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Tabib u Qaddis



Tfulija

• Twieled fil-25 ta’ Lulju tal-1880 ġewwa Benevento (l-
Italja).

• Kien is-seba’ minn disat ulied.

• Missieru kien Maġistrat u ommu kienet nobbli. 

• Fl-1884 huma marru jgħixu Napli.

• Ta’ età żgħira l-familja saru ħbieb ma’ Bartolo Longo 
(illum Beatu) u Giuseppe beda jgħaddi ħafna żmien ma’ 
Caterina Volpicelli (illum qaddisa) li saret gwida spiritwali 
tiegħu.



Studji

• Wara l-istudji Elementari huwa beda jistudja 
fil-Liceo Vittorio Emanuele II ġewwa Napli

• Fl-1892, ħu Ġiuseppe, Alberto, weġġa’ 
serjament meta waqa’ minn fuq żiemel. Il-kura 
li kienet tingħata lil ħuħ ispirat li Giuseppe 
jibda jistudja l-mediċina.

• Fl-1897, is-sena li miet missieru, hu daħal fil-
Fakultà tal-Mediċina fl-Università ta’ Napli.

• Huwa ggradwa bħala tabib fl-1903 



Il-Karriera ta’ Tabib

• Wara li ggradwa beda jaħdem fl-isptar Ospedale 
degli Incurabili fejn wara sar ukoll amministratur.

• Huwa kompla jaħdem ukoll fir-riċerka medika.
• Fl-1906 kien responsabbli tal-Evakwazzjoni tal-

isptar ta’ Torre Del Greco ftit wara li sbroffa l-
Vesuvju. Dan l-isptar waqa’ ftit wara li nħarġu l-
pazjenti kollha.

• Fl-1911 f ’Napli faqqgħet il-kolera u Moscati ġie 
fdat bl-inkarigu jagħmel ispezzjonijiet ta’ saħħa 
pubblika kif  ukoll biex jagħmel riċerka. Ħafna mir-
rakkomandazzjonijiet li għamel ntlaqgħu mill-
awtoritajiet.



Il-Karriera ta’ 
Tabib

• Wara l-mewt t’ommu 
minħabba d-dijabete, huwa 
kien wieħed mill-ewwel tobba 
naplitani li beda juża l-insulina 
biex jittratta din il-marda.

• Fl-Ewwel Gwerra Dinjija 
huwa ipprova jmur suldat 
imma l-awtoritajiet militari 
ħassew li aktar seta’ jkun utli 
bħala tabib. Huwa infatti 
nviżta mat-3000 suldat ferut.



Spiritwalità

• Huwa kien jgħix ħajja ta’ kastità u 
faqar. Kien iħares lejn il-mediċina 
bħala mezz ta’ kif  tgħin il-morda u 
mhux għall-profitt.

• Kien imur il-quddies kuljum u jsib 
mumenti ta’ talb matul il-ġurnata. 

• Kien juża wkoll il-fidi tal-pazjenti u s-
sagramenti bħala għajnuna għall-fejqan 
tagħhom.

• Kellu fama li jagħmel il-mirakli, kemm 
fid-djanjożi kif  ukoll fil-fejqan minn 
mard li kien jitqies li ma setax jitfejjaq.



Mewt

• Huwa miet fit-12 ta’ April 
1927 wara ġurnata normali li 
bdiet bil-quddies, kompliet l-
isptar u wara b’ xi viżti.

• Wara nofsinhar, fit-3, huwa 
qagħad bilqiegħda fuq 
pultruna fl-uffiċċju tiegħu.

• Huwa indifen fiċ-ċimiterju ta’ 
Poggio Reale imma 3 snin 
wara ttieħed fil-Knisja ta’ Ġesù 
Nuovo.



Beatifikazzjoni

• Huwa ġie bbeatifikat minn Papa 
Pawlu VI fis-16 ta’ Novembru 1975 
wara rapporti ta’ ħafna mirakli 
f ’ismu.



Kanonizzazzjoni

• Giuseppe Moscati ġie ddikjarat qaddis 
minn Papa Gwanni Pawlu II fil-25 ta’ 
Ottubru 1987.

• Il-miraklu li kien determinanti kien il-
fejqan ta’ żagħżugħ marid bil-lewċemija. 
Ommu qalet li ftit qabel, ħolmot b’tabib 
liebes bl-abjad u meta rat ritratt ta’ 
Moscati għarfitu.

• Il-festa tiegħu hija fis-16 ta’ Novembru.



Talba

O tabib qaddis u kompassjonali, 
S. Giuseppe Moscati, ħadd aktar 
minnek ma jista’ jifhem l-ansjetà tiegħi 
f ’dawn il-mumenti ta’ Tbatija. Bl-
interċessjoni tiegħek, agħtini l-għajnuna biex 
nissaporti l-uġiegħ, dawwal it-tobba li qed 
jikkurawni u agħmel li l-mediċini preskritti 
ikunu effikaċi.


	Giuseppe Moscati
	Tfulija
	Studji
	Il-Karriera ta’ Tabib
	Il-Karriera ta’ Tabib
	Spiritwalità
	Mewt
	Beatifikazzjoni	
	Kanonizzazzjoni
	Talba

