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Hekk ġie deskritt Dun Nazzareno Caruana jew 
kif nafu aħjar jien iz-Ziju Dun Zaren, dakinhar 
tal-funeral tiegħu ċelebrat fit-12 ta’ Lulju, 2012. 
Il-mewt ta’ Dun Zaren nhar id-9 ta’ Lulju, 2012 
tista’ tgħid ħasdet lil kulħadd għaliex kienet waħda 
ħabta u sabta. Għalkemm lili ppruvaw jgħiduli 
b’diskrezzjoni kbira minħabba l-kundizzjoni li kont 
fiha, xorta waħda ħadtha bi kbira sew u l-ewwel 
reazzjoni tiegħi kienet jekk kinux ċerti minn dak li 
kienu qed jgħidu u dan għaliex sa ftit ġimgħat qabel 
kien għadu kif kien qed iqaddes fil-funeral tal-mara 
taz-ziju tiegħi u kien jidher mimli saħħa. 

Niftakru dakinhar kien staqsieni kif jien u biex 
noqgħod attenta minħabba t-tarbija. Mur għidli li 
xahrejn wara kont ser nattendi għall-funeral tiegħu. 

Iżda xtaqt nikteb dan l-artiklu biex infakkar 
dak li kien tajjeb u sabiħ f’din il-persuna li tant 

ħalliet impatt mhux biss mal-familjari tagħha imma 
ma’ bosta komunitajiet f’Malta. Dun Nazzareno 
Caruana twieled nhar it-22 ta’ Frar, 1947 kważi 
sentejn biss qabel ommi li fil-fatt kien jiġi z-ziju 
tagħha. Iben Anthony u Giuseppa Caruana kien 
il-ħdax-il wieħed fost erbatax-il aħwa, twieled il-
Mellieħa fi Triq il-Parroċċa fejn baqa’ jgħix sakemm 
ġie appuntat għall-ewwel darba Kappillan u kellu 
jitlaq mill-villaġġ.

Laħaq qassis madwar sebgħa u tletin sena ilu ftit 
xhur qabel ma ġie nieqes missieru. Tista’ timmaġina 
l-ġenituri tiegħu kif ukoll ħutu fosthom nannti 
Giovanna Caruana (oħtu l-kbira) x’ferħ ħassew 
meta rawh jieħu l-istat ta’ qassis. Xi kultant f’qalbi 
naħseb li l-bużnanniet tiegħi qishom kienu jafu li 
d-destin tiegħu kellu jkun fil-qadi ta’ Alla l-Missier 
sa mill-bidu nett tant li semmewh Nazzareno.

‘Saċerdot Eżemplari’
u ‘Żiffa Ħelwa’

Dr Joanne Vella Cuschieri
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Għall-bidu tas-saċerdozju tiegħu serva bħala 
viċi-parroku hawnhekk fil-Mellieħa kif ukoll kien 
direttur spiritwali ta’ din is-Soċjetà fejn serva f’dan 
ir-rwol sakemm ġie msejjaħ barra mill-Mellieħa. 
Dakinhar tal-funeral tiegħu Dun Mosè Debono 
b’għożża kbira qagħad jispjegali kemm kien kbir il-
kontribut ta’ Dun Zaren fil-bini u l-ftuħ taċ-Ċentru 
Parrokkjali fil-Mellieħa li tant kien hawn bżonnu 
madwar ħamsa u tletin sena ilu. Filwaqt li beda 
jkellimni fuqu ħassejtni kburija li jien nifforma 
parti mill-familja ta’ din il-persuna tant għaqlija u 
għażiża għal ħafna nies. 

Jiena personalment kont nafu bħala persuna 
kwieta iżda li parir għall-ġid qatt ma jżomm lura 
milli jgħidulek. Għalkemm familja kbira ħafna, kien 
ikun jaf kull wieħed u waħda minna minn xiex inhu 
għaddej u fejn seta’ dejjem offra l-għajnuna tiegħu. 
Tista’ tgħid għammed u żewweġ lil kull membru 
tal-familja li jinsab Malta u anki bosta minn dawk li 
jinsabu fil-Kanada, fl-Amerika u fl-Awstralja. Qatt 
ma kien jitlef xi okkażjoni fejn kien ikun mitlub li 
jqaddes, anzi kien jagħmel dan kollu minn qalbu. 
Privatament naf li kien iħobb jaqra, kien ukoll ipitter 
u l-għożża tiegħu kienet li jsiefer, mhux għall-pjaċir 
iżda biex ikattar dejjem aktar l-għerf fuq Alla li tant 
kien għażiż għalih.

Iżda l-Bambin kellu proġetti akbar għal Dun 
Zaren u fil-fatt ftit wara li laħaq saċerdot ġie appuntat 
Kappillan ta’ Ħal Kirkop. Għadni niftakarni tifla 
żgħira mmorru l-festi ta’ Ħal Kirkop u nidħlu fejn 
Dun Zaren u l-bużnanna Giuseppa li sa dak iż-
żmien kienet għadha tgħix miegħu u hu kien jieħu 
ħsiebha b’tant għożża. 

Wara ġie appuntat Kappillan ta’ Ħal Lija fejn 
serva għal bosta snin, mexa wkoll bħala Kappillan 
fil-Parroċċa tal-Kunċizzjoni l-Ħamrun filwaqt li 
għal dawn l-aħħar tmien snin u fuqhom serva bħala 
Kappillan ġewwa l-Imqabba. Il-kontribut tiegħu 
lejn dawn il-komunitajiet deher ċar fit-tislima 
kbira li lkoll tawh dakinhar tal-funeral tiegħu fejn 
attendew ’il fuq minn 120 membru tal-kleru, tista’ 
tgħid l-Imqabba kollha kif ukoll bosta nies mill-
komunitajiet preċedenti fejn huwa serva. 

Kulħadd, b’dieqa kbira, ta l-aħħar tislima lill-
Kappillan li bil-kalma kollha iżda mingħajr ma 
kien iżomm lura milli jwiddeb bil-mod sottili 
tiegħu dejjem kien ta’ eżempju tajjeb għal dawk ta’ 
madwaru. Laqtuni kliem li kiteb tifel li ftit ġimgħat 
qabel il-mewt ta’ Dun Zaren, l-istess Dun Zaren 
kien tah l-ewwel tqarbina f’ittra ta’ tislima li huwa 
kitiblu:

‘Kont persuna umli u ta’ ftit kliem, iżda dak 
li kont tgħid kien ta’ importanza kbira u li jħalli 
impatt. Il-Quddiesa tal-Ħadd kienet tkun mistennija 
minna lkoll għax xħin tispiċċa kont tiġi tkellimna 
fuq iz-zuntier. Dejjem sibt ċans li tgħidilna dawk 
l-erba’ kelmiet avolja kont imħabbat ħafna’

Għażiż Dun Zaren jien għadni qed nistenna li 
nħares ’il fuq lejn l-artal u narak hemmhekk tqaddes 
flimkien mal-qassisin l-oħra. Dan iżda issa mhux 
ser iseħħ u ser jibqa’ biss fil-bosta memorji sbieħ li 
għandi tiegħek.

Berikna u ħu ħsiebna lkoll minn fejn il-ħanin 
Alla li tant ħabbejt u qdejt.




