet tpaxxi l-widnejn 
bil-mużika u l-kant armonjuż li 
kienet iddoqq u tikkomponi hi 
stess. Kienet kreattiva għall-aħħar, 
u, fejn jidħol ix-xogħol tal-idejn 
bil-labra jew ganċ, kienet esperta 

u x-xogħol kien joħroġ perfett minn idejha. B’dan 
kollu, Emma ma kinetx imkabbra bit-talenti li Alla 
żejjinha bihom.

Il-missjoni dejjem kienet għal qalbha, iżda 
għalkemm marret l-Indja, l-Afrika u postijiet oħra, 
il-Mulej riedha tkompli l-missjoni tagħha hawn 
f’Malta. Kemm damet barra minn Malta, kitbet 
l-esperjenzi tagħha f’dawk il-postijiet li kienet, 
f’kotba differenti. Kellha d-don tal-kitba mexxejja 
li mhux kull min jikteb jippossedih. Wieħed mhux 
biss jieħu gost jaqrahom bl-istil spontanju li kienet 
tikteb bih, iżda wkoll għax jitgħallem ukoll dwar 
drawwiet u kulturi ta’ postijiet barra minn Malta.

Dan l-aħħar snin, saħħitha bdiet tmur lura, iżda 
minkejja dan, Emma kienet kuraġġuża u fuq kollox 
ottimista għall-aħħar. Baqgħet tagħmel ix-xogħol 
tagħha kważi sal-aħħar ftit ġimgħat ta’ ħajjitha, 
għax kienet spiss tgħidilhom lis-sorijiet, “inkella 
mmut qabel iż-żmien!”

Il-mużika u d-daqq tal-orgni, kienu l-hena 
tagħha u kitbet ħafna xogħlijiet għall-orgni u l-kor – 
quddies, innijiet, antifoni, eċċ. Il-pinna, kif għidna, 
kienet ukoll il-passatemp tagħha u ta’ kull sena 
kienet tikteb kitbiet ta’ interess għall-programmi tal-
festa tal-Vitorja, fil-programmi tal-Knisja, tal-baned 

Sr Emma Camilleri 
C.F.C.J.

Ganni Camilleri
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lokali, La Vittoria u l-Imperial. L-ex President tal-
Każin Imperial, is-Sur Jos. Bartolo, kien ħabib kbir 
tagħha u mhux darba jew tnejn, kien jistedinha fil-
każin biex jixorbu xi soft drink fl-okkażjoni tal-festa 
tal-Vitorja.

Emma kienet persuna li kull fejn kienet tmur, 
kienet tagħmel lil kulħadd ferħan u timlieh 
b’ottimiżmu kbir. Kienet kuraġġuża u ma tibżax 
tidħol għal xi biċċa xogħol iebsa. Sr Emma kienet 
ħabiba ma’ kulħadd u fuq kollox, ta’ eżempju kbir 
għal ħutha s-sorijiet u għal kull min kien jafha. 
Kienet taf tieħu kollox bis-sabar u kellha mħabba 
speċjali għall-annimali, l-aktar għall-qtates li 

fil-kunvent kellha kemm-il wieħed u ma kienet 
tħallihom neqsin minn xejn.

Jgħidu, li kif tgħix tmut! Dan nistgħu ngħiduh bla 
tlaqliq dwar Sr Emma. Kellha wkoll spirtu żagħżugħ 
sal-aħħar minkejja l-mard li dam jinkwetaha għal 
ħafna snin.

Wara xi ġranet ma tiflaħx, kemm f’Mater Dei u 
kemm fil-Kunvent fi Fleur de Lys, Emma tat l-aħħar 
nifs ta’ ħajjitha fil-Kunvent tagħhom nhar it-30 
t’April 2013, fis-7.00pm fl-età ta’ 85 sena.

Niftakru fiha u fis-Sorijiet Ulied il-Qalb ta’ Ġesù 
li din is-sena qed ifakkru l-75 sena mit-twaqqif 
tagħhom hawn fir-raħal tal-Mellieħa.

Opening hours:
Mon – Tues 07.00 – 18.00
Wed 07.00 – 13.00
Thurs - Fri 07.00 – 18.00
Sat 07.00 – 14.00
Sun Closed

Mario	&	Joanne	Vella
Snajjin Street
Mellieħa, Malta
Tel: 21521445 Free	Deliveries
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