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No. 112                               Ottubru 2017  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.

1.  Il-Ħadd 1 u 15 ta’ Ottubru 2017 fil-5.00p.m.
 Il-Ħadd 5 u 19 ta’ Novembru 2017 fit-3.30pm.
 Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Diċembru 2017 fit-3.00pm
 Il-Ħadd 7 u 21 ta’ Jannar 2018 fit-3.00pm
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 fuq 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 
kif ukoll brochure b’informazzjoni ġenerali dwar Ġuża u l-Girgenti. Dawn 
il-kotba u l-brochure jistgħu jinkisbu jew mill-Girgenti jew billi tiktbu lis-
Segretarja fl-indirizz hawn fuq imsemmi.

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

6. Kopji antiki ta’ dan il-fuljett jistgħu jinqraw minn fuq il-website.
7. L-indirizz tal-website tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni huwa dan 

li ġej: www.ourladyofconsecration.org
8. Facebook: Madonna tal Konsagrazzjoni u Youtube: Guza Mifsud

ĠUŻA MIFSUD U L-MISSJONI
Ix-xahar ta’ Ottubru, ix-xahar fejn l-imħabba tagħna lejn Alla, l-Madonna 

u l-proxxmu nesprimuha kemm permezz tar-rużarju kif ukoll bil-ġenerożità 
u t-talb tagħna għall-missjoni u l-missjunarji.  Bla dubju Ġuża kellha 
għal qalbha kemm ir-rużarju, talba li togħġob bil-bosta lill-Madonna kif 
ukoll lill-missjoni, għax kif kienet spiss tgħid, aħna lkoll aħwa fi Kristu.  
Sa minn ċkunitha kienet tiċċaħħad sabiex ikollha x’tagħti għall-missjoni. 
Kienet tgħin kemm materjalment kif ukoll bit-talb.  Din l-imħabba iżda 

Għażiża Ommna Marija 
Santissima, bil-għajnuna 
li inti tagħtina aħna spiss 
niġu f'dawn l-inħawi tal-
Girgenti biex quddiemek 
u quddiem il-Majjestà tal-
kbir Alla, mieghek nitolbu u 
nagħmlu l-penitenzi.  Pater, 
Ave u Glorja.

(Ġuża Mifsud)

GRAZZJI MAQLUGĦA
D. Schembri minn Għawdex kitbet hekk:
Kelli boċċa fuq moħħi u mort għand it-tabib.  Qalli li għandi ċesta u 
għamilli karta għall-isptar biex ineħħuhieli.  Jiena għamilt ftit ilma tal-
Madonna u messejt is-santa tal-Madonna ma' moħħi.  Kelli wkoll santa 
tal-Ħniena Divina bir-relikwija ta' Santa Fawstina u wkoll messejtha ma' 
moħħi.
Meta qomt filgħodu sibt li l-boċċa kienet marret.  Erġajt mort għand it-
tabib u qalli li ma għandiex għalfejn immur l-isptar għax il-boċċa ma 
kienx għadha hemm.
Ta' dan nirringrazzja lil Alla għall-grazzja li qlajt bl-interċessjoni tal-
Madonna tal-Girgenti,  l-Ħniena Divina u Santa Fawstina.

Qed nikteb ukoll f'isem il-kuġina tiegħi Rosina. Jiena dejjem inqassam 
is-santi tal-Madonna tal-Girgenti lin-nies u tajt ukoll waħda lill-kuġina.  
Darba waħda din qabadha uġigħ kbir f'għajn minnhom.  Għajnejha saret 
ħamra nar u ma setgħetx tissaporti l-uġigħ tant li lir-raġel qaltlu biex 
joħodha l-isptar.
Hi qabdet is-santa tal-Madonna tal-Girgenti u talbitha biex tneħħilha 
l-uġigħ u messitha ma għajnejha.  Dik il-ħin stess għajnejha ġiet normali 
bħall-oħra u l-uġigħ sparixxa.
Nirringrazzja lil Alla għall-grazzja li qalgħet il-kuġina bl-interċessjoni tal-
Madonna tal-Girgenti.

RINGRAZZJAMENT
Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni jirringrazzja lil dawk 
il-qarrejja li jibagħtu xi donazzjoni sabiex itaffu ftit mill-ispejjeż ta’ 
dan il-fuljett. Għalkemm il-Fuljett jitqassam bla ħlas imma l-ispejjeż 
tal-istampar u tal-posta huma sostanzjali u għaldaqstant kull donazzjoni 
hija ferm apprezzata. Inwegħdu t-talb tagħna lil dawn il-benefatturi. Il-
Mulej iberrikkom, il-Madonna żżommkom taħt il-protezzjoni tagħha u 
Ġuża Mifsud tinterċedi għalikom fil-bżonnijiet tagħkom.

L-ANNIVERSARJU MILL-MEWT 
TA’ ĠUŻA MIFSUD

Fl-okkażżjoni tal-wieħed u għoxrin anniversarju mill-mewt ta’ 
Ġuża Mifsud, ser tiġi ċelebrata quddiesa għar-ruħha 

fil-Knisja Arċipretali tas-Siġġiewi 
it-Tnejn 30 ta’ Ottubru 2017 fis-6.30p.m. 

Nappella sabiex nattendu bi ħġarna. 

LIVE STREAMING 
TAL-LAQGĦAT TA' TALB FIL-GIRGENTI

F'dawn l-aħħar xhur, il-laqgħat ta' talb li jsiru kull l-ewwel u kull tielet 
Ħadd tax-xahar fil-Girgenti qegħdin jixxandru live fuq il-paġna ta' 
Facebook Madonna tal Konsagrazzjoni.  Dan huwa mezz kif dawk li ma' 
jkunux jistgħu jattendu għal-laqgħat, xorta jkunu jistgħu isegwu t-talb li 
jsir u jħallu l-kummenti u l-intenzjonijiet tagħhom.  Inħeġġukom sabiex 
dejjem tagħmlu share kemm tal-laqgħat kif  ukoll tal-informazzjoni l-oħra 
li tittella' fuq il-paġna Madonna tal Konsagrazzjoni. 

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

minni u żommni dejjem marbut/a mal-volontà 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. 
Ammen. Glorja lill-Missier...

TALBA
Alla Missier, Alla glorjuż, Alla kbir, Alla qawwi, Alla mmortali, Ġesù 
li għalina ħadt il-passjoni, Ġesù li għalina ħadt mewta l-aktar kiefra 
fuq dik l-injama tas-salib, ikollok ħniena minna, ikollok ħniena mill-
Maltin u l-Għawdxin kollha, ikollok ħniena minn fejn hemm il-gwerer 
u l-ġlied u l-intoppi u ħafna żerriegħa ta' mibegħda lejn xulxin.  Nitolbu 
għar-rappreżentanti tal-ġnus illi uħud minnhom m'humiex jużawh 
lil kbir Alla Missier, flimkien ma Ibnu Ġesù, flimkien ma l-Ispirtu 
s-Santu, flimkien mar-Reġina tas-sema u l-art.  J'Alla l-Madonna tal-
Konsagrazzjoni, il-Madonna tal-Girgenti tagħtina l-grazzja li kemm 
f'Malta u fid-dinja jkollna l-paċi. Glorja lill-Missier... (Ġuża Mifsud)
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ma żammithiex biss għaliha, iżda ppruvat taqsamha ma dawk kollha li 
ltaqgħet magħhom matul is-snin.  Minna issa jiddependi jekk aħniex lesti 
nilqgħu din is-sejha, kulħadd skond il-mezzi u ċ-ċirkustanzi li jgħix fihom. 

Nitolbu għall-bżonnijiet tal-missjunarji
Waqt il-laqgħa ta’ Novembru 1996, inqrat din is-silta minn messaġġ 

li Ġuża kienet ħejjiet qabel ma mietet.  Hija qalet, “Issa ħa nitlob ftit 
għall-bżonnijiet tal-missjoni.  Min għandu l-ġid, min għandu x'joffri 
għall-missjoni, joffri.  Jiena l-missjoni meta kont aħjar milli jiena u meta 
kien ikolli xi sold f'idejja kont noffrihulhom bis-sabar u bil-qalb u anka 
issa, tafux!...  Għandna nitolbu ħafna għall-bżonnijiet tal-missjunarji 
biex ikomplu bil-qalb ixerrdu dak kollu illi Ġesù ġie fid-dinja għalih, 
ixerrdu  l-evanġelju mqaddes Tiegħu.  Jekk jista' jkun inkomplu nxerrdu 
dan l-evanġelju ma' l-erba' parti tad-dinja.   Għandna nitolbu ħafna għall-
bżonnijiet tal-missjunarji biex Alla jimlihom bl-imħabba u bil-kuraġġ... 
ħalli lil dawk li huma 'l bogħod minn Alla jsiru  ħaġa waħda  bħall-aħwa, 
u kulħadd jemmen fil-Ħallieq tagħna,  fil-Mulej tagħna, mbagħad jemmnu 
f'min fdiena, fi Kristu li fdiena  u jrid iwassalna fil-mergħat ta' dejjem.  
Meta ngħaddu d-dinja u nkunu fil-grazzja t'Alla inkunu fil-mergħat ta' 
dejjem, bħal dawk in-ngħaġ li jkunu qegħdin ġo art għammiela, jieklu 
l-ħaxix aħdar u sabiħ u bnin u tajjeb.  Aħna ma għandna xejn fid-dinja 
isbaħ u akbar minn ruħna...  Bit-tajjeb li nagħmlu nakkwistaw għal ruħna 
dak il-post fis-sema pajjiżna...”

Din is-sejħa għat-talb għamlitha wkoll waqt il-laqgħa ta’ Ġunju 1996, 
meta qalet, “Għalhekk, ħbieb, sħabi tal-Moviment, sħabi tal-Kumitat, 
Maltin u Ghawdxin, nibdew inbiddlu l-fehmiet ta' min ma jgħarafx lil Alla.  
Irridu nużaw ħafna talb, nużaw it-talb għall-bżonnijiet ta' dawk il-pajjiżi 
fejn hemm nies li ma jagħrfux lil Alla...  Nitolbu ħafna għall-missjunarji, 
nitolbu ħafna biex ikollna ħafna żgħażagħ b'vokazzjonijiet sbieħ biex 
imorru jgħallmu l-evanġelju fil-missjoni... biex imorru jxandru l-imħabba 
t'Alla, tal-Mulej Ġesù tal-Ewkaristija flimkien ma' l-Ispirtu s-Santu,  biex 
lil dawk in-nies li huma ta' rieda ħażina, iġibuhom f'posthom, iġibuhom 
li qalbhom nikkuntattawhielhom mal-evanġelju li tana l-Mulej Ġesù...”

Tiċċaħħad mill-pensjoni
Fil-laqgħa ta’ Novembru 1989, Ġuża qalet li kellha viżjoni minn Santa 

Tereża tal-Bambin Ġesù li skont hi qaltilha, “Għażiża oħti li tant qegħda 
taħdem u tħabrek għall-akbar glorja t’Alla u tal-Madonna u għas-sema 
kollha u għad-dinja kollha... ħa nerġa’ ngħidlek u ninfurmak illi meta inti 

għamilt dik il-ġabra għal tal-Ethiopia tant sar ġid b’dawk il-flus illi nġabru 
minn hemm fuq...”

Ġuża kompliet tgħid, “Illum kelli nkun naf li jekk Alla jipprovdi xi 
ħaġa minn hawn fuq, ħa nagħtuha għall-missjoni.  Irridu nagħtuhom lill-
Papa biex jitqassmu mal-kumplament tal-flus li għandu għall-missjoni.”  
Kompliet tgħid li l-pensjoni tagħha ser tiċċaħħad minnha kollha għax Santa 
Tereża qaltilha, “’Trid tiċċaħħad minnhom għax quddiem Alla trid tidher 
iċ-ċaħda ta’ xahar ieħor bħalma għamilt għal tal-Ethiopia.’  Għax hekk 
għandi mis-sema, li jiena rrid niċċaħħad minn kollox u Alla jipprovdili 
għax għandi kemm irrid ilma ġol-vit."

Dawn iċ-ċaħdiet li Ġuża kienet tagħmel, joħorġu wkoll ċari minn dak 
li qalet fil-laqgħa ta’ Ottubru 1992.  Matul din il-laqgħa  Ġuża semmiet 
kif kienet marret persuna għandha li tatha mitt lira għall-Madonna u 
elf lira għaliha sabiex iddur dawra d-dar, eċċ.  Qaltlu, “Ta’ dan il-ġest 
nirringrazzjak.  Minn qiegħ qalbi nirringrazzjak ħafna, nitlob ħafna għalik, 
imma ħa ngħidlek minn issa illi jekk inti trid tagħtihomli, dawk ħa nagħmel 
bihom li rrid.’

Jiena dawna tkellimt mas-Sinjura tal-Ħajja għax għidtilha li hemm fuq 
(il-Girgenti) għandna bżonn il-flus.  Qaltli, ‘Il-flus jiġu, taqtax qalbek, 
dejjem iċċaħħad minn kollox.”  Qalet li ser tqassamhom, kif filfatt għamlet, 
f’diversi pajjiżi tal-missjoni  għax il-Madonna urietha viżjoni ta’ ħafna 
nies ibatu l-ġuħ, is-swat, eċċ. 

L-affarijiet tal-ħniena t'Alla ħadd ma jifhimhom ħlief Hu
Żgur li wieħed ma jistax jibqa’ ndifferenti meta jaqra dak li Ġuża qalet 

waqt il-laqgħa ta’ Settembru 1996.  Hija qalet, “Ngħidilkom illi f'xi ħin 
minn tal-lejl tal-bieraħ, kelli viżjoni kbira ħafna.  Fejn kont qegħda, rajt  
sħaba kbira ħafna u fuq din is-sħaba kien hemm numru kbir  ħafna ta' tfal 
sbieħ, minn tliet snin l-isfel u fin-nofs kien hemm xi ħadd illi qalli fuq 
it-tfal tal-missjoni.  Ma nistax infissrilkom kif rajthom f'dina l-viżjoni fuq 
din is-sħaba.  Imma dawn it-tfal rajthom b'kuluri ħafna sbieħ, min b'ilbies 
ċelest, min roża, min aħdar, min aħmar, min vjola...  L-affarijiet tal-ħniena 
t'Alla ħadd ma jifhimhom ħlief Hu.  Jiena bdejt inħares u nistagħġeb u fl-
istess ħin bdejt nibki ma' dawk it-tfal għaliex kien hemm ħafna minnhom 
jibku.  Min kien qiegħed jitkellem miegħi spiritwali fil-ħin tal-viżjoni 
qalli li ħafna minn dawk l-eluf ta' tfal li  jiena kont qed nara fil-viżti ta' 
għajnejja kollha huma tfal bil-ġuħ fl-artijiet tal-missjoni.

Minkejja li dawn it-tfal ikunu jbatu minħabba li tant ikunu mistkerrħa 

mill-ġenituri tagħhom, imma jiena lil dawn it-tfal tant rajthom ħelwin, 
rajthom qishom anġli milli għandu miegħu il-Mulej fis-sema.  Kemm 
rajthom sbieħ lil dawn it-tfal, kemm rajthom ħelwin, imma kemm rajthom 
qegħdin ibatu.  Minbarra minn dawn it-tbatijiet li qegħdin ibatu dawn 
it-tfal fil-missjoni, imbagħad hemm oħrajn illi ma jħalluhomx jaraw 
id-dawl tad-dinja.”

Għalhekk ħuti fi Kristu, naqsmu dak li l-Mulej ipprovda ma dawn 
ħutna għax kif kienet tgħid Ġuża, “Dak li tagħtu ħa tqegħduh fil-bank 
ta’ l-eternità u minn hemmhekk ma joħodulkom ħadd u ħadd, ħlief li 
l-Mulej jerġa’ jroddulkom meta tmorru quddiemu...” 

Sylvana Spiteri LL.D

SILTIET MID-DISKORSI TA' ĠUŻA MIFSUD
OTTUBRU - IX-XAHAR TAR-RUŻARJU

Issa li qegħdin fix-xahar qaddis u sabiħ ta' Ottubru, ngħidilkom li 
f'kollox għandna nġibu quddiem għajnejna l-imħabba tal-Kbir Alla, ta' 
Ġesù u tal-Madonna.  Aħna dejjem fid-dover li nitolbu lill-Mulej u 
lill-Madonna imma f'dan ix-xahar għandna bżonn li nitolbu ħafna u 
ħafna.

Nitolbu lill-Mulej Ġesù u lill-Madonna biex tressaqna aktar lejn 
is-sema pajjiżna.  Ix-xahar ta' Ottubru huwa verament tal-Madonna, 
ix-xahar tar-rużarju u ma għandniex f'dan ix-xahar nikkuntentaw biss 
b'ħames posti tar-rużarju.   Jekk jista' jkun ngħidu anka r-rużarju tal-
ferħ, tat-tbatija u tal-glorja kuljum. 

Fix-xahar tal-Madonna, fix-xahar ta' Ottubru, ix-xahar tar-Rużarju, 
żommu l-kuruna tar-rużarju fuqkom, għidu r-rużarju kuljum u mhux 
hawn min jgħidlek li lanqas jaf jgħidu...

Għandu jsir it-talb, nibdew nirrikkorru għand il-Madonna, ngħaddu 
tant żmien quddiem it-television, m'għandniex norqdu mingħajr rużarju, 
dak ir-rużarju qaddis u mbierek li trid il-Madonna.  Meta ngħiduh 
b'intenzjoni tajba r-rużarju jaqlalna żgur il-grazzji.  Meta ngħidu dawk 
il-misterji tat-tbatija, kemm bata għalina Kristu, tara li qiegħed jitlob 
għad-dinja, qiegħed jiġi msawwat għad-dinja, qiegħed jiġi nkurunat 
għalija u għalik, qiegħed jiġi mgħobbi s-salib minħabba dnubietek, 
minħabba li tajt ħafna skandli b'ġismek.  Qiegħed jissallab fuq is-salib 
biex iġiblek il-post tiegħek fis-sema, għax ma konniex nistgħu nidħlu 
fis-sema kieku ma ħax il-passjoni Kristu.

NOVEMBRU - IX-XAHAR TAL-ERWIEĦ
“Naħsbu f’ruħna, naħsbu f’Alla għax ma nafux meta ħa mmutu.  Naħsbu 
fil-Mulej Alla ta’ l-Eżerċiti, fil-Mulej Ġesù ta’ l-Ewkaristija sabiex 
jeħlisna mid-dlamijuiet li għandna f’Malta u fid-dinja kollha.
X’jiswielek li għandek flus kemm trid jekk wara mewtek ma tkunx tista’ 
ssarrafhom fil-bank tal-Ġenna?  Il-flus għandna ninqdew bihom imma 
ma norbtux qalbna magħhom.
X’jiswielek li fid-dinja tgawdi fama tajba jekk wara mewtek issib li 
għandek fama ħażina quddiem il-Ħallieq tiegħek?
X’jiswielek li inti mdawwar bis-sefturi, jekk wara mewtek ma tkunx 
tista’ ssejjaħ wieħed minnhom biex jgħinek f’dak li għandek bżonn?
X’jiswelek li inti negozzjant tajjeb jekk wara mewtek issib li dak li 
kellek fid-dinja ma ħaddimtux tajjeb u ma ħallilekx qligħ għal ruħek?
X’jiswielek li inti kull fejn tmur tiġi milqugħ minn kulħadd bl-akbar 
unuri, jekk wara mewtek ma jirnexxilekx tiġi milqugħ minn dik li hi 
l-Bieb tas-Sema u li mingħajrha m’hemmx salvazzjoni?
X’jiswielek li tisma’ dan kollu jekk ma toqgħodx tirrifletti fuqu u min 
issa stess tiddeċiedi li tbiddel ħajtek?”

DIĊEMBRU - IX-XAHAR TAL-MILIED
“...nitolbu liċ-ċkejkna tarbija li ġiet biex iġġib il-paċi fid-dinja.  Din 

it-tarbija divina verament trid tagħti l-paċi lid-dinja imma hawn ħafna 
nies li minflok ma jagħtu kas ta’ din it-tarbija qegħdin anzi jwarrbuha.
Il-Mulej ma jridx kummiedji ta’ lussu.  Il-Madonna ma kellhiex lussu.  Il-
Milied m’għandniex ngħadduh b’affarijiet ta’ lussu, ta’ piki, ta’ mibegħda 
imma minflok għandna nżommu qalbna nadifa.  Dak li trid is-Sinjura 
tal-Ħajja u dak li ħadt jiena dan il-lejl minn Ġesù ta’ l-Ewkaristija.  Biex 
jirrenja fil-qlub il-Mulej Ġesù jrid isib l-imħabba, il-paċi, is-sempliċità 
u l-indafa fil-qalb u fir-ruħ.  Imma dawn l-affarijiet Ġesù qed isibhom 
biss fil-ftit.

Ġesù qalli, “Kieku jiġi xi ħadd fl-ambjent tiegħek jibża’ joqgħod 
f’dan il-faqar u s-sempliċità li inti għandek f’darek, iżda Jiena 
hemmhekk insib is-serħan tal-qalb.  Hemm bżonn li f’dawn il-jiem li 
ġejjin in-nies iżommu ħafna lsienhom nadif, il-qalb tagħhom nadifa, 
il-menti tagħhom indaf u jċedu l-vanità żejda, il-lussu u dawn il-
preparazzjonijiet bla rażan.”

Li jrid il-Mulej f’dawn il-jiem tal-Milied huma mħabba u paċi tal-qalb.” 
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ma żammithiex biss għaliha, iżda ppruvat taqsamha ma dawk kollha li 
ltaqgħet magħhom matul is-snin.  Minna issa jiddependi jekk aħniex lesti 
nilqgħu din is-sejha, kulħadd skond il-mezzi u ċ-ċirkustanzi li jgħix fihom. 

Nitolbu għall-bżonnijiet tal-missjunarji
Waqt il-laqgħa ta’ Novembru 1996, inqrat din is-silta minn messaġġ 

li Ġuża kienet ħejjiet qabel ma mietet.  Hija qalet, “Issa ħa nitlob ftit 
għall-bżonnijiet tal-missjoni.  Min għandu l-ġid, min għandu x'joffri 
għall-missjoni, joffri.  Jiena l-missjoni meta kont aħjar milli jiena u meta 
kien ikolli xi sold f'idejja kont noffrihulhom bis-sabar u bil-qalb u anka 
issa, tafux!...  Għandna nitolbu ħafna għall-bżonnijiet tal-missjunarji 
biex ikomplu bil-qalb ixerrdu dak kollu illi Ġesù ġie fid-dinja għalih, 
ixerrdu  l-evanġelju mqaddes Tiegħu.  Jekk jista' jkun inkomplu nxerrdu 
dan l-evanġelju ma' l-erba' parti tad-dinja.   Għandna nitolbu ħafna għall-
bżonnijiet tal-missjunarji biex Alla jimlihom bl-imħabba u bil-kuraġġ... 
ħalli lil dawk li huma 'l bogħod minn Alla jsiru  ħaġa waħda  bħall-aħwa, 
u kulħadd jemmen fil-Ħallieq tagħna,  fil-Mulej tagħna, mbagħad jemmnu 
f'min fdiena, fi Kristu li fdiena  u jrid iwassalna fil-mergħat ta' dejjem.  
Meta ngħaddu d-dinja u nkunu fil-grazzja t'Alla inkunu fil-mergħat ta' 
dejjem, bħal dawk in-ngħaġ li jkunu qegħdin ġo art għammiela, jieklu 
l-ħaxix aħdar u sabiħ u bnin u tajjeb.  Aħna ma għandna xejn fid-dinja 
isbaħ u akbar minn ruħna...  Bit-tajjeb li nagħmlu nakkwistaw għal ruħna 
dak il-post fis-sema pajjiżna...”

Din is-sejħa għat-talb għamlitha wkoll waqt il-laqgħa ta’ Ġunju 1996, 
meta qalet, “Għalhekk, ħbieb, sħabi tal-Moviment, sħabi tal-Kumitat, 
Maltin u Ghawdxin, nibdew inbiddlu l-fehmiet ta' min ma jgħarafx lil Alla.  
Irridu nużaw ħafna talb, nużaw it-talb għall-bżonnijiet ta' dawk il-pajjiżi 
fejn hemm nies li ma jagħrfux lil Alla...  Nitolbu ħafna għall-missjunarji, 
nitolbu ħafna biex ikollna ħafna żgħażagħ b'vokazzjonijiet sbieħ biex 
imorru jgħallmu l-evanġelju fil-missjoni... biex imorru jxandru l-imħabba 
t'Alla, tal-Mulej Ġesù tal-Ewkaristija flimkien ma' l-Ispirtu s-Santu,  biex 
lil dawk in-nies li huma ta' rieda ħażina, iġibuhom f'posthom, iġibuhom 
li qalbhom nikkuntattawhielhom mal-evanġelju li tana l-Mulej Ġesù...”

Tiċċaħħad mill-pensjoni
Fil-laqgħa ta’ Novembru 1989, Ġuża qalet li kellha viżjoni minn Santa 

Tereża tal-Bambin Ġesù li skont hi qaltilha, “Għażiża oħti li tant qegħda 
taħdem u tħabrek għall-akbar glorja t’Alla u tal-Madonna u għas-sema 
kollha u għad-dinja kollha... ħa nerġa’ ngħidlek u ninfurmak illi meta inti 

għamilt dik il-ġabra għal tal-Ethiopia tant sar ġid b’dawk il-flus illi nġabru 
minn hemm fuq...”

Ġuża kompliet tgħid, “Illum kelli nkun naf li jekk Alla jipprovdi xi 
ħaġa minn hawn fuq, ħa nagħtuha għall-missjoni.  Irridu nagħtuhom lill-
Papa biex jitqassmu mal-kumplament tal-flus li għandu għall-missjoni.”  
Kompliet tgħid li l-pensjoni tagħha ser tiċċaħħad minnha kollha għax Santa 
Tereża qaltilha, “’Trid tiċċaħħad minnhom għax quddiem Alla trid tidher 
iċ-ċaħda ta’ xahar ieħor bħalma għamilt għal tal-Ethiopia.’  Għax hekk 
għandi mis-sema, li jiena rrid niċċaħħad minn kollox u Alla jipprovdili 
għax għandi kemm irrid ilma ġol-vit."

Dawn iċ-ċaħdiet li Ġuża kienet tagħmel, joħorġu wkoll ċari minn dak 
li qalet fil-laqgħa ta’ Ottubru 1992.  Matul din il-laqgħa  Ġuża semmiet 
kif kienet marret persuna għandha li tatha mitt lira għall-Madonna u 
elf lira għaliha sabiex iddur dawra d-dar, eċċ.  Qaltlu, “Ta’ dan il-ġest 
nirringrazzjak.  Minn qiegħ qalbi nirringrazzjak ħafna, nitlob ħafna għalik, 
imma ħa ngħidlek minn issa illi jekk inti trid tagħtihomli, dawk ħa nagħmel 
bihom li rrid.’

Jiena dawna tkellimt mas-Sinjura tal-Ħajja għax għidtilha li hemm fuq 
(il-Girgenti) għandna bżonn il-flus.  Qaltli, ‘Il-flus jiġu, taqtax qalbek, 
dejjem iċċaħħad minn kollox.”  Qalet li ser tqassamhom, kif filfatt għamlet, 
f’diversi pajjiżi tal-missjoni  għax il-Madonna urietha viżjoni ta’ ħafna 
nies ibatu l-ġuħ, is-swat, eċċ. 

L-affarijiet tal-ħniena t'Alla ħadd ma jifhimhom ħlief Hu
Żgur li wieħed ma jistax jibqa’ ndifferenti meta jaqra dak li Ġuża qalet 

waqt il-laqgħa ta’ Settembru 1996.  Hija qalet, “Ngħidilkom illi f'xi ħin 
minn tal-lejl tal-bieraħ, kelli viżjoni kbira ħafna.  Fejn kont qegħda, rajt  
sħaba kbira ħafna u fuq din is-sħaba kien hemm numru kbir  ħafna ta' tfal 
sbieħ, minn tliet snin l-isfel u fin-nofs kien hemm xi ħadd illi qalli fuq 
it-tfal tal-missjoni.  Ma nistax infissrilkom kif rajthom f'dina l-viżjoni fuq 
din is-sħaba.  Imma dawn it-tfal rajthom b'kuluri ħafna sbieħ, min b'ilbies 
ċelest, min roża, min aħdar, min aħmar, min vjola...  L-affarijiet tal-ħniena 
t'Alla ħadd ma jifhimhom ħlief Hu.  Jiena bdejt inħares u nistagħġeb u fl-
istess ħin bdejt nibki ma' dawk it-tfal għaliex kien hemm ħafna minnhom 
jibku.  Min kien qiegħed jitkellem miegħi spiritwali fil-ħin tal-viżjoni 
qalli li ħafna minn dawk l-eluf ta' tfal li  jiena kont qed nara fil-viżti ta' 
għajnejja kollha huma tfal bil-ġuħ fl-artijiet tal-missjoni.

Minkejja li dawn it-tfal ikunu jbatu minħabba li tant ikunu mistkerrħa 

mill-ġenituri tagħhom, imma jiena lil dawn it-tfal tant rajthom ħelwin, 
rajthom qishom anġli milli għandu miegħu il-Mulej fis-sema.  Kemm 
rajthom sbieħ lil dawn it-tfal, kemm rajthom ħelwin, imma kemm rajthom 
qegħdin ibatu.  Minbarra minn dawn it-tbatijiet li qegħdin ibatu dawn 
it-tfal fil-missjoni, imbagħad hemm oħrajn illi ma jħalluhomx jaraw 
id-dawl tad-dinja.”

Għalhekk ħuti fi Kristu, naqsmu dak li l-Mulej ipprovda ma dawn 
ħutna għax kif kienet tgħid Ġuża, “Dak li tagħtu ħa tqegħduh fil-bank 
ta’ l-eternità u minn hemmhekk ma joħodulkom ħadd u ħadd, ħlief li 
l-Mulej jerġa’ jroddulkom meta tmorru quddiemu...” 

Sylvana Spiteri LL.D

SILTIET MID-DISKORSI TA' ĠUŻA MIFSUD
OTTUBRU - IX-XAHAR TAR-RUŻARJU

Issa li qegħdin fix-xahar qaddis u sabiħ ta' Ottubru, ngħidilkom li 
f'kollox għandna nġibu quddiem għajnejna l-imħabba tal-Kbir Alla, ta' 
Ġesù u tal-Madonna.  Aħna dejjem fid-dover li nitolbu lill-Mulej u 
lill-Madonna imma f'dan ix-xahar għandna bżonn li nitolbu ħafna u 
ħafna.

Nitolbu lill-Mulej Ġesù u lill-Madonna biex tressaqna aktar lejn 
is-sema pajjiżna.  Ix-xahar ta' Ottubru huwa verament tal-Madonna, 
ix-xahar tar-rużarju u ma għandniex f'dan ix-xahar nikkuntentaw biss 
b'ħames posti tar-rużarju.   Jekk jista' jkun ngħidu anka r-rużarju tal-
ferħ, tat-tbatija u tal-glorja kuljum. 

Fix-xahar tal-Madonna, fix-xahar ta' Ottubru, ix-xahar tar-Rużarju, 
żommu l-kuruna tar-rużarju fuqkom, għidu r-rużarju kuljum u mhux 
hawn min jgħidlek li lanqas jaf jgħidu...

Għandu jsir it-talb, nibdew nirrikkorru għand il-Madonna, ngħaddu 
tant żmien quddiem it-television, m'għandniex norqdu mingħajr rużarju, 
dak ir-rużarju qaddis u mbierek li trid il-Madonna.  Meta ngħiduh 
b'intenzjoni tajba r-rużarju jaqlalna żgur il-grazzji.  Meta ngħidu dawk 
il-misterji tat-tbatija, kemm bata għalina Kristu, tara li qiegħed jitlob 
għad-dinja, qiegħed jiġi msawwat għad-dinja, qiegħed jiġi nkurunat 
għalija u għalik, qiegħed jiġi mgħobbi s-salib minħabba dnubietek, 
minħabba li tajt ħafna skandli b'ġismek.  Qiegħed jissallab fuq is-salib 
biex iġiblek il-post tiegħek fis-sema, għax ma konniex nistgħu nidħlu 
fis-sema kieku ma ħax il-passjoni Kristu.

NOVEMBRU - IX-XAHAR TAL-ERWIEĦ
“Naħsbu f’ruħna, naħsbu f’Alla għax ma nafux meta ħa mmutu.  Naħsbu 
fil-Mulej Alla ta’ l-Eżerċiti, fil-Mulej Ġesù ta’ l-Ewkaristija sabiex 
jeħlisna mid-dlamijuiet li għandna f’Malta u fid-dinja kollha.
X’jiswielek li għandek flus kemm trid jekk wara mewtek ma tkunx tista’ 
ssarrafhom fil-bank tal-Ġenna?  Il-flus għandna ninqdew bihom imma 
ma norbtux qalbna magħhom.
X’jiswielek li fid-dinja tgawdi fama tajba jekk wara mewtek issib li 
għandek fama ħażina quddiem il-Ħallieq tiegħek?
X’jiswielek li inti mdawwar bis-sefturi, jekk wara mewtek ma tkunx 
tista’ ssejjaħ wieħed minnhom biex jgħinek f’dak li għandek bżonn?
X’jiswelek li inti negozzjant tajjeb jekk wara mewtek issib li dak li 
kellek fid-dinja ma ħaddimtux tajjeb u ma ħallilekx qligħ għal ruħek?
X’jiswielek li inti kull fejn tmur tiġi milqugħ minn kulħadd bl-akbar 
unuri, jekk wara mewtek ma jirnexxilekx tiġi milqugħ minn dik li hi 
l-Bieb tas-Sema u li mingħajrha m’hemmx salvazzjoni?
X’jiswielek li tisma’ dan kollu jekk ma toqgħodx tirrifletti fuqu u min 
issa stess tiddeċiedi li tbiddel ħajtek?”

DIĊEMBRU - IX-XAHAR TAL-MILIED
“...nitolbu liċ-ċkejkna tarbija li ġiet biex iġġib il-paċi fid-dinja.  Din 

it-tarbija divina verament trid tagħti l-paċi lid-dinja imma hawn ħafna 
nies li minflok ma jagħtu kas ta’ din it-tarbija qegħdin anzi jwarrbuha.
Il-Mulej ma jridx kummiedji ta’ lussu.  Il-Madonna ma kellhiex lussu.  Il-
Milied m’għandniex ngħadduh b’affarijiet ta’ lussu, ta’ piki, ta’ mibegħda 
imma minflok għandna nżommu qalbna nadifa.  Dak li trid is-Sinjura 
tal-Ħajja u dak li ħadt jiena dan il-lejl minn Ġesù ta’ l-Ewkaristija.  Biex 
jirrenja fil-qlub il-Mulej Ġesù jrid isib l-imħabba, il-paċi, is-sempliċità 
u l-indafa fil-qalb u fir-ruħ.  Imma dawn l-affarijiet Ġesù qed isibhom 
biss fil-ftit.

Ġesù qalli, “Kieku jiġi xi ħadd fl-ambjent tiegħek jibża’ joqgħod 
f’dan il-faqar u s-sempliċità li inti għandek f’darek, iżda Jiena 
hemmhekk insib is-serħan tal-qalb.  Hemm bżonn li f’dawn il-jiem li 
ġejjin in-nies iżommu ħafna lsienhom nadif, il-qalb tagħhom nadifa, 
il-menti tagħhom indaf u jċedu l-vanità żejda, il-lussu u dawn il-
preparazzjonijiet bla rażan.”

Li jrid il-Mulej f’dawn il-jiem tal-Milied huma mħabba u paċi tal-qalb.” 
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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.

1.  Il-Ħadd 1 u 15 ta’ Ottubru 2017 fil-5.00p.m.
 Il-Ħadd 5 u 19 ta’ Novembru 2017 fit-3.30pm.
 Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Diċembru 2017 fit-3.00pm
 Il-Ħadd 7 u 21 ta’ Jannar 2018 fit-3.00pm
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 fuq 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 
kif ukoll brochure b’informazzjoni ġenerali dwar Ġuża u l-Girgenti. Dawn 
il-kotba u l-brochure jistgħu jinkisbu jew mill-Girgenti jew billi tiktbu lis-
Segretarja fl-indirizz hawn fuq imsemmi.

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

6. Kopji antiki ta’ dan il-fuljett jistgħu jinqraw minn fuq il-website.
7. L-indirizz tal-website tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni huwa dan 

li ġej: www.ourladyofconsecration.org
8. Facebook: Madonna tal Konsagrazzjoni u Youtube: Guza Mifsud

ĠUŻA MIFSUD U L-MISSJONI
Ix-xahar ta’ Ottubru, ix-xahar fejn l-imħabba tagħna lejn Alla, l-Madonna 

u l-proxxmu nesprimuha kemm permezz tar-rużarju kif ukoll bil-ġenerożità 
u t-talb tagħna għall-missjoni u l-missjunarji.  Bla dubju Ġuża kellha 
għal qalbha kemm ir-rużarju, talba li togħġob bil-bosta lill-Madonna kif 
ukoll lill-missjoni, għax kif kienet spiss tgħid, aħna lkoll aħwa fi Kristu.  
Sa minn ċkunitha kienet tiċċaħħad sabiex ikollha x’tagħti għall-missjoni. 
Kienet tgħin kemm materjalment kif ukoll bit-talb.  Din l-imħabba iżda 

Għażiża Ommna Marija 
Santissima, bil-għajnuna 
li inti tagħtina aħna spiss 
niġu f'dawn l-inħawi tal-
Girgenti biex quddiemek 
u quddiem il-Majjestà tal-
kbir Alla, mieghek nitolbu u 
nagħmlu l-penitenzi.  Pater, 
Ave u Glorja.

(Ġuża Mifsud)

GRAZZJI MAQLUGĦA
D. Schembri minn Għawdex kitbet hekk:
Kelli boċċa fuq moħħi u mort għand it-tabib.  Qalli li għandi ċesta u 
għamilli karta għall-isptar biex ineħħuhieli.  Jiena għamilt ftit ilma tal-
Madonna u messejt is-santa tal-Madonna ma' moħħi.  Kelli wkoll santa 
tal-Ħniena Divina bir-relikwija ta' Santa Fawstina u wkoll messejtha ma' 
moħħi.
Meta qomt filgħodu sibt li l-boċċa kienet marret.  Erġajt mort għand it-
tabib u qalli li ma għandiex għalfejn immur l-isptar għax il-boċċa ma 
kienx għadha hemm.
Ta' dan nirringrazzja lil Alla għall-grazzja li qlajt bl-interċessjoni tal-
Madonna tal-Girgenti,  l-Ħniena Divina u Santa Fawstina.

Qed nikteb ukoll f'isem il-kuġina tiegħi Rosina. Jiena dejjem inqassam 
is-santi tal-Madonna tal-Girgenti lin-nies u tajt ukoll waħda lill-kuġina.  
Darba waħda din qabadha uġigħ kbir f'għajn minnhom.  Għajnejha saret 
ħamra nar u ma setgħetx tissaporti l-uġigħ tant li lir-raġel qaltlu biex 
joħodha l-isptar.
Hi qabdet is-santa tal-Madonna tal-Girgenti u talbitha biex tneħħilha 
l-uġigħ u messitha ma għajnejha.  Dik il-ħin stess għajnejha ġiet normali 
bħall-oħra u l-uġigħ sparixxa.
Nirringrazzja lil Alla għall-grazzja li qalgħet il-kuġina bl-interċessjoni tal-
Madonna tal-Girgenti.

RINGRAZZJAMENT
Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni jirringrazzja lil dawk 
il-qarrejja li jibagħtu xi donazzjoni sabiex itaffu ftit mill-ispejjeż ta’ 
dan il-fuljett. Għalkemm il-Fuljett jitqassam bla ħlas imma l-ispejjeż 
tal-istampar u tal-posta huma sostanzjali u għaldaqstant kull donazzjoni 
hija ferm apprezzata. Inwegħdu t-talb tagħna lil dawn il-benefatturi. Il-
Mulej iberrikkom, il-Madonna żżommkom taħt il-protezzjoni tagħha u 
Ġuża Mifsud tinterċedi għalikom fil-bżonnijiet tagħkom.

L-ANNIVERSARJU MILL-MEWT 
TA’ ĠUŻA MIFSUD

Fl-okkażżjoni tal-wieħed u għoxrin anniversarju mill-mewt ta’ 
Ġuża Mifsud, ser tiġi ċelebrata quddiesa għar-ruħha 

fil-Knisja Arċipretali tas-Siġġiewi 
it-Tnejn 30 ta’ Ottubru 2017 fis-6.30p.m. 

Nappella sabiex nattendu bi ħġarna. 

LIVE STREAMING 
TAL-LAQGĦAT TA' TALB FIL-GIRGENTI

F'dawn l-aħħar xhur, il-laqgħat ta' talb li jsiru kull l-ewwel u kull tielet 
Ħadd tax-xahar fil-Girgenti qegħdin jixxandru live fuq il-paġna ta' 
Facebook Madonna tal Konsagrazzjoni.  Dan huwa mezz kif dawk li ma' 
jkunux jistgħu jattendu għal-laqgħat, xorta jkunu jistgħu isegwu t-talb li 
jsir u jħallu l-kummenti u l-intenzjonijiet tagħhom.  Inħeġġukom sabiex 
dejjem tagħmlu share kemm tal-laqgħat kif  ukoll tal-informazzjoni l-oħra 
li tittella' fuq il-paġna Madonna tal Konsagrazzjoni. 

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

minni u żommni dejjem marbut/a mal-volontà 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. 
Ammen. Glorja lill-Missier...

TALBA
Alla Missier, Alla glorjuż, Alla kbir, Alla qawwi, Alla mmortali, Ġesù 
li għalina ħadt il-passjoni, Ġesù li għalina ħadt mewta l-aktar kiefra 
fuq dik l-injama tas-salib, ikollok ħniena minna, ikollok ħniena mill-
Maltin u l-Għawdxin kollha, ikollok ħniena minn fejn hemm il-gwerer 
u l-ġlied u l-intoppi u ħafna żerriegħa ta' mibegħda lejn xulxin.  Nitolbu 
għar-rappreżentanti tal-ġnus illi uħud minnhom m'humiex jużawh 
lil kbir Alla Missier, flimkien ma Ibnu Ġesù, flimkien ma l-Ispirtu 
s-Santu, flimkien mar-Reġina tas-sema u l-art.  J'Alla l-Madonna tal-
Konsagrazzjoni, il-Madonna tal-Girgenti tagħtina l-grazzja li kemm 
f'Malta u fid-dinja jkollna l-paċi. Glorja lill-Missier... (Ġuża Mifsud)
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