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No. 103 Lulju 2015  JITQASSAM BLA ĦLAS
AVVIŻI

DIKJARAZZJONI: Il-Bord Editorjali ta’ dan il-fuljett jiddikjara 
li, bl-ebda mod, ma jrid jgħaddi ġudizzju fuq dak li hu 
soprannaturali fil-fatti msemmija hawnhekk. Dan il-ġudizzju 
jistennieh mill-Awtorità tal-Knisja.

Fr. Christian Borg (Mejju 2015) u Kan. John Ciarlo (Ġunju 2015)

1. Il-laqgħat li jmiss se jsiru kif ġej:
 Il-Ħadd  5 u 19 ta’ Lulju 2015 fis-6.30p.m.
 Il-Ħadd  2 u 16  ta’ Awwissu 2015 fis-6.30p.m.
 Il-Ħadd  6 ta’ Settembru 2015 fis-6.00pm
 Il-Ħadd  20 ta’ Settembru 2015 fil-5.30p.m. – Assemblea Ġenerali
 Il-Ħadd  4 u 18 ta’ Ottubru 2015 fil-5.00p.m.
2. Dawk li qalgħu xi grazzja huma mħeġġa li jiktbulna l-grazzja u 

jagħtuna kemm jistgħu dettalji dwarha.  Tinsewx tiktbu isimkom, 
l-indirizz u n-numru tat-telefown.  Grazzji mingħajr isem sħiħ, 
indirizz u numru tat-telefown ma jiġux ikkunsidrati.  Jekk ma 
tkunux tridu li jidher isimkom fuq il-fuljett dan ma jiġix ippubblikat.  
Huwa mportanti li, kemm jista’ jkun, ittuna ċ-ċertifikat tat-tabib fejn 
jiċċertifika l-fejqan tagħkom.

3. Inħeġġu lill-qarrejja biex jimlew il-formola ta’ sħubija fil-Moviment 
Madonna tal-Konsagrazzjoni.  Dawn il-formoli jistgħu jittieħdu 
mill-Girgenti stess jew billi tiktbu lis-Segretarja, Dr. Sylvana Spiteri, 
6,  Sqaq Nru. 2, Triq il-Kbira, Siġġiewi, SGW 1320 jew email: 
ourladyofconsecration@gmail.com.

4. Min hu nteressat li jkun jaf aktar dwar il-ġrajjiet tal-Girgenti infakkrukom 
li matul is-snin ġew ippubblikati seba’ kotba bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż.  
Għandna wkoll id-DVD “Ix-Xejn Aħjar Minni” dwar il-ħajja ta’ Ġuża 
u l-messaġġ tal-Girgenti u DVD ieħor “Nitolbu ma’ Marija” li jinkludi 
r-rużarji b’leħen Ġuża Mifsud.  Dawn il-kotba u DVDs jistgħu jinkisbu 
jew mill-Girgenti jew billi tiktbu lis-Segretarja fl-indirizz fuq imsemmi.

5. Wieħed jista’ jakkwista wkoll santi bit-talba ta’ interċessjoni ta’ Ġuża 
Mifsud (bil-Malti u bl-Ingliż) kif ukoll domni, keychains, DVDs u kuruni 
bix-xbieha tal-Madonna tal-Konsagrazzjoni.  Dawn jinkisbu biss mill-
Girgenti jew inkella mingħand xi membru tal-Kumitat.

6. L-indirizz tal-website tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni huwa 
dan li ġej: www.ourladyofconsecration.org

7. Facebook: Madonna tal Konsagrazzjoni  u YouTube: Guza Mifsud

ERĠAJNA ĠEDDIDNA L-MIXJA TAGĦNA WARA MARIJA...
Il-laqgħa tat-3 ta’ Mejju 2015 fl-okkażżjoni tad-29 sena mit-tqegħid tal-

istatwa tal-Madonna fil-Girgenti kienet indirizzata minn Fr. Christian Borg 
OFM (Conv).  Fid-diskors tiegħu huwa qal, “Kull post ta’ talb, kull knisja, kull 
post li fih nieqfu għax nafu li Alla jitkellem, Alla huwa ħaj, hu għalina bħal 
biċċa qatgħa mis-sema fuq l-art. Dawn huma s-sentimenti li nħoss f’qalbi u 
jalla dan il-post jibqa’ jkun  post ta’ talb minkejja li fis-silenzju, minkejja li 
ma jidhirx f’għajnejn in-nies, ikun post li jfakkarna f’dik il-konsagrazzjoni 
ta’ Marija lil Alla li hija sinjal tal-konsagrazzjoni li aħna wkoll infittxu li 
nagħmlu tul ħajjitna.

U proprju dan iż-żmien tal-Għid... juruna s-sbuħija ta’ din il-mara fil-ħajja 
tagħna.  F’dawn il-jiem, minn issa sa Għid il-Ħamsin ser inkunu qegħdin 

illi għandna bżonnu, ma nistgħux ngħixu mingħajru, għandna bżonn 
l-għajnuna tiegħu...  Għalhekk imbagħad jekk ma nfittxux l-għajnuna ta’ 
Alla imbagħad insibu l-ħajja tqila.  Għalhekk imbagħad nieħdu d-drogi 
għax idejjaqna mill-ħajja, kulħadd jonfoħ għax il-ħajja tqila.

San Pawl jgħidilna, “jekk Alla huwa magħna, min jista’ jkun kontra 
tagħna fit-tfixkil li nsibu fil-ħajja?”...   Ġesu ħuti jagħtina l-għajnuna 
fil-ħajja, kulħadd għandu l-problemi tiegħu.  U għalhekk illum jekk ma 
nitolbux, għalhekk imbagħad insibu kollox tqil. Ġesu qiegħed magħna 
biex jagħtina l-għajnuna, immorru quddiemu nitolbuh kif kienu jagħmlu 
fi żmienu.  L-Ewkaristija, Ġesu għalina waqqafha u mhux għalih, biex ikun 
l-għajnuna tagħna... Mhux imbilli jkollok villa u billi jkollok il-flus, all right 
affarijiet sbieħ dawn, imma għandna bzonn l-għajnuna għax ilkoll kemm 
aħna ngħaddu minn certu problemi tqal fil-ħajja tagħna u waħidna ma’ 
nagħmlu xejn.  Ġesu stess qalilna, “Mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn.” 

Għalhekk nitolbu lill-Madonna ħuti.  Il-Papa Gwanni Pawlu II fl-aħħar 
enċiklika tiegħu lill-Madonna semmiegħa bħala l-mara Ewkaristika.  Aħna 
għandna l-Ewkaristija għaliex hi tatulna bħala bniedem, hemm relazzjoni 
tant kbira bejn Ġesu fl-Ewkaristija u l-Madonna.  Aħna għandna l-ġisem 
ta’ Kristu fl-Ewkaristija għax hi kienet li tatulha, hi sawritu fil-ġuf tagħha, 
hi kienet it-tabernaklu  li għal disa’ xhur sħaħ ġarritu magħha.  Anka ‘l 
quddiem, mhux biss meta kellha lil Ġesu magħha f’Nażaret, imma anka 
meta miet u tela s-sema kellha xxorti li tkun imdawra bl-ewwel appostli 
li żgur kienu jiċċelebraw l-Ewkaristija, minn jaf kemm kienet tadura 
l-Ewkaristija...  Meta nitbegħdu mill-Ewkaristija mbagħad kollox jaqa’ 
disgrazzjatament.  Kultant jgħiduli, “jiena ma mmurx quddies imma nitlob 
waħdi.”  Mhux qed ngħid li ma hijiex ħaġa tajba li titlob waħdek imma biex 
titlob waħdek trid tkun tmur il-knisja, tisma’ l-quddiesa u tisma’ l-kelma ta’ 
Alla, tirċievi l-Ewkaristija u titqarben.

Ġejna hawn naduraw lil Ġesu fl-Ewkaristija, qiegħed preżenti fostna, 
nitolbuh biex iberrikna...  Aħna għandna bżonn il-barka ta’ Alla u mhux 
is-saħta t’Alla kif kultant disgrazzjatament qed ikollna fil-familji tagħna. 
Il-barka t’Alla tiġina bl-Ewkaristija mqaddsa.  Bl-Ewkaristija l-ħajja tagħna 
ngħixuha aħjar, aktar nirraġunaw ta’ nsara li aħna, aktar inrabbu lil 
uliedna tajjeb, aktar nagħmlu d-doveri tagħna tajba fis-soċjeta tagħna ta’ 
kuljum, fil-professjoni tagħna.

Nitolbu lill-Mulej għall-ġenituri żagħżagħ biex jiżirgħu f’uliedhom 
l-mħabba u l-fidi lejn l-Ewkaristija. Nitolbu lill-Madonna biex tgħinna ħalli  
bħalha nkunu devoti tal-Ewkaristija, nersqu ta’ spiss lejn l-Ewkaristija, biex 
naduraw lil Ġesu li hu preżenti fl-Ewkaristija u ngħixu l-Ewkaristija fil-ħajja 
tagħna ta’ kuljum.  Ikun imfaħħar Ġesu Kristu.”

Sylvana Spiteri LL.D.

GRAZZJA MAQLUGĦA
D. S. minn Għawdex kitbet hekk: Kelli ċesta u mort għand it-tabib li 
għamilli karta sabiex immur l-isptar sabiex ineħħuhieli.  X’ħin mort id-
dar għamilt ftit ilma tal-Madonna tal-Girgenti u missejt is-santa tal-Ħniena 
Divina li kien fiha x-xbieha ta’ Santa Fawstina.  L-għada, x’ħin qomt iċ-
ċesta ma kinitx hemm.  Meta mort għand it-tabib u għidtlu x’ġara hu qalli 
li m’għandix għalfejn immur l-isptar għax iċ-ċesta kienet marret waħedha.  
Nirringrazzja lill-Madonna tal-Girgenti u l-Ħniena Divina.

AVVIŻI MPORTANTI
•  Fil-laqgħa tal-20  ta’ Settembru 2015, fil-Girgenti ser issir 

l-Assemblea Ġenerali biex taħtar Kumitat ġdid  għas-snin 
2015 - 2018.   Għaldaqstant, dawk li jħossu li għandhom 
jippreżentaw ruħhom bħala kandidati għandhom jimlew il-
formoli neċessarji li għandhom jaslu għand il-Kumitat mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Awwissu 2015.

•  Fl-okkażjoni tad-dsatax-il anniversarju mill-mewt ta’ Ġuża 
Mifsud,   ser tiġi ċelebrata quddiesa għar-ruħha fil-Knisja 
Arċipretali tas-Siġġiewi l-Erbgħa 28 ta’ Ottubru  2015 fis-
6.30p.m.  Kulħadd huwa mistieden.  

•  Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni jirringrazzja 
lil dawk il-qarrejja li jibgħatu xi donazzjoni sabiex itaffu ftit 
mill-ispejjeż ta’ dan il-fuljett.  Il-Mulej iberrikkom, il-Madonna 
iżżommkom taħt il-protezzjoni tagħha u Ġuża Mifsud tinterċedi 
għalikom fil-bżonnijiet tagħkom.

TALBA
Sinjur Alla ta’ l-Eżerċiti ixħet il-ħarsa tiegħek fuqi, twarrabx idejk minni 

u żommni dejjem marbut/a mal-volonta’ mqaddsa tiegħek.
Mulej, nadurak, imbierkek u nfaħħrek u filwaqt li niżżik ħajr tad-doni u 

l-grazzji li inti tajt lil Ġuża Mifsud, nitolbok sabiex bl-interċessjoni tagħha u 
ta’ Ommi Marija Santissima, taqlagħli din il-grazzja li tant nixtieq. Amen.  

Glorja lill-Missier...
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nitolbu “ejja spirtu s-santu, imlina bil-presenza tiegħek,  bl-imħabba tiegħek, 
bl-imħabba ta’ Alla”.  U f’dan kollu għandna l-mudell, lil Ommna Marija.  
Marija li kienet hemm fiċ-ċenaklu, imma kienet hemm biex turi li l-wegħda 
li l-Mulej għamel qabel ma ingħata għalina ser iseħħ.   Marija kienet diġa 
rċevitu l-Ispirtu s-Santu dakinhar tat-tħabbira tal-anġlu, meta qalilha, 
“ifraħ mimlija bil-grazzja”.  Hemm hi kienet tassew mimlija bil-presenza 
t’Alla, mimlija bl-imħabba t’Alla.  U dan huwa l-Ispirtu s-Santu, l-Ispirtu 
s-Santu li huwa l-imħabba tal-Missier lejn l-Iben, ta’ l-Iben lejn il-Missier, 
imma li m’ijiex imħabba li tibqa’ astratta, li narawha fil-bogħod.  Marija 
turina kif din l-imħabba hija mħabba li aħna msejħin li nieħdu sehem 
fiha, konkretament fil-ħajja tagħna issa u mbagħad b’mod sħiħ fis-sema. 

Disgħa u għoxrin sena ilu, żgur uħud minnkom kienu hawn -  llum erġajna 
ġeddidna dik il-mixja tagħna wara Marija, dik il-mixja li twassalna f’dan 
il-post li għidna li jfakkarna u mhux biss ifakkarna imma jurina il-presenza 
ta’ Alla fostna.  Lil ommna Marija nsejħulha bit-titolu tal-konsagrazzjoni.  U 
x’inhija din il-konsagrazzjoni, jekk mhux ir-rabta intima tagħha mal-Ispirtu 
s-Santu?  Marija ma jibqax ikollha proġetti tagħha, Marija twarrab fil-ġenb 
il-proġetti tal-ħajja tagħha, li żgur li kellha, għaliex tagħraf li l-proġett ta’ 
Alla huwa l-uniku proġett li jista’ jagħmel il-ħajja tfugħ, jagħmel il-ħajja 
tiddi, il-fwieħa tal-konsagrazzjoni li aħna lkoll irċivejna dakinhar tal-
magħmudija tagħna, b’dak iż-żejt ifuħ li ssawwab fuqna...  

Marija hi u tgħid dik l-“hawn jien”  tbattlet minn dak kollu li kien tagħha.  
Minn dak il-ħin imlieha l-Ispirtu s-Santu, minn dak il-ħin il-ħajja tagħha 
bdiet tiddi bl-imħabba t’Alla, kienet dawl, kienet sbuħija li ma nistgħux 
infissruha bi kliem...  Kull darba li niġu hawn ma niġux hawn għax irridu 
l-grazzji minn għandek, irridu grazzja waħda biss:  dik li l-ħajja tagħna 
tkun tiddi bl-imħabba ta’ Alla, f’dak kollu li hu jogħoġbu, kif ma nafux, 
imma żgur ħa jagħmilha tiddi permezz tiegħek.

Jekk inħarsu lejn Ommna Marija bħala l-Omm tal-Konsagrazzjoni, ejjew 
nitolbuha biex iġġedded fina l-konsagrazzjonijiet tagħna b’mod personali 
imma anka bħala knisja. B’mod personali fil-magħmudija aħna wkoll sirna 
xbieha ta’ Alla, fil-griżma intlejna b’dak l-istess Spirtu s-Santu li mela l-ħajja 
ta’ Marija tant li kienet dejjem kapaċi tgħid iva, anke meta ma kienx faċli, 
anke meta ssugrat ħajjitha.

Min hu miżżewweġ, f’dik l-iva tagħkom ikkonsagrajtu l-ħajja tagħkom 
quddiem Alla, biex issir sinjal li l-imħabba ta’ Alla hija vera, li l-imħabba 
hija possibbli quddiem il-ġlied, quddiem il-gwerer, quddiem it-tbatija...  
Ma niġux hawn għax nistennew l-imħabba tax-xenxilli, tas-sbuħija, dik li 
naqraw fl-istejjer tat-tfal.  L-imħabba li għallimna Ġesu, l-imħabba li jrid 
jitfa’  f’qalbna hija minn dik li għandu.  Liema mħabba għandu?  Dik ta’ 
fuq is-salib, li jagħti ħajtu.

Marija hemm ħabbet, meta ħaditna bħala uliedha hemm taħt is-salib, 
dak is-salib li l-imħabba tagħmlu glorjuż, minn sinjal ta’ mewt, minn sinjal 
ta’ saħta isir sinjal ta’ mħabba.  U Ġuza fejn tgħallmet tħobb?  Mhux fit-
tbatijiet li għarfet terfa flimkien ma’ Ġesu għal ġid ta’ ħutha l-bnedmin?  
Jiena lil Ġuza ftit nafha, ftit ilħaqtha, imma ma jidhirlix li kellha xi ħajja 
faċli.  Il-ferħ tagħha sabitu filli taf li dak is-salib li qed terfa’ mhix qed 
terfgħu waħidha, qed terfgħu mal-Mulej li jħobbha u la jħobbha mhux ser 
iħalliha titgħaffeġ taħtu.

Aħna reliġjużi wkoll quddiem Marija nerġgħu niskopru l-konsagrazzjoni 
tagħna, dik l-iva totali li għidna li rridu l-ħajja tagħna tkun sinjal ta’ dik 
il-ħajja li ser ngħixu fis-sema.  Itolbu wkoll għalina s-saċerdoti biex dik 
l-imħabba li rċivejna mingħand il-Mulej dakinhar tal-Ordinazzjoni ngħarfu  
inqassmuha f’ismu.  U aħna wkoll dakinhar ma rcivejnix l-imħabba li tiġbed 
l-attenzjoni, irċivejna l-imħabba ta’ min jgħidilna, “bħalma jiena tajtkom 
ġismi u demmi agħtuh intom b’tifkira tiegħi lil xulxin.”  Dan li għamlet 
Marija, dan li fittxet li tagħmel tul ħajjitha kollha Ġuża Mifsud, li dik 
l-imħabba ta’ Ġesu li jagħti l-ħajja tiegħu, il-ġisem tiegħu, id-demm tiegħu 
kollu sa l-aħħar qatra twassalna biex aħna wkoll nagħtu l-istess imħabba 
permezz tiegħu fil-ħajja tagħna...

Għallimna int Marija inbattlu qalbna minn dak illi naħsbu aħna li 
huwa ferħ, minn dak li naħsbu aħna  li huwa sbuħija, li huwa mħabba 
biex inkunu studenti fi skola tiegħek u tagħllima int kif inħobbu bl-istess 
imħabba ta’ Ġesu.  Is-sinjali l-oħra li nirċievu, il-grazzji li naqilgħu, saħansitra 
meta Marija tidħol għalina biex taqlalna d-don tal-fejqan, id-don tal-ħajja, 
huma biss sinjali tal-imħabba kbira ta’ Alla...

Ippermettuli nagħlaq b’nota personali, f’din l-esperjenza  tiegħi ta’ 
grazzja bl-interċessjoni ta’ Marija tgħallimt x’jiġifieri li l-ħajja tiegħi hija 
don li l-Mulej ma tanix għalija waħdi.  Jekk inħarsu lejn l-istorja personali 
tagħna hemm mumenti fejn irċivejna l-imħabba t’Alla b’mod hekk qawwi 
li nħossu li lilna b’mod personali Ġesu qed jgħidilna, “b’xejn ħadtu, b’xejn 
agħtu.”  Ejjew  ma nieqfux fuq l-istejjer ta’ xulxin biex ngħiru għal xulxin 
bl-imħabba li Alla ta lil ieħor u nissugraw illi nitilfu dak illi l-Mulej qed 
jgħid lilna, imma nużaw l-esperjenzi ta’ ħaddieħor biex iqawwulna qalbna, 
biex nindunaw li Alla għadu jitkellem illum, għadu jsejħilna llum, biex 
kif smajna fil-quddiesa nibqgħu fih għax mingħajru ma’ nistgħu nagħmlu 
xejn.  U dak li tgħallimna Marija.  Għalhekk Marija hija l-ikkonsagrata per 
eċċelenza għaliex hija tgħallmet x’jiġifieri li nibqgħu fih għax mingħajru 
ma nistgħu nagħmlu xejn.  Din Marija għamlitha saħansitra taħt is-salib 
u f’dawn il-jiem, li aħna mal-Appostli ninsabu magħluqin fiċ-ċenaklu, 
inkomplu nitolbu, “Ejja Spirtu s-Santu”.  Hija  tgħallimna kif l-Ispirtu s-Santu 
ser jimla lil qalbna bl-imħabba tiegħu u jagħmilna sbuħija għad-dinja li 
turi l-imħabba t’Alla.”

NEMMNU FL-EWKARISTIJA GĦAX NEMMNU
FIL-KELMA TA’ ĠESÙ

L-Adorazzjoni Ewkaristika li saret il-Ħadd 7 ta’ Ġunju 2015 kienet 
immexxija mill-Kanonku John Ciarlo. Fil-messaġġ tiegħu għal dakinhar 
huwa qal, “Ħuti niftakar proprju kemm kien impressjonani wieħed teacher 
ħabib tiegħi li kien jgħallem skola primarja meta rrakkuntali kif l-għada 
li t-tfal tal-klassi tiegħu għamlu l-Ewwel Tqarbina, hu staqsa lil tifel 
minnhom, “U inti Joey ma’ qlajtx xi rigal sabiħ?”  Qallu, “Sir l-isbaħ rigal li 
qlajt mingħand in-nannu għax xtrali bambin sabiħ, kbir biex inkun nista’ 
nżejnu fil-Milied.”  U dan it-teacher kompla jsaqsih, “Meta tħares lejn dak il-
bambin tax-xemgħa li qlajt mingħand in-nannu u meta tħares lejn l-Ostja 
li jagħtik is-saċersot qabel ma titqarben, tara xi differenza bejniethom?”

Qabeż dan it-tifel u qallu, “U sir, x’għandu x’jaqsam? Meta nħares lejn 
il-Bambin li qlajt narah sabiħ, imma Ġesu mhux qiegħed hemm, dak ġibs 
jew xemgħa.  Mentri meta nħares lejn l-Ostja li jagħtini s-saċerdot u jgħidli, 
“l-ġisem ta’ Kristu” lil Ġesu ma naraħx imma naf żgur li qiegħed hemm, 
alavolja ma narahx.”  Alavolja dan it-tifel kien għadu żgħir imma kemm 
spjegha tajjeb, b’mod naturali...

Lil Ġesu ħuti ma narawħx kif naraw l-istatwi... imma nafu żgur li 
qiegħed hawn, nafu żgur li qiegħed magħna.  Ġesu Kristu niżel mis-sema, 
ġie fostna elfejn sena ilu... Hawn ħafna nies fid-dinja jemmnu f’Alla, 
mela le, trid tkun iblaħ biex  ma temminx f’Alla meta tara l-univers, tara 
s-sbuħija ta’ madwarna, id-dinja.  Imma hawn boloħ li jgħidu li kollox ġej 
mix-xejn.  Aħna ma ngħidux ġej mix-xejn, hemm xi ħadd żgur li ħalaq 
kollox...  Aħna nemmnu li dan Alla tant huwa kbir, ġie fostna, sar bniedem 
bħalna, dam fostna fid-dinja tlieta u tletin sena.  Għalhekk meta kultant 
xi ħadd jgħid, “qatt xi ħadd ġie fostna mid-dinja l-oħra, mis-sema?”  ikun 
qed jgħid l-akbar ħmerija.

Kristu li nemmnu fih ġie mis-sema u reġa tela fis-sema...  Imma rid jibqa’ 
magħna tant li qalilna, “ser nibqa’ magħkom sa’ l-aħħar taż-żmien.”  Ried 
jibqa’ magħna, baqa magħna fl-iskrittura mqaddsa, bil-kelma tiegħu, 
fil-knisja li ħalla warajħ imma speċjalment irid jibqa’ magħna f’dan is-
sagrament tal-għaġeb... is-sagrament ta’ fantasija kbira divina.

Għadna kemm qrajna l-evanġelju sabiħ, meħud minn San Ġwann 
kap 6... Ġesu qalilhom, “l-aktar importanti mhux il-ħobż li tieklu imma 
l-ħobż li ser nagħtikom jien, il-ġisem tiegħi”.... Ħabbar ċar u tond li kien 
ser jagħtina ġismu biex niekluħ u demmu biex nixorbuh.  In-nies meta 
semgħu dan qalu, “dan x’qed jgħid, dan m’aħnix illum.”...  Kellhom raġun 
hu.  Imma Ġesu baqa’ jinsisti, kien jaf x’qed jgħid, “jekk intom ma tieklux 

ġismi u  ma tixorbux demmi ma jkollkomx il-ħajja fikom.”...  Qabel ma 
ħa il-passjoni Ġesu x’għamel?  Gabar madwaru l-appostli, qabad il-ħobż u 
qalilhom, “Ħudu u kulu għax dan hu ġismi, ħudu u ixorbu għax dan hu 
demmi u għamlu dan b’tifkira tiegħi.”  

Ħuti aħna nemmnu fl-Ewkaristija għax nemmnu fil-kelma ta’ Ġesu.  
Kemm hi sabiħa dik is-sentenza li nkantawha f’wieħed mill-innijiet 
Ewkaristiċi, “għidtilna kelma Ġesu bin Alla, aħna emminiha għax għidtha 
int.”  Kieku qala l-Papa biss jew kieku qalha xi ħadd kbir, xi filosofu, 
xi bniedem għaref ma’ konniex nemmnuha.  Imma għax qalha Ġesu 
nemmnuha, għax hu l-Iben t’Alla, huwa t-triq, huwa s-sewwa, huwa 
l-ħajja...  

Ġesu ħallielna dan ir-rigal hekk kbir u aħna disgrazzjatament kemm 
hawn nies birda, ma jemmnuħx, jarawha stramba l-Ewkaristija, jinsulentaw 
l-Ewkaristija. Ngħid għalija kemm tweġġani, aħna pajjiż kattoliku, naħseb li 
l-uniku pajjiż fid-dinja li nidgħu bl-Ewkaristija, nidgħu bl-Ostja.  Għaliex?...  
Kemm ħadt gost niftakar darba, kont qiegħed nassisti ħabib tiegħi qed 
imut, u dan l-aħħar kliem li qalli, kien jaf li wasal fl-aħħar qalli, “Father 
kemm ser immut kuntent,” għidtlu, “għaliex?”  Qalli, “għax minn issa ‘l 
quddiem mhux ser nisma’ aktar nies jidgħu bl-Ewkaristija, bl-Ostja.  Issa 
mmur quddiem il-Mulej u nsib l-anġli jifirħu u jkantaw il-Glorja u jagħti 
qima lil Ġesu.”  Għidtlu, “Mur fil-paċi ta’ Kristu.”...

Skantani wieħed nafu, qalli, “Father taf min għandu l-aktar fidi fl-
Ewkaristija?...  Is-satanisti l-aktar nies li jemmnu fl-Ewkaristija.  Għalhekk 
iħallsu l-flus u jiġu fil-knejjes biex jisirqulkom l-Ewkaristija... Jafu li hemm 
Ġesu fl-Ewkaristija biex jipprofonawha. Ix-xitan hekk irid jagħmel joħodha 
kontra Kristu fl-Ewkaristija Mqaddsa.

Imbagħad anka l-bruwda li hawn, naraw ħafna nies illum qegħdin 
jibirdu fir-reliġjon, għaliex?  Għax qed jitbegħdu mill-Ewkaristija.  Ħafna 
nies kemm ngħidilhom, “Għaliex ma tersqux lejn l-Ewkaristija?” Jgħidulek, 
“għax ma għandix aptit Father, u għax niddejjaq, u għax imħabbat, u 
għax għandi x’nagħmel.”  Imbagħad għalhekk nibirdu fir-reliġjon.    Tafu 
daqsi intom, kemm nisma’ minn ġenituri, “Father għandi t-tfal jaħasra 
rabbejthom tajjeb, kibru, iżżewġu, ma jmorrux quddies u għax ma jmorrux 
quddies huma lanqas il-tfal tagħhom ma jmorru.”  Din il-bruda anka fit-tfal 
iż-żgħar, ġja bierdin fir-reliġjon...  Din hija l-marda li daħlet anka f’nofsna 
f’Malta.  Kemm għandna bzonn inħeġġu lil ta’ madwarna biex jiftakru 
li Kristu qiegħed magħna, mhux imbilli nagħmlu l-preċett u l-griżma u 
mbagħad spiċċa kollox...  

Nitolbu lill-Mulej ħuti, Ġesu qiegħed magħna biex jgħinna.  Naqra 
fil-vanġelu, x’kien jagħmel Ġesu?  Jgħin lin-nies, ifarraġ lin-nies, ifejjaq 
lin-nies, jaħfer id-dnubiet.  Għalhekk qiegħed magħna Ġesu għax kien jaf 
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nitolbu “ejja spirtu s-santu, imlina bil-presenza tiegħek,  bl-imħabba tiegħek, 
bl-imħabba ta’ Alla”.  U f’dan kollu għandna l-mudell, lil Ommna Marija.  
Marija li kienet hemm fiċ-ċenaklu, imma kienet hemm biex turi li l-wegħda 
li l-Mulej għamel qabel ma ingħata għalina ser iseħħ.   Marija kienet diġa 
rċevitu l-Ispirtu s-Santu dakinhar tat-tħabbira tal-anġlu, meta qalilha, 
“ifraħ mimlija bil-grazzja”.  Hemm hi kienet tassew mimlija bil-presenza 
t’Alla, mimlija bl-imħabba t’Alla.  U dan huwa l-Ispirtu s-Santu, l-Ispirtu 
s-Santu li huwa l-imħabba tal-Missier lejn l-Iben, ta’ l-Iben lejn il-Missier, 
imma li m’ijiex imħabba li tibqa’ astratta, li narawha fil-bogħod.  Marija 
turina kif din l-imħabba hija mħabba li aħna msejħin li nieħdu sehem 
fiha, konkretament fil-ħajja tagħna issa u mbagħad b’mod sħiħ fis-sema. 

Disgħa u għoxrin sena ilu, żgur uħud minnkom kienu hawn -  llum erġajna 
ġeddidna dik il-mixja tagħna wara Marija, dik il-mixja li twassalna f’dan 
il-post li għidna li jfakkarna u mhux biss ifakkarna imma jurina il-presenza 
ta’ Alla fostna.  Lil ommna Marija nsejħulha bit-titolu tal-konsagrazzjoni.  U 
x’inhija din il-konsagrazzjoni, jekk mhux ir-rabta intima tagħha mal-Ispirtu 
s-Santu?  Marija ma jibqax ikollha proġetti tagħha, Marija twarrab fil-ġenb 
il-proġetti tal-ħajja tagħha, li żgur li kellha, għaliex tagħraf li l-proġett ta’ 
Alla huwa l-uniku proġett li jista’ jagħmel il-ħajja tfugħ, jagħmel il-ħajja 
tiddi, il-fwieħa tal-konsagrazzjoni li aħna lkoll irċivejna dakinhar tal-
magħmudija tagħna, b’dak iż-żejt ifuħ li ssawwab fuqna...  

Marija hi u tgħid dik l-“hawn jien”  tbattlet minn dak kollu li kien tagħha.  
Minn dak il-ħin imlieha l-Ispirtu s-Santu, minn dak il-ħin il-ħajja tagħha 
bdiet tiddi bl-imħabba t’Alla, kienet dawl, kienet sbuħija li ma nistgħux 
infissruha bi kliem...  Kull darba li niġu hawn ma niġux hawn għax irridu 
l-grazzji minn għandek, irridu grazzja waħda biss:  dik li l-ħajja tagħna 
tkun tiddi bl-imħabba ta’ Alla, f’dak kollu li hu jogħoġbu, kif ma nafux, 
imma żgur ħa jagħmilha tiddi permezz tiegħek.

Jekk inħarsu lejn Ommna Marija bħala l-Omm tal-Konsagrazzjoni, ejjew 
nitolbuha biex iġġedded fina l-konsagrazzjonijiet tagħna b’mod personali 
imma anka bħala knisja. B’mod personali fil-magħmudija aħna wkoll sirna 
xbieha ta’ Alla, fil-griżma intlejna b’dak l-istess Spirtu s-Santu li mela l-ħajja 
ta’ Marija tant li kienet dejjem kapaċi tgħid iva, anke meta ma kienx faċli, 
anke meta ssugrat ħajjitha.

Min hu miżżewweġ, f’dik l-iva tagħkom ikkonsagrajtu l-ħajja tagħkom 
quddiem Alla, biex issir sinjal li l-imħabba ta’ Alla hija vera, li l-imħabba 
hija possibbli quddiem il-ġlied, quddiem il-gwerer, quddiem it-tbatija...  
Ma niġux hawn għax nistennew l-imħabba tax-xenxilli, tas-sbuħija, dik li 
naqraw fl-istejjer tat-tfal.  L-imħabba li għallimna Ġesu, l-imħabba li jrid 
jitfa’  f’qalbna hija minn dik li għandu.  Liema mħabba għandu?  Dik ta’ 
fuq is-salib, li jagħti ħajtu.

Marija hemm ħabbet, meta ħaditna bħala uliedha hemm taħt is-salib, 
dak is-salib li l-imħabba tagħmlu glorjuż, minn sinjal ta’ mewt, minn sinjal 
ta’ saħta isir sinjal ta’ mħabba.  U Ġuza fejn tgħallmet tħobb?  Mhux fit-
tbatijiet li għarfet terfa flimkien ma’ Ġesu għal ġid ta’ ħutha l-bnedmin?  
Jiena lil Ġuza ftit nafha, ftit ilħaqtha, imma ma jidhirlix li kellha xi ħajja 
faċli.  Il-ferħ tagħha sabitu filli taf li dak is-salib li qed terfa’ mhix qed 
terfgħu waħidha, qed terfgħu mal-Mulej li jħobbha u la jħobbha mhux ser 
iħalliha titgħaffeġ taħtu.

Aħna reliġjużi wkoll quddiem Marija nerġgħu niskopru l-konsagrazzjoni 
tagħna, dik l-iva totali li għidna li rridu l-ħajja tagħna tkun sinjal ta’ dik 
il-ħajja li ser ngħixu fis-sema.  Itolbu wkoll għalina s-saċerdoti biex dik 
l-imħabba li rċivejna mingħand il-Mulej dakinhar tal-Ordinazzjoni ngħarfu  
inqassmuha f’ismu.  U aħna wkoll dakinhar ma rcivejnix l-imħabba li tiġbed 
l-attenzjoni, irċivejna l-imħabba ta’ min jgħidilna, “bħalma jiena tajtkom 
ġismi u demmi agħtuh intom b’tifkira tiegħi lil xulxin.”  Dan li għamlet 
Marija, dan li fittxet li tagħmel tul ħajjitha kollha Ġuża Mifsud, li dik 
l-imħabba ta’ Ġesu li jagħti l-ħajja tiegħu, il-ġisem tiegħu, id-demm tiegħu 
kollu sa l-aħħar qatra twassalna biex aħna wkoll nagħtu l-istess imħabba 
permezz tiegħu fil-ħajja tagħna...

Għallimna int Marija inbattlu qalbna minn dak illi naħsbu aħna li 
huwa ferħ, minn dak li naħsbu aħna  li huwa sbuħija, li huwa mħabba 
biex inkunu studenti fi skola tiegħek u tagħllima int kif inħobbu bl-istess 
imħabba ta’ Ġesu.  Is-sinjali l-oħra li nirċievu, il-grazzji li naqilgħu, saħansitra 
meta Marija tidħol għalina biex taqlalna d-don tal-fejqan, id-don tal-ħajja, 
huma biss sinjali tal-imħabba kbira ta’ Alla...

Ippermettuli nagħlaq b’nota personali, f’din l-esperjenza  tiegħi ta’ 
grazzja bl-interċessjoni ta’ Marija tgħallimt x’jiġifieri li l-ħajja tiegħi hija 
don li l-Mulej ma tanix għalija waħdi.  Jekk inħarsu lejn l-istorja personali 
tagħna hemm mumenti fejn irċivejna l-imħabba t’Alla b’mod hekk qawwi 
li nħossu li lilna b’mod personali Ġesu qed jgħidilna, “b’xejn ħadtu, b’xejn 
agħtu.”  Ejjew  ma nieqfux fuq l-istejjer ta’ xulxin biex ngħiru għal xulxin 
bl-imħabba li Alla ta lil ieħor u nissugraw illi nitilfu dak illi l-Mulej qed 
jgħid lilna, imma nużaw l-esperjenzi ta’ ħaddieħor biex iqawwulna qalbna, 
biex nindunaw li Alla għadu jitkellem illum, għadu jsejħilna llum, biex 
kif smajna fil-quddiesa nibqgħu fih għax mingħajru ma’ nistgħu nagħmlu 
xejn.  U dak li tgħallimna Marija.  Għalhekk Marija hija l-ikkonsagrata per 
eċċelenza għaliex hija tgħallmet x’jiġifieri li nibqgħu fih għax mingħajru 
ma nistgħu nagħmlu xejn.  Din Marija għamlitha saħansitra taħt is-salib 
u f’dawn il-jiem, li aħna mal-Appostli ninsabu magħluqin fiċ-ċenaklu, 
inkomplu nitolbu, “Ejja Spirtu s-Santu”.  Hija  tgħallimna kif l-Ispirtu s-Santu 
ser jimla lil qalbna bl-imħabba tiegħu u jagħmilna sbuħija għad-dinja li 
turi l-imħabba t’Alla.”

NEMMNU FL-EWKARISTIJA GĦAX NEMMNU
FIL-KELMA TA’ ĠESÙ

L-Adorazzjoni Ewkaristika li saret il-Ħadd 7 ta’ Ġunju 2015 kienet 
immexxija mill-Kanonku John Ciarlo. Fil-messaġġ tiegħu għal dakinhar 
huwa qal, “Ħuti niftakar proprju kemm kien impressjonani wieħed teacher 
ħabib tiegħi li kien jgħallem skola primarja meta rrakkuntali kif l-għada 
li t-tfal tal-klassi tiegħu għamlu l-Ewwel Tqarbina, hu staqsa lil tifel 
minnhom, “U inti Joey ma’ qlajtx xi rigal sabiħ?”  Qallu, “Sir l-isbaħ rigal li 
qlajt mingħand in-nannu għax xtrali bambin sabiħ, kbir biex inkun nista’ 
nżejnu fil-Milied.”  U dan it-teacher kompla jsaqsih, “Meta tħares lejn dak il-
bambin tax-xemgħa li qlajt mingħand in-nannu u meta tħares lejn l-Ostja 
li jagħtik is-saċersot qabel ma titqarben, tara xi differenza bejniethom?”

Qabeż dan it-tifel u qallu, “U sir, x’għandu x’jaqsam? Meta nħares lejn 
il-Bambin li qlajt narah sabiħ, imma Ġesu mhux qiegħed hemm, dak ġibs 
jew xemgħa.  Mentri meta nħares lejn l-Ostja li jagħtini s-saċerdot u jgħidli, 
“l-ġisem ta’ Kristu” lil Ġesu ma naraħx imma naf żgur li qiegħed hemm, 
alavolja ma narahx.”  Alavolja dan it-tifel kien għadu żgħir imma kemm 
spjegha tajjeb, b’mod naturali...

Lil Ġesu ħuti ma narawħx kif naraw l-istatwi... imma nafu żgur li 
qiegħed hawn, nafu żgur li qiegħed magħna.  Ġesu Kristu niżel mis-sema, 
ġie fostna elfejn sena ilu... Hawn ħafna nies fid-dinja jemmnu f’Alla, 
mela le, trid tkun iblaħ biex  ma temminx f’Alla meta tara l-univers, tara 
s-sbuħija ta’ madwarna, id-dinja.  Imma hawn boloħ li jgħidu li kollox ġej 
mix-xejn.  Aħna ma ngħidux ġej mix-xejn, hemm xi ħadd żgur li ħalaq 
kollox...  Aħna nemmnu li dan Alla tant huwa kbir, ġie fostna, sar bniedem 
bħalna, dam fostna fid-dinja tlieta u tletin sena.  Għalhekk meta kultant 
xi ħadd jgħid, “qatt xi ħadd ġie fostna mid-dinja l-oħra, mis-sema?”  ikun 
qed jgħid l-akbar ħmerija.

Kristu li nemmnu fih ġie mis-sema u reġa tela fis-sema...  Imma rid jibqa’ 
magħna tant li qalilna, “ser nibqa’ magħkom sa’ l-aħħar taż-żmien.”  Ried 
jibqa’ magħna, baqa magħna fl-iskrittura mqaddsa, bil-kelma tiegħu, 
fil-knisja li ħalla warajħ imma speċjalment irid jibqa’ magħna f’dan is-
sagrament tal-għaġeb... is-sagrament ta’ fantasija kbira divina.

Għadna kemm qrajna l-evanġelju sabiħ, meħud minn San Ġwann 
kap 6... Ġesu qalilhom, “l-aktar importanti mhux il-ħobż li tieklu imma 
l-ħobż li ser nagħtikom jien, il-ġisem tiegħi”.... Ħabbar ċar u tond li kien 
ser jagħtina ġismu biex niekluħ u demmu biex nixorbuh.  In-nies meta 
semgħu dan qalu, “dan x’qed jgħid, dan m’aħnix illum.”...  Kellhom raġun 
hu.  Imma Ġesu baqa’ jinsisti, kien jaf x’qed jgħid, “jekk intom ma tieklux 

ġismi u  ma tixorbux demmi ma jkollkomx il-ħajja fikom.”...  Qabel ma 
ħa il-passjoni Ġesu x’għamel?  Gabar madwaru l-appostli, qabad il-ħobż u 
qalilhom, “Ħudu u kulu għax dan hu ġismi, ħudu u ixorbu għax dan hu 
demmi u għamlu dan b’tifkira tiegħi.”  

Ħuti aħna nemmnu fl-Ewkaristija għax nemmnu fil-kelma ta’ Ġesu.  
Kemm hi sabiħa dik is-sentenza li nkantawha f’wieħed mill-innijiet 
Ewkaristiċi, “għidtilna kelma Ġesu bin Alla, aħna emminiha għax għidtha 
int.”  Kieku qala l-Papa biss jew kieku qalha xi ħadd kbir, xi filosofu, 
xi bniedem għaref ma’ konniex nemmnuha.  Imma għax qalha Ġesu 
nemmnuha, għax hu l-Iben t’Alla, huwa t-triq, huwa s-sewwa, huwa 
l-ħajja...  

Ġesu ħallielna dan ir-rigal hekk kbir u aħna disgrazzjatament kemm 
hawn nies birda, ma jemmnuħx, jarawha stramba l-Ewkaristija, jinsulentaw 
l-Ewkaristija. Ngħid għalija kemm tweġġani, aħna pajjiż kattoliku, naħseb li 
l-uniku pajjiż fid-dinja li nidgħu bl-Ewkaristija, nidgħu bl-Ostja.  Għaliex?...  
Kemm ħadt gost niftakar darba, kont qiegħed nassisti ħabib tiegħi qed 
imut, u dan l-aħħar kliem li qalli, kien jaf li wasal fl-aħħar qalli, “Father 
kemm ser immut kuntent,” għidtlu, “għaliex?”  Qalli, “għax minn issa ‘l 
quddiem mhux ser nisma’ aktar nies jidgħu bl-Ewkaristija, bl-Ostja.  Issa 
mmur quddiem il-Mulej u nsib l-anġli jifirħu u jkantaw il-Glorja u jagħti 
qima lil Ġesu.”  Għidtlu, “Mur fil-paċi ta’ Kristu.”...

Skantani wieħed nafu, qalli, “Father taf min għandu l-aktar fidi fl-
Ewkaristija?...  Is-satanisti l-aktar nies li jemmnu fl-Ewkaristija.  Għalhekk 
iħallsu l-flus u jiġu fil-knejjes biex jisirqulkom l-Ewkaristija... Jafu li hemm 
Ġesu fl-Ewkaristija biex jipprofonawha. Ix-xitan hekk irid jagħmel joħodha 
kontra Kristu fl-Ewkaristija Mqaddsa.

Imbagħad anka l-bruwda li hawn, naraw ħafna nies illum qegħdin 
jibirdu fir-reliġjon, għaliex?  Għax qed jitbegħdu mill-Ewkaristija.  Ħafna 
nies kemm ngħidilhom, “Għaliex ma tersqux lejn l-Ewkaristija?” Jgħidulek, 
“għax ma għandix aptit Father, u għax niddejjaq, u għax imħabbat, u 
għax għandi x’nagħmel.”  Imbagħad għalhekk nibirdu fir-reliġjon.    Tafu 
daqsi intom, kemm nisma’ minn ġenituri, “Father għandi t-tfal jaħasra 
rabbejthom tajjeb, kibru, iżżewġu, ma jmorrux quddies u għax ma jmorrux 
quddies huma lanqas il-tfal tagħhom ma jmorru.”  Din il-bruda anka fit-tfal 
iż-żgħar, ġja bierdin fir-reliġjon...  Din hija l-marda li daħlet anka f’nofsna 
f’Malta.  Kemm għandna bzonn inħeġġu lil ta’ madwarna biex jiftakru 
li Kristu qiegħed magħna, mhux imbilli nagħmlu l-preċett u l-griżma u 
mbagħad spiċċa kollox...  

Nitolbu lill-Mulej ħuti, Ġesu qiegħed magħna biex jgħinna.  Naqra 
fil-vanġelu, x’kien jagħmel Ġesu?  Jgħin lin-nies, ifarraġ lin-nies, ifejjaq 
lin-nies, jaħfer id-dnubiet.  Għalhekk qiegħed magħna Ġesu għax kien jaf 
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No. 103 Lulju 2015  JITQASSAM BLA ĦLAS
AVVIŻI

DIKJARAZZJONI: Il-Bord Editorjali ta’ dan il-fuljett jiddikjara 
li, bl-ebda mod, ma jrid jgħaddi ġudizzju fuq dak li hu 
soprannaturali fil-fatti msemmija hawnhekk. Dan il-ġudizzju 
jistennieh mill-Awtorità tal-Knisja.

Fr. Christian Borg (Mejju 2015) u Kan. John Ciarlo (Ġunju 2015)

1. Il-laqgħat li jmiss se jsiru kif ġej:
 Il-Ħadd  5 u 19 ta’ Lulju 2015 fis-6.30p.m.
 Il-Ħadd  2 u 16  ta’ Awwissu 2015 fis-6.30p.m.
 Il-Ħadd  6 ta’ Settembru 2015 fis-6.00pm
 Il-Ħadd  20 ta’ Settembru 2015 fil-5.30p.m. – Assemblea Ġenerali
 Il-Ħadd  4 u 18 ta’ Ottubru 2015 fil-5.00p.m.
2. Dawk li qalgħu xi grazzja huma mħeġġa li jiktbulna l-grazzja u 

jagħtuna kemm jistgħu dettalji dwarha.  Tinsewx tiktbu isimkom, 
l-indirizz u n-numru tat-telefown.  Grazzji mingħajr isem sħiħ, 
indirizz u numru tat-telefown ma jiġux ikkunsidrati.  Jekk ma 
tkunux tridu li jidher isimkom fuq il-fuljett dan ma jiġix ippubblikat.  
Huwa mportanti li, kemm jista’ jkun, ittuna ċ-ċertifikat tat-tabib fejn 
jiċċertifika l-fejqan tagħkom.

3. Inħeġġu lill-qarrejja biex jimlew il-formola ta’ sħubija fil-Moviment 
Madonna tal-Konsagrazzjoni.  Dawn il-formoli jistgħu jittieħdu 
mill-Girgenti stess jew billi tiktbu lis-Segretarja, Dr. Sylvana Spiteri, 
6,  Sqaq Nru. 2, Triq il-Kbira, Siġġiewi, SGW 1320 jew email: 
ourladyofconsecration@gmail.com.

4. Min hu nteressat li jkun jaf aktar dwar il-ġrajjiet tal-Girgenti infakkrukom 
li matul is-snin ġew ippubblikati seba’ kotba bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż.  
Għandna wkoll id-DVD “Ix-Xejn Aħjar Minni” dwar il-ħajja ta’ Ġuża 
u l-messaġġ tal-Girgenti u DVD ieħor “Nitolbu ma’ Marija” li jinkludi 
r-rużarji b’leħen Ġuża Mifsud.  Dawn il-kotba u DVDs jistgħu jinkisbu 
jew mill-Girgenti jew billi tiktbu lis-Segretarja fl-indirizz fuq imsemmi.

5. Wieħed jista’ jakkwista wkoll santi bit-talba ta’ interċessjoni ta’ Ġuża 
Mifsud (bil-Malti u bl-Ingliż) kif ukoll domni, keychains, DVDs u kuruni 
bix-xbieha tal-Madonna tal-Konsagrazzjoni.  Dawn jinkisbu biss mill-
Girgenti jew inkella mingħand xi membru tal-Kumitat.

6. L-indirizz tal-website tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni huwa 
dan li ġej: www.ourladyofconsecration.org

7. Facebook: Madonna tal Konsagrazzjoni  u YouTube: Guza Mifsud

ERĠAJNA ĠEDDIDNA L-MIXJA TAGĦNA WARA MARIJA...
Il-laqgħa tat-3 ta’ Mejju 2015 fl-okkażżjoni tad-29 sena mit-tqegħid tal-

istatwa tal-Madonna fil-Girgenti kienet indirizzata minn Fr. Christian Borg 
OFM (Conv).  Fid-diskors tiegħu huwa qal, “Kull post ta’ talb, kull knisja, kull 
post li fih nieqfu għax nafu li Alla jitkellem, Alla huwa ħaj, hu għalina bħal 
biċċa qatgħa mis-sema fuq l-art. Dawn huma s-sentimenti li nħoss f’qalbi u 
jalla dan il-post jibqa’ jkun  post ta’ talb minkejja li fis-silenzju, minkejja li 
ma jidhirx f’għajnejn in-nies, ikun post li jfakkarna f’dik il-konsagrazzjoni 
ta’ Marija lil Alla li hija sinjal tal-konsagrazzjoni li aħna wkoll infittxu li 
nagħmlu tul ħajjitna.

U proprju dan iż-żmien tal-Għid... juruna s-sbuħija ta’ din il-mara fil-ħajja 
tagħna.  F’dawn il-jiem, minn issa sa Għid il-Ħamsin ser inkunu qegħdin 

illi għandna bżonnu, ma nistgħux ngħixu mingħajru, għandna bżonn 
l-għajnuna tiegħu...  Għalhekk imbagħad jekk ma nfittxux l-għajnuna ta’ 
Alla imbagħad insibu l-ħajja tqila.  Għalhekk imbagħad nieħdu d-drogi 
għax idejjaqna mill-ħajja, kulħadd jonfoħ għax il-ħajja tqila.

San Pawl jgħidilna, “jekk Alla huwa magħna, min jista’ jkun kontra 
tagħna fit-tfixkil li nsibu fil-ħajja?”...   Ġesu ħuti jagħtina l-għajnuna 
fil-ħajja, kulħadd għandu l-problemi tiegħu.  U għalhekk illum jekk ma 
nitolbux, għalhekk imbagħad insibu kollox tqil. Ġesu qiegħed magħna 
biex jagħtina l-għajnuna, immorru quddiemu nitolbuh kif kienu jagħmlu 
fi żmienu.  L-Ewkaristija, Ġesu għalina waqqafha u mhux għalih, biex ikun 
l-għajnuna tagħna... Mhux imbilli jkollok villa u billi jkollok il-flus, all right 
affarijiet sbieħ dawn, imma għandna bzonn l-għajnuna għax ilkoll kemm 
aħna ngħaddu minn certu problemi tqal fil-ħajja tagħna u waħidna ma’ 
nagħmlu xejn.  Ġesu stess qalilna, “Mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn.” 

Għalhekk nitolbu lill-Madonna ħuti.  Il-Papa Gwanni Pawlu II fl-aħħar 
enċiklika tiegħu lill-Madonna semmiegħa bħala l-mara Ewkaristika.  Aħna 
għandna l-Ewkaristija għaliex hi tatulna bħala bniedem, hemm relazzjoni 
tant kbira bejn Ġesu fl-Ewkaristija u l-Madonna.  Aħna għandna l-ġisem 
ta’ Kristu fl-Ewkaristija għax hi kienet li tatulha, hi sawritu fil-ġuf tagħha, 
hi kienet it-tabernaklu  li għal disa’ xhur sħaħ ġarritu magħha.  Anka ‘l 
quddiem, mhux biss meta kellha lil Ġesu magħha f’Nażaret, imma anka 
meta miet u tela s-sema kellha xxorti li tkun imdawra bl-ewwel appostli 
li żgur kienu jiċċelebraw l-Ewkaristija, minn jaf kemm kienet tadura 
l-Ewkaristija...  Meta nitbegħdu mill-Ewkaristija mbagħad kollox jaqa’ 
disgrazzjatament.  Kultant jgħiduli, “jiena ma mmurx quddies imma nitlob 
waħdi.”  Mhux qed ngħid li ma hijiex ħaġa tajba li titlob waħdek imma biex 
titlob waħdek trid tkun tmur il-knisja, tisma’ l-quddiesa u tisma’ l-kelma ta’ 
Alla, tirċievi l-Ewkaristija u titqarben.

Ġejna hawn naduraw lil Ġesu fl-Ewkaristija, qiegħed preżenti fostna, 
nitolbuh biex iberrikna...  Aħna għandna bżonn il-barka ta’ Alla u mhux 
is-saħta t’Alla kif kultant disgrazzjatament qed ikollna fil-familji tagħna. 
Il-barka t’Alla tiġina bl-Ewkaristija mqaddsa.  Bl-Ewkaristija l-ħajja tagħna 
ngħixuha aħjar, aktar nirraġunaw ta’ nsara li aħna, aktar inrabbu lil 
uliedna tajjeb, aktar nagħmlu d-doveri tagħna tajba fis-soċjeta tagħna ta’ 
kuljum, fil-professjoni tagħna.

Nitolbu lill-Mulej għall-ġenituri żagħżagħ biex jiżirgħu f’uliedhom 
l-mħabba u l-fidi lejn l-Ewkaristija. Nitolbu lill-Madonna biex tgħinna ħalli  
bħalha nkunu devoti tal-Ewkaristija, nersqu ta’ spiss lejn l-Ewkaristija, biex 
naduraw lil Ġesu li hu preżenti fl-Ewkaristija u ngħixu l-Ewkaristija fil-ħajja 
tagħna ta’ kuljum.  Ikun imfaħħar Ġesu Kristu.”

Sylvana Spiteri LL.D.

GRAZZJA MAQLUGĦA
D. S. minn Għawdex kitbet hekk: Kelli ċesta u mort għand it-tabib li 
għamilli karta sabiex immur l-isptar sabiex ineħħuhieli.  X’ħin mort id-
dar għamilt ftit ilma tal-Madonna tal-Girgenti u missejt is-santa tal-Ħniena 
Divina li kien fiha x-xbieha ta’ Santa Fawstina.  L-għada, x’ħin qomt iċ-
ċesta ma kinitx hemm.  Meta mort għand it-tabib u għidtlu x’ġara hu qalli 
li m’għandix għalfejn immur l-isptar għax iċ-ċesta kienet marret waħedha.  
Nirringrazzja lill-Madonna tal-Girgenti u l-Ħniena Divina.

AVVIŻI MPORTANTI
•  Fil-laqgħa tal-20  ta’ Settembru 2015, fil-Girgenti ser issir 

l-Assemblea Ġenerali biex taħtar Kumitat ġdid  għas-snin 
2015 - 2018.   Għaldaqstant, dawk li jħossu li għandhom 
jippreżentaw ruħhom bħala kandidati għandhom jimlew il-
formoli neċessarji li għandhom jaslu għand il-Kumitat mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Awwissu 2015.

•  Fl-okkażjoni tad-dsatax-il anniversarju mill-mewt ta’ Ġuża 
Mifsud,   ser tiġi ċelebrata quddiesa għar-ruħha fil-Knisja 
Arċipretali tas-Siġġiewi l-Erbgħa 28 ta’ Ottubru  2015 fis-
6.30p.m.  Kulħadd huwa mistieden.  

•  Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni jirringrazzja 
lil dawk il-qarrejja li jibgħatu xi donazzjoni sabiex itaffu ftit 
mill-ispejjeż ta’ dan il-fuljett.  Il-Mulej iberrikkom, il-Madonna 
iżżommkom taħt il-protezzjoni tagħha u Ġuża Mifsud tinterċedi 
għalikom fil-bżonnijiet tagħkom.

TALBA
Sinjur Alla ta’ l-Eżerċiti ixħet il-ħarsa tiegħek fuqi, twarrabx idejk minni 

u żommni dejjem marbut/a mal-volonta’ mqaddsa tiegħek.
Mulej, nadurak, imbierkek u nfaħħrek u filwaqt li niżżik ħajr tad-doni u 

l-grazzji li inti tajt lil Ġuża Mifsud, nitolbok sabiex bl-interċessjoni tagħha u 
ta’ Ommi Marija Santissima, taqlagħli din il-grazzja li tant nixtieq. Amen.  

Glorja lill-Missier...
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