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No. 117                                Jannar 2019  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.

Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni
jixtieq iwassal l-isbaħ xewqat tiegħu

għas-sena 2019
lill-membri kollha tal-Moviment,

lill-qarrejja ta’ dan il-fuljett,
lill-Maltin u l-Għawdxin kollha u ‘l proxxmu kollu.
Mulej ibgħat il-paċi Tiegħek fuq id-dinja kollha, 

għaqqad il-ġnus f’imħabbtek u agħti s-serħan lil min qiegħed ibati.

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...

GRAZZJI MAQLUGĦA

Ittra ta' devota lill-Madonna: Ommna Marija l-għażiża taħt it-titolu tal-
Girgenti li dhert lil Ġuża u ħallejtilna frott kbir ġo din l-art, jiena rrid 
ngħid grazzi kbira lilek talli fejjaqtni minn mard, weġgħat u għall-grazzji 
kbar li qlajtli.
Madonna f'idejk inkompli nixħet il-familja tiegħi.  Grazzi ta' kemm 
tħobbna u tikkunslana kull meta nitolbuk.  Nitlob lil Ġuża biex tgħinni u 
biex miegħi hi wkoll titlob lill-Madonna għalija u għall-familja.  Nitolbok 
għall-għażiża binti biex ikollha tarbija b'saħħitha u li din it-tarbija ġġibilna 
fil-familja saħħa, barka, ġid u hena. Madonna nħobbok ħafna, kemm lilek 
kif ukoll lil Ibnek Ġesù.
Madonna, fid-deċiżjonijiet tiegħi u ta' uliedi u tat-tfal tagħhom, għinna 
inti biex ngħażlu dak li hu l-aħjar għalina. Madonna jiena persważa li inti 
taf aktar minna x'inhuma l-bżonnijiet tagħha: bżonnijiet ta' saħħa fiżika, 
mentali u finanzjarja.
Grazzi mill-qalb.

KONSAGRAZZJONI TAL-FAMILJI
LILL-QLUB TA’ ĠESU U TA’ MARIJA

Ġuża Mifsud kienet magħrufa ma’ ħafna Siġġiwin għall-ammont kbir 
ta’ familji li kienet ħejjiet sabiex jagħmlu l-konsagrazzjoni tal-familja 
tagħhom.  Dawk li jixtiequ jagħmlu l-konsagrazzjoni tal-familja waqt 
li laqgħa ta’ Mejju 2019 huma ġentilment mitluba jgħaddulna d-dettalji 
tagħhom: email: ourladyofconsecration@gmail.com jew Facebook 
(Madonna tal-Konsagrazzjoni) jew ittra f’6, Sqaq 2, Triq il-Kbira, Siġġiewi 
jew ikellmu lill-membri tal-Kumitat.

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. 

1.  Il-Ħadd 6 u 20 ta’ Jannar 2019 fit-3.00p.m.
    Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Frar 2019 fit-3.30p.m.
    Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Marzu 2019 fl-4.00p.m.
    Il-Ħadd 7 u 21 ta’ April 2019 fil-5.30p.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 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

RINGRAZZJAMENT
Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni jirringrazzja lil dawk 
il-qarrejja li jibgħatu 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 iżżommkom taħt il-protezzjoni tagħha u Ġuża 
Mifsud tinterċedi għalikom fil-bżonnijiet tagħkom.

Ħafna jitkellmu magħna u jgħidulna li qalgħu grazzji 
bl-interċessjoni ta' Ġuża Mifsud.  Inħeġġukom sabiex 
tinfurmawna b'dawn il-grazzji bil-miktub.  Min isib 
diffikultà biex jagħmel dan, javviċina lill-membri tal-
Kumitat u aħna noffru kull assistenza sabiex jinkitbu 
dawn il-grazzji. Il-grazzji jistgħu jintbagħtu f'16, Triq 
San Ġakbu, s-Siġġiewi

Bro. Karmnu Mifsud fis-snin sittin

NIXTIEQ NILTAQA' MAGĦKOM
Hemm uħud minnkom li ltqajtu kemm-il darba ma' Ġuża Mifsud 
(b'mod speċjali fid-dar tagħha) fis-snin tmenin u disgħin jew anke 
qabel.  Żgur li tafu bil-kwalitajiet sbieħ ta' qdusija li kellha, forsi 
qaltilkom xi ħaġa tant importanti għall-ħajjitkom jew għal dak 
li kontu għaddejjin minnu dak iż-żmien u li għadkom tiftakruha 
sallum.  Agħmlu kuntatt miegħi fuq 21468109.  Grazzi bil 
quddiem.  Sylvana Spiteri, Segretarja.

Ġuża Mifsud appoġġat 
bis-sħiħ il-vokazzjoni 
ta' ħuwha Karmnu.   
Lil ommha qaltilha, 
"Ma, nintrabtu mar-
rieda t’Alla għax ir-
rieda t’Alla ma nistgħux 
niġġieldu magħha."  
Anke lil missierha 
qaltlu, "Dik hi l-volontà 
t’Alla, mela nħalluh 
għar-rieda t’Alla."
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INSIRU NAFU AKTAR LIL ĠUŻA MIFSUD
(is-seba' parti)

KARMNU ĦU ĠUŻA JIBDA N-NOVIZZJAT
Karmnu Mifsud, beda n-novizzjat fil-Kumpanija ta’ Ġesu fis-7 ta’ 

Settembru 1955 u għamel l-aħħar voti tiegħu fil-15 ta’ Awissu 1966. 
F’diskursata rrekkordjata li l-ahwa kellhom bejniethom ħareġ dan it-
tagħrif.  Ġuża qalet hekk: “Meta jiena tlajt ir-razzett, lil din ommi sibtha 
tibki.  U qaltli, ‘Ġuża ħa nagħtik aħbar, ħa tnikktek ftit din l-aħbar 
illum.’

Għidtilha, ‘x’għandek, x’ġara ma?’  Qaltli, ‘għaliex Karmnu urieni 
l-Madonna tat-Triq u qallli li ħa jibdel it-triq u ħa jmur mal-Ġiżwiti.’  
Għidtilha, ‘Ma, nintrabtu mar-rieda t’Alla għax ir-rieda t’Alla ma 
nistgħux niġġieldu magħha.  Ara tmur tgħidlu xi ħaġa ta, għax jiena 
ngħid għalija ħa nikkuntatta miegħu bil-mija fil-mija u mhux bid-disgħa 
u disgħin fil-mija.’”

Tgħid li anka missierha Sidor kien qalilha, “Ġuż,” għidtlu, ‘hawn,’ 
qalli, ‘inti taf b’xi ħaġa fuq Karmnu?’  Għidtlu, ‘Fuq Karmnu xi tridni 
nkun naf jiena?’  Qalli, ‘għax Karmnu għandu jkun ħa jħallina, għandu 
daqs dak raba hu u Kola.’  Insomma, għidtlu, qalli, ‘ijwa, ijwa, ijwa, 
dik il-volonta t’Alla, mela nħalluh għar-rieda t’Alla.’

U mbagħad insomma taf inti li niżżiħajr lil Alla waslet l-aħħar ġurnata 
illi kien hawn mingħalija Dun Ġużepp ta’ Randa hux hekk, kien hawn 
ommi illi qaltlek, ‘ibni, ħa nbierkek l-aħħar waħda.’   Kien hawn kullma 
hawn nies.  Għax il-Ħadd inti kont ġejt, il-Ħadd konna għamilniha għall-
qassisin aħna (festin), kellna l-għorfa mimlija bil-qassissin kien hawn 
xi sittax.  Kien hawn il-Kappillan Dun Nikola...”

ĠUŻA U OMMHA JŻURU LIL KARMNU N-NAXXAR
F’diversi okkażżjonijiet ohra, Ġuża tirrakkonta li meta darba hi u 

ommha marru jaraw lil Karmnu, fetħilhom il-bieb ta Loyola House, 
ċertu Patri Emvin Busuttil.  Dan qal lil ommha, “Ħalli mmur inġiblek 
lil Karmnu, inti oqgħod kellem lil Karmnu u jien inkellem lil Ġuża”.

Ġuża tkompli tgħid hekk, “Dan mar ġab lil Karmnu li qagħad 
jitkellem ma ommi fil-kamra ta barra.  Meta konna waħedna dan Patri 
Busuttil, illum mejjet, qalli, ‘Ġuża illum ħa nkellmek ħafna ċar, aktar 
mis-soltu.  Issa ommok u missierek dalwaqt imutu u inti ħa tisfa waħdek’.  

Jien qbiżt u għidtlu, ‘Dan jien naf bih’.  Hu qalli, ‘Jiena ċert illi inti, 
għandek tmut b’libsa ta’ reliġjuża’, u jiena li f’dak iż-żmien kelli xi 
ħaġa fuq tletin sena, għidtlu, ‘Ma tarax, issa xjaħt u minhiex tajba biex 
immur soru.’  Qalli, ‘Xjaħt għax għandek tletin sena!  Jien ħa ngħidlek 
li ntik ċans li jmutu ommok u missierek u mbagħad anka ta’ sittin sena 
nibagħtek soru’.  Jien għidtlu, ‘Ħa tagħmilli ħafna nkwiet għax donni 
ma nafx x’qegħda nħoss.’

Hu sejjaħ lil ommi u ġie ħija u ħija lanqas tant ħa gost bil-proposta 
li qallu l-Father.  Qallu, ‘Issa jinstarmu kemm ommi u missieri’.  Ommi 
qaltlu, ‘X’għamiltilna, illum tajtni daqqa ta sejf kbir fqalbi.  Jekk twarrab 
Ġuża jiena mmur l-Ingieret, għaliex Ġuża hija l-bastun u l-id il-leminija 
tiegħi’.  Patri Busuttil qalilha, ‘Veru li hu hekk, imma m’aħniex ser inħallu 
lil din it-tifla waħedha.  Hemmhekk tkun miġbura u ma jonqosha xejn’.

Bil-għajnuna t’Alla ħriġna minn hemm ġew, imma kemm ommi 
u kemm jien ħriġna nkwetati ħafna.  Jiena wrejthom id-dar li miniex 
kuntenta, tant kont imdejqa u jiena u ommi bdejna nibku t-tnejn.  Ommi 
mbikkija kienet tgħidli,  ‘Binti x’jonqsok, ħa toħroġni minn ġo dari’.  Hi 
fetħet qalbha mad-direttur spiritwali tagħha u wara xi jiem waqt li kont 
qegħda fin-naqra ta’ ħanut li kelli mad-dar nara lil dan is-saċerdot ġej u 
qalli,  ‘Ġuża x’ġara?’  Għidtlu,  ‘Xejn ma’ ġara.  Nhar il-Ħadd morna 
naraw lil ħija Karmnu u Patri Busuttil qabad fija biex nidħol soru’.  Dan 
qalli,  ‘Oqgħod bi kwietek Ġuża, daqskemm għandek appostolat u jiena 
ħa nurihulek l-aqwa apostolat.  L-ewwel appostolat kbir li għandek, aqwa 
minn ta’ soru hu li qegħda ddur b’ommok u missierek.  Kieku qegħda 
soru kieku ma tistax tilħaq dan l-appostolat hekk kbir.  Barra minn hekk 
inti delegata tal-morda u jiena nħossni ħafna kuntent bik għax qegħda 
taqdi dmirek mill-aħjar mal-morda.  Qegħda wkoll fil-Figlie di Maria u 
għandek din l-akbar opra li tikkonsagra l-familji’. 

Ġie wkoll il-kappillan tal-parroċċa, ċertu Dun Nikol Aquilina u meta 
kellmitu ommi qalilha,  ‘Jien stess ħa mmur inkellmu għax Ġuża għandha 
biżżejjed appostolat kbir’.  Imma dan għalija ma kienx biżżejjed u xi 
tlett ijiem wara qbadt u mort għand Dun Ġorġ Preca u dan qalli,  ‘Ħalli 
f’idejja għax ħa nibgħatlu ittra u ngħidlu l-ħarufa tagħna tas-Siġġiewi li 
tant għandha merħla kbira x’tirgħa, ħallijhielna bi kwietha’.  Imbagħad 
tant waqgħet kuntentizza kbira fuqi, fuq ommi u fuq missieri għax ħassejt 
li dan kien dak li Alla jrid minni.”

Sylvana Spiteri LL.D

 LIS-SINJURA TAL-ĦAJJA

Inħoss li bħal dal-jum, għażiża Omm tagħna
L-appuntament ta' kull xahar inżomm jien, u tant oħrajn bħali;
U nitlaq għal ftit il-bqija ta' ħidmieti, u
B'pass meqjus 'l hawnhekk f'dan il-wied
Nerħilha mal-miġemgħa, biex lilek inżur.

U nħoss, jiena u miexja 'l hawnhekk, lil qalbi u sidri
U kull ma tani l-Mulej, b'ferħ tal-għaġeb jimtela', avolja donnu
Bix-xejn, bla lussu ta' xejn,
Meta f'dan il-wied nersaq
U lilek nilmaħ, sa nasal hawn ħdejk.

Bħal donni x'ħin nasal hawnhekk,
Inħossni nistrieħ u għal waqtiet din qalbi
Inħossha 'l fuq tintrefa' lejn is-sema leqqien,
U tersaq ftit, ftit, sa kważi tinqata' mill-bqija
Tal-art, u miegħek tingħaqad għażiża Ommi Marija.

Iżda f'mument wieħed leħen ix-xebba umli jaħsadni,
għax f'dil biċċa raba mdaqqsa, oħtna Ġuża
Fuqek tkellimna, u bi kliemha sempliċi,
lil moħħi u lil qalbi inħossha tħollomli,
U għajnejja f'dmugħ ta' sliem tgħarraqli.

Jagħtini, x'ħin nara din id-dehra, għażiża Marija,
li nibqa' tul l-għaxija kollha, u l-lejl, u
l-ġranet ta' ħajti li fadal,
U miegħek ngħammar f'dal-wied,
maqtugħa mill-agħa tal-imwiet, għall-ħemda u skiet.
Biex qalbi tissaffa mix-xewqat ta' bla bżonn
U moħħi jistrieħ mill-ħsieb ta' bla bżonn
U 'l fuq ħarsti ngħolli Mulej,
U b'talbi u għemili ħallini npatti għall-għawġ u l-inkwiet
Li jaħtfu, u jeqirdu il-ħlejjaq ftit, ftit.

Dil mawra ta' hawnhekk, O Marija,
Nħossha bħal duwwa tal-aqwa tabib,
Li sserraħni kull meta moħħi, lura jerħilha
Biex f'wied il-Girgenti jintasab, għas-sliem fejjied tal-ħajja;
U hekk forsi għad lilek nara Marija,
Jekk jien bi gwida ta' ħajti lilek inżomm.

Mary Rose Bonnici
April 1988

Nota tas-Sinjura Bonnici: Lill-Madonna meqjuma fil-Girgenti sejjajħtilha 
Sinjura tal-Ħajja għax tassew jogħġobni meta oħtna Ġuża kienet issejħilha 
hekk lil Ommna Marija.  Din il-poeżija ktibtha għall-okkażjoni tal-
anniversarju minn meta ttellgħet l-istatwa tal-Madonna fil-Girgenti (5 
ta' Mejju 1986).

L-ASSEMBLEA ĠENERALI
L-Assemblea Ġenerali li tiltaqa’ kull tliet snin sabiex taħtar kumitat 

ġdid saret waqt il-laqgħa ta’ talb tas-16 ta’ Settembru 2018 fil-Girgenti.
Fil-bidu tal-laqgħa ntqal ir-rużarju u diversi talb ieħor. Wara nqraw 

il-minuti ta’ l-Assemblea Ġenerali ta’ qabel li kienet saret fl-20 ta’ 
Settembru 2015.  Imbagħad il-President tal-Kumitat, il-Perit Philip 
Azzopardi, qara r-rapport amministrattiv li fih ta dettalji dwar il-ħidma 
tal-Kumitat fis-snin 2015 sa 2018.  Wara kien imiss lil Dr. Sylvana 
Spiteri, il-Kaxxiera tal-Moviment, li qrat ir-rapport finanzjarju għall-
istess perjodu.

Peress li tefgħu in-nomina tagħhom inqas minn għaxar persuni, 
kif stabilit fl-istatut, ma kienx hemm il-ħtieġa li ssir elezzjoni.  Dawn 
kienu Philip Azzopardi, Simon Cassar, Kolina u Rosario Psaila, Rose 
Piccinino, Sylvana Spiteri u Louis Xuereb.

L-ewwel laqgħa tal-Kumitat il-ġdid saret il-Ħamis 20 ta’ Settembru 
2018. Fil-bidu tal-laqgħa Philip Azzopardi u Sylvana Spiteri ġew 
rikonfermati bħala President, Segretarja u Kaxxiera rispettivament.

Nitolbu lkoll għal dan il-Kumitat sabiex jaħdem bis-sħiħ għall-akbar 
glorja tal-Mulej u sabiex is-siġra li ħawlet Ġuża Mifsud għad-unur 
ommna Marija tkompli tikber u tagħti frott bnin. 

Il-Kumitat jirringrazzja lis-Sinjuri Charles u Doris Catania, Alfred 
Micallef u Daniela Zammit għall-ħidma tagħhom f'Kumitati preċedenti. 
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INSIRU NAFU AKTAR LIL ĠUŻA MIFSUD
(is-seba' parti)

KARMNU ĦU ĠUŻA JIBDA N-NOVIZZJAT
Karmnu Mifsud, beda n-novizzjat fil-Kumpanija ta’ Ġesu fis-7 ta’ 

Settembru 1955 u għamel l-aħħar voti tiegħu fil-15 ta’ Awissu 1966. 
F’diskursata rrekkordjata li l-ahwa kellhom bejniethom ħareġ dan it-
tagħrif.  Ġuża qalet hekk: “Meta jiena tlajt ir-razzett, lil din ommi sibtha 
tibki.  U qaltli, ‘Ġuża ħa nagħtik aħbar, ħa tnikktek ftit din l-aħbar 
illum.’

Għidtilha, ‘x’għandek, x’ġara ma?’  Qaltli, ‘għaliex Karmnu urieni 
l-Madonna tat-Triq u qallli li ħa jibdel it-triq u ħa jmur mal-Ġiżwiti.’  
Għidtilha, ‘Ma, nintrabtu mar-rieda t’Alla għax ir-rieda t’Alla ma 
nistgħux niġġieldu magħha.  Ara tmur tgħidlu xi ħaġa ta, għax jiena 
ngħid għalija ħa nikkuntatta miegħu bil-mija fil-mija u mhux bid-disgħa 
u disgħin fil-mija.’”

Tgħid li anka missierha Sidor kien qalilha, “Ġuż,” għidtlu, ‘hawn,’ 
qalli, ‘inti taf b’xi ħaġa fuq Karmnu?’  Għidtlu, ‘Fuq Karmnu xi tridni 
nkun naf jiena?’  Qalli, ‘għax Karmnu għandu jkun ħa jħallina, għandu 
daqs dak raba hu u Kola.’  Insomma, għidtlu, qalli, ‘ijwa, ijwa, ijwa, 
dik il-volonta t’Alla, mela nħalluh għar-rieda t’Alla.’

U mbagħad insomma taf inti li niżżiħajr lil Alla waslet l-aħħar ġurnata 
illi kien hawn mingħalija Dun Ġużepp ta’ Randa hux hekk, kien hawn 
ommi illi qaltlek, ‘ibni, ħa nbierkek l-aħħar waħda.’   Kien hawn kullma 
hawn nies.  Għax il-Ħadd inti kont ġejt, il-Ħadd konna għamilniha għall-
qassisin aħna (festin), kellna l-għorfa mimlija bil-qassissin kien hawn 
xi sittax.  Kien hawn il-Kappillan Dun Nikola...”

ĠUŻA U OMMHA JŻURU LIL KARMNU N-NAXXAR
F’diversi okkażżjonijiet ohra, Ġuża tirrakkonta li meta darba hi u 

ommha marru jaraw lil Karmnu, fetħilhom il-bieb ta Loyola House, 
ċertu Patri Emvin Busuttil.  Dan qal lil ommha, “Ħalli mmur inġiblek 
lil Karmnu, inti oqgħod kellem lil Karmnu u jien inkellem lil Ġuża”.

Ġuża tkompli tgħid hekk, “Dan mar ġab lil Karmnu li qagħad 
jitkellem ma ommi fil-kamra ta barra.  Meta konna waħedna dan Patri 
Busuttil, illum mejjet, qalli, ‘Ġuża illum ħa nkellmek ħafna ċar, aktar 
mis-soltu.  Issa ommok u missierek dalwaqt imutu u inti ħa tisfa waħdek’.  

Jien qbiżt u għidtlu, ‘Dan jien naf bih’.  Hu qalli, ‘Jiena ċert illi inti, 
għandek tmut b’libsa ta’ reliġjuża’, u jiena li f’dak iż-żmien kelli xi 
ħaġa fuq tletin sena, għidtlu, ‘Ma tarax, issa xjaħt u minhiex tajba biex 
immur soru.’  Qalli, ‘Xjaħt għax għandek tletin sena!  Jien ħa ngħidlek 
li ntik ċans li jmutu ommok u missierek u mbagħad anka ta’ sittin sena 
nibagħtek soru’.  Jien għidtlu, ‘Ħa tagħmilli ħafna nkwiet għax donni 
ma nafx x’qegħda nħoss.’

Hu sejjaħ lil ommi u ġie ħija u ħija lanqas tant ħa gost bil-proposta 
li qallu l-Father.  Qallu, ‘Issa jinstarmu kemm ommi u missieri’.  Ommi 
qaltlu, ‘X’għamiltilna, illum tajtni daqqa ta sejf kbir fqalbi.  Jekk twarrab 
Ġuża jiena mmur l-Ingieret, għaliex Ġuża hija l-bastun u l-id il-leminija 
tiegħi’.  Patri Busuttil qalilha, ‘Veru li hu hekk, imma m’aħniex ser inħallu 
lil din it-tifla waħedha.  Hemmhekk tkun miġbura u ma jonqosha xejn’.

Bil-għajnuna t’Alla ħriġna minn hemm ġew, imma kemm ommi 
u kemm jien ħriġna nkwetati ħafna.  Jiena wrejthom id-dar li miniex 
kuntenta, tant kont imdejqa u jiena u ommi bdejna nibku t-tnejn.  Ommi 
mbikkija kienet tgħidli,  ‘Binti x’jonqsok, ħa toħroġni minn ġo dari’.  Hi 
fetħet qalbha mad-direttur spiritwali tagħha u wara xi jiem waqt li kont 
qegħda fin-naqra ta’ ħanut li kelli mad-dar nara lil dan is-saċerdot ġej u 
qalli,  ‘Ġuża x’ġara?’  Għidtlu,  ‘Xejn ma’ ġara.  Nhar il-Ħadd morna 
naraw lil ħija Karmnu u Patri Busuttil qabad fija biex nidħol soru’.  Dan 
qalli,  ‘Oqgħod bi kwietek Ġuża, daqskemm għandek appostolat u jiena 
ħa nurihulek l-aqwa apostolat.  L-ewwel appostolat kbir li għandek, aqwa 
minn ta’ soru hu li qegħda ddur b’ommok u missierek.  Kieku qegħda 
soru kieku ma tistax tilħaq dan l-appostolat hekk kbir.  Barra minn hekk 
inti delegata tal-morda u jiena nħossni ħafna kuntent bik għax qegħda 
taqdi dmirek mill-aħjar mal-morda.  Qegħda wkoll fil-Figlie di Maria u 
għandek din l-akbar opra li tikkonsagra l-familji’. 

Ġie wkoll il-kappillan tal-parroċċa, ċertu Dun Nikol Aquilina u meta 
kellmitu ommi qalilha,  ‘Jien stess ħa mmur inkellmu għax Ġuża għandha 
biżżejjed appostolat kbir’.  Imma dan għalija ma kienx biżżejjed u xi 
tlett ijiem wara qbadt u mort għand Dun Ġorġ Preca u dan qalli,  ‘Ħalli 
f’idejja għax ħa nibgħatlu ittra u ngħidlu l-ħarufa tagħna tas-Siġġiewi li 
tant għandha merħla kbira x’tirgħa, ħallijhielna bi kwietha’.  Imbagħad 
tant waqgħet kuntentizza kbira fuqi, fuq ommi u fuq missieri għax ħassejt 
li dan kien dak li Alla jrid minni.”

Sylvana Spiteri LL.D

 LIS-SINJURA TAL-ĦAJJA

Inħoss li bħal dal-jum, għażiża Omm tagħna
L-appuntament ta' kull xahar inżomm jien, u tant oħrajn bħali;
U nitlaq għal ftit il-bqija ta' ħidmieti, u
B'pass meqjus 'l hawnhekk f'dan il-wied
Nerħilha mal-miġemgħa, biex lilek inżur.

U nħoss, jiena u miexja 'l hawnhekk, lil qalbi u sidri
U kull ma tani l-Mulej, b'ferħ tal-għaġeb jimtela', avolja donnu
Bix-xejn, bla lussu ta' xejn,
Meta f'dan il-wied nersaq
U lilek nilmaħ, sa nasal hawn ħdejk.

Bħal donni x'ħin nasal hawnhekk,
Inħossni nistrieħ u għal waqtiet din qalbi
Inħossha 'l fuq tintrefa' lejn is-sema leqqien,
U tersaq ftit, ftit, sa kważi tinqata' mill-bqija
Tal-art, u miegħek tingħaqad għażiża Ommi Marija.

Iżda f'mument wieħed leħen ix-xebba umli jaħsadni,
għax f'dil biċċa raba mdaqqsa, oħtna Ġuża
Fuqek tkellimna, u bi kliemha sempliċi,
lil moħħi u lil qalbi inħossha tħollomli,
U għajnejja f'dmugħ ta' sliem tgħarraqli.

Jagħtini, x'ħin nara din id-dehra, għażiża Marija,
li nibqa' tul l-għaxija kollha, u l-lejl, u
l-ġranet ta' ħajti li fadal,
U miegħek ngħammar f'dal-wied,
maqtugħa mill-agħa tal-imwiet, għall-ħemda u skiet.
Biex qalbi tissaffa mix-xewqat ta' bla bżonn
U moħħi jistrieħ mill-ħsieb ta' bla bżonn
U 'l fuq ħarsti ngħolli Mulej,
U b'talbi u għemili ħallini npatti għall-għawġ u l-inkwiet
Li jaħtfu, u jeqirdu il-ħlejjaq ftit, ftit.

Dil mawra ta' hawnhekk, O Marija,
Nħossha bħal duwwa tal-aqwa tabib,
Li sserraħni kull meta moħħi, lura jerħilha
Biex f'wied il-Girgenti jintasab, għas-sliem fejjied tal-ħajja;
U hekk forsi għad lilek nara Marija,
Jekk jien bi gwida ta' ħajti lilek inżomm.

Mary Rose Bonnici
April 1988

Nota tas-Sinjura Bonnici: Lill-Madonna meqjuma fil-Girgenti sejjajħtilha 
Sinjura tal-Ħajja għax tassew jogħġobni meta oħtna Ġuża kienet issejħilha 
hekk lil Ommna Marija.  Din il-poeżija ktibtha għall-okkażjoni tal-
anniversarju minn meta ttellgħet l-istatwa tal-Madonna fil-Girgenti (5 
ta' Mejju 1986).

L-ASSEMBLEA ĠENERALI
L-Assemblea Ġenerali li tiltaqa’ kull tliet snin sabiex taħtar kumitat 

ġdid saret waqt il-laqgħa ta’ talb tas-16 ta’ Settembru 2018 fil-Girgenti.
Fil-bidu tal-laqgħa ntqal ir-rużarju u diversi talb ieħor. Wara nqraw 

il-minuti ta’ l-Assemblea Ġenerali ta’ qabel li kienet saret fl-20 ta’ 
Settembru 2015.  Imbagħad il-President tal-Kumitat, il-Perit Philip 
Azzopardi, qara r-rapport amministrattiv li fih ta dettalji dwar il-ħidma 
tal-Kumitat fis-snin 2015 sa 2018.  Wara kien imiss lil Dr. Sylvana 
Spiteri, il-Kaxxiera tal-Moviment, li qrat ir-rapport finanzjarju għall-
istess perjodu.

Peress li tefgħu in-nomina tagħhom inqas minn għaxar persuni, 
kif stabilit fl-istatut, ma kienx hemm il-ħtieġa li ssir elezzjoni.  Dawn 
kienu Philip Azzopardi, Simon Cassar, Kolina u Rosario Psaila, Rose 
Piccinino, Sylvana Spiteri u Louis Xuereb.

L-ewwel laqgħa tal-Kumitat il-ġdid saret il-Ħamis 20 ta’ Settembru 
2018. Fil-bidu tal-laqgħa Philip Azzopardi u Sylvana Spiteri ġew 
rikonfermati bħala President, Segretarja u Kaxxiera rispettivament.

Nitolbu lkoll għal dan il-Kumitat sabiex jaħdem bis-sħiħ għall-akbar 
glorja tal-Mulej u sabiex is-siġra li ħawlet Ġuża Mifsud għad-unur 
ommna Marija tkompli tikber u tagħti frott bnin. 

Il-Kumitat jirringrazzja lis-Sinjuri Charles u Doris Catania, Alfred 
Micallef u Daniela Zammit għall-ħidma tagħhom f'Kumitati preċedenti. 
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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.

Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni
jixtieq iwassal l-isbaħ xewqat tiegħu

għas-sena 2019
lill-membri kollha tal-Moviment,

lill-qarrejja ta’ dan il-fuljett,
lill-Maltin u l-Għawdxin kollha u ‘l proxxmu kollu.
Mulej ibgħat il-paċi Tiegħek fuq id-dinja kollha, 

għaqqad il-ġnus f’imħabbtek u agħti s-serħan lil min qiegħed ibati.

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...

GRAZZJI MAQLUGĦA

Ittra ta' devota lill-Madonna: Ommna Marija l-għażiża taħt it-titolu tal-
Girgenti li dhert lil Ġuża u ħallejtilna frott kbir ġo din l-art, jiena rrid 
ngħid grazzi kbira lilek talli fejjaqtni minn mard, weġgħat u għall-grazzji 
kbar li qlajtli.
Madonna f'idejk inkompli nixħet il-familja tiegħi.  Grazzi ta' kemm 
tħobbna u tikkunslana kull meta nitolbuk.  Nitlob lil Ġuża biex tgħinni u 
biex miegħi hi wkoll titlob lill-Madonna għalija u għall-familja.  Nitolbok 
għall-għażiża binti biex ikollha tarbija b'saħħitha u li din it-tarbija ġġibilna 
fil-familja saħħa, barka, ġid u hena. Madonna nħobbok ħafna, kemm lilek 
kif ukoll lil Ibnek Ġesù.
Madonna, fid-deċiżjonijiet tiegħi u ta' uliedi u tat-tfal tagħhom, għinna 
inti biex ngħażlu dak li hu l-aħjar għalina. Madonna jiena persważa li inti 
taf aktar minna x'inhuma l-bżonnijiet tagħha: bżonnijiet ta' saħħa fiżika, 
mentali u finanzjarja.
Grazzi mill-qalb.

KONSAGRAZZJONI TAL-FAMILJI
LILL-QLUB TA’ ĠESU U TA’ MARIJA

Ġuża Mifsud kienet magħrufa ma’ ħafna Siġġiwin għall-ammont kbir 
ta’ familji li kienet ħejjiet sabiex jagħmlu l-konsagrazzjoni tal-familja 
tagħhom.  Dawk li jixtiequ jagħmlu l-konsagrazzjoni tal-familja waqt 
li laqgħa ta’ Mejju 2019 huma ġentilment mitluba jgħaddulna d-dettalji 
tagħhom: email: ourladyofconsecration@gmail.com jew Facebook 
(Madonna tal-Konsagrazzjoni) jew ittra f’6, Sqaq 2, Triq il-Kbira, Siġġiewi 
jew ikellmu lill-membri tal-Kumitat.

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. 

1.  Il-Ħadd 6 u 20 ta’ Jannar 2019 fit-3.00p.m.
    Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Frar 2019 fit-3.30p.m.
    Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Marzu 2019 fl-4.00p.m.
    Il-Ħadd 7 u 21 ta’ April 2019 fil-5.30p.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 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

RINGRAZZJAMENT
Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni jirringrazzja lil dawk 
il-qarrejja li jibgħatu 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 iżżommkom taħt il-protezzjoni tagħha u Ġuża 
Mifsud tinterċedi għalikom fil-bżonnijiet tagħkom.

Ħafna jitkellmu magħna u jgħidulna li qalgħu grazzji 
bl-interċessjoni ta' Ġuża Mifsud.  Inħeġġukom sabiex 
tinfurmawna b'dawn il-grazzji bil-miktub.  Min isib 
diffikultà biex jagħmel dan, javviċina lill-membri tal-
Kumitat u aħna noffru kull assistenza sabiex jinkitbu 
dawn il-grazzji. Il-grazzji jistgħu jintbagħtu f'16, Triq 
San Ġakbu, s-Siġġiewi

Bro. Karmnu Mifsud fis-snin sittin

NIXTIEQ NILTAQA' MAGĦKOM
Hemm uħud minnkom li ltqajtu kemm-il darba ma' Ġuża Mifsud 
(b'mod speċjali fid-dar tagħha) fis-snin tmenin u disgħin jew anke 
qabel.  Żgur li tafu bil-kwalitajiet sbieħ ta' qdusija li kellha, forsi 
qaltilkom xi ħaġa tant importanti għall-ħajjitkom jew għal dak 
li kontu għaddejjin minnu dak iż-żmien u li għadkom tiftakruha 
sallum.  Agħmlu kuntatt miegħi fuq 21468109.  Grazzi bil 
quddiem.  Sylvana Spiteri, Segretarja.

Ġuża Mifsud appoġġat 
bis-sħiħ il-vokazzjoni 
ta' ħuwha Karmnu.   
Lil ommha qaltilha, 
"Ma, nintrabtu mar-
rieda t’Alla għax ir-
rieda t’Alla ma nistgħux 
niġġieldu magħha."  
Anke lil missierha 
qaltlu, "Dik hi l-volontà 
t’Alla, mela nħalluh 
għar-rieda t’Alla."
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