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No. 118                                April 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.

kont ftit storduta daqskemm weġġajt...
Meta mort għar-riżultat, daħluni quddiem żewġ professuri li kellhom 

computer kull wieħed quddiemhom u dawn qaluli li kelli cancer.  Dak 
il-ħin qisni ma ridtx nemmen.  Kelli ħabiba miegħi, Sylvia Bugeja, u 
kompliet tkellimhom hi.

Wara aħbar bħal dik jien kien għadni ma ġejtx f'tiegħi.  Kien moħħni 
biex infittex immur id-dar. Sylvia qaltli, "issa taf fejn immorruu?"  Jien 
qtajtilha kliemha għax ma kelli moħħ immur imkien.  Qed ngħid hekk 
għax ġieli konna mmoru f'xi ħanut nieħdu xi ħaġa.  Qaltli, "Le, issa 
mmorru ħdejn il-Madonna tal-Girgenti."  X'ħin qaltli hekk jiena skitt, ma 
kellix diffikulta li mmorru hemmhekk.

Imbagħad Sylvia qaltli, "Ara ġej George tal-Mużew."  Jien kont fil-
wheelchair dak il-ħin u għidtilha biex twaqqafni ħalli nkellmu.  Ħtaft 
miegħu u għidtlu, "Itlob għalija għax għandi cancer f'wiċċi."  Tlabna 
flimkien u fl-aħħar spiċċa b'taqbila minn tiegħu. Dak il-ħin jiena qisni 
ħassejtni ntqajt mid-dinja, kien hemm qisu bħal umbrella li għattietna u 
ma kont qed nara xejn ħlief lilu.

Morna l-Girgenti u Sylvia qaltli biex nagħmel mill-ilma li hemm ħdejn 
il-Madonna mal-ferita u biex nitlob lill-Madonna.  Jiena bdejt nitlob 
ħafna u nibki.  Tlabtha ħafna lill-Madonna mhux biex tfejjaqni imma biex 
tibdilhieli. Imbagħad morna d-dar u irqadt.  It-talb tiegħi lill-Madonna ma 
waqafx.

Waslet il-ġurnata tal-operazzjoni (f'Ġunju 2017) u jiena sakemm intlift 
bil-loppju ukoll bqajt nitlob lill-Madonna u nġib quddiem għajnejja lill-
Madonna tal-Girgenti.  Operani l-Professur Said.  Wara l-operazzjoni 
ħaduni fis-sala u kien hemm it-tifla tiegħi ħdejja.  Il-loppju kien għadu ma 
għaddix għal kollox imma kont diġa kellimt lit-tifla u meta ġie l-Professur 
ħdejna kont għaraftu.  Kont naf x'qed jiġri madwari.  Niftakar tajjeb li 
l-Professur qal lit-tifla li dak li kelli ma kienx cancer.  Jiena għidtlu, "mela 
dan miraklu!" u hu għamilli sinjal ta' iva b'rasu.  Kompla jkellem lit-tifla 
u telaq.

Wara l-operazzjoni kien anke sarli MRI u ġejt infurmata li ma kien 
fadal xejn minn dak li kelli, kien kapitlu magħluq.

Jiena għalija l-Madonna semgħet talbi u dak li tlabtha biex tibdilli 
l-marda li kelli kien seħħ.  Jiena nxerred ħafna devozzjoni lejn il-Madonna 
u nħeġġeġ ħafna nies biex jitolbu lill-Madonna tal-Girgenti.  Ngħidilhom 
kif kont tlajt il-Girgenti nitlobha u kienet qalgħetli l-grazzja li kelli bżonn.  
Ta' dan nirringrazzja lill-Mulej.

Waħda mill-acknowledgements mibgħuta lil Ġuża Mifsud mill-President G.W. Bush

KONSAGRAZZJONI TAL-FAMILJI
LILL-QALB IMQADDSA TA’ ĠESU U L-QALB 

BLA TEBGĦA 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 il-
laqgħa tal-5 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 jew iċemplu 21468109.

1.  Il-Ħadd 7 u 21 ta’ April  2019 fil-5.30p.m.
    Il-Ħadd 5 u 19 ta’ Mejju 2019 fis-6.00p.m.
    Il-Ħadd 2 u 16 ta’ Ġunju 2019 fis-6.30p.m.

Il-Ġimgha 7 ta' Ġunju 2019 fis-6.30pm - QUDDIESA
    Il-Ħadd 7 u 21 ta’ Lulju  2019 fis-6.30p.m.
    Il-laqgha tal-5 ta' Mejju tibda bir-rużarju min tarf it-triq il-qadima.
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

Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni
jawgura Għid Qaddis

lill-membri kollha tal-Moviment,
lill-qarrejja ta’ dan il-fuljett,

lill-Maltin u l-Għawdxin u l-proxxmu kollu.
Ġesu qalilna, “Jien hu l-qawmien u l-ħajja.  Kull min 

jemmen fija, wkoll jekk imut igħix u kull min igħix u 
jemmen fija, dan ma jmut qatt.”

IL-LAQGĦA TAL-5 TA’ MEJJU 2019
Kien sewwa sew il-5 ta’ Mejju 1986, tlieta u tletin sena ilu, illi b’tant 

kuraġġ u rieda soda Ġuża tellgħet l-istatwa tal-Madonna fil-Girgenti.  Hija 
ħaġa ferm sabiħa li n-nies jitilgħu il-Girgenti f’kull ħin tal-ġurnata jiftħu 
qalbhom ma’ dik l-omm li tana Ġesù stess fuq is-salib, iżda jkun ħafna 
u ħafna xieraq li apparti dan niddedikaw il-lejla tal-Ħadd 5 ta’ Mejju lil 
Ommna Marija.  Niltaqgħu ilkoll flimkien, nitolbu flimkien u nirringrazzjaw 
lis-sema flimkien. 

GRAZZJA MAQLUGĦA
Carmen Axiak miż-Żurrieq kitbet hekk: Xi sentejn ilu ndunajt li kelli 
boċċa żgħira f'wiċċi u li din dejjem bdiet tikber.  Kellimt lil diversi tobba 
u dawn kienu jgħiduli li dik kienet glandola.  Anke meta mort l-isptar biex 
nagħmel l-operazzjoni ta' rkuptejja u staqsejthom dwarha, ukoll qaluli li 
kienet glandola.

Jien ma kontx sodisfatta b'dak li kienu qegħdin jgħiduli u kont mort 
kellimt speċjalista tal-ENT privat.  Dan ried jagħmilli X Ray u għalhekk 
erġajt mort Mater Dei sabiex nieħu l-X Ray.

L-isptar kellimt tabiba u għidtilha li dejjem kienu qed jgħiduli li l-boċċa 
hija glandola imma li t-tifla tiegħi kienet qegħda tgħidli biex nieħu ħsieb 
nagħmel xi ħaġa għax kienet qed tibża li kien xi cancer.  Din it-tabiba 
qaltli li kienet ser tikkonsulta mat-tabiba ta' fuqha. Meta ratni Dr. Agius 
għamlitli biopsy.  Niftakar li kont weġġajt ħafna...

Darba oħra qaluli li kienu ser jagħmluli l-ultrasound.  Daħluli xi ħaġa 
f'wiċċi u kont irvellata b'uġigħ.  X'ħin lestew kelli xi dmija ma wiċċi u 
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IL-PRESIDENT GEORGE W. BUSH
Fit-30 ta' Novembru 2018, meta Malta kienet diġa daħlet fil-jum tas-Sibt 

1 ta' Diċembru, tħabbret il-mewt tal-President George W. Bush.  Il-mewt 
tiegħu ħabbet propjru fid-disgħa u għoxrin anniversarju mill-laqgħa li hu 
kellu mal-President Gorbachev f'Malta bejn l-1 u t-3 ta' Dicembru 1989. 
Dan is-summit bejn iż-żewġ presidenti ġab fi tmiemha l-Gwerra l-Bierda 
li kien hemm bejn l-Amerka u r-Russja.  

Tajjeb li nfakkru li fil-laqgħa ta’ Frar 1987, Ġuża kienet qalet, “Minn 
Malta trid issir il-vera paċi biex tgħaqqad id-dinja kollha.”  Imbagħad waqt 
il-laqgħa ta’ talb li saret fit-3 ta’ Diċembru, eżattament  dakinhar tas-summit, 
Ġuża qalet, “bħalma għidtilkom xi sena u nofs ilu, l-paċi minn hawn trid 
tibda.  U minn hawn ħa tibda’ l-paċi.  Rajna l-bidu tal-paċi jseħħ f’Malta.”

Ġuża bagħtet diversi ittri lil President Bush u hawnhekk ser inġib xi 
siltiet minnhom..  Fl-ittra li bagħtet fit-12 ta' Novembru 1989 tgħid hekk, 
" Għażiż ħija fi Kristu,

Nixtieq li din l-ittra li ġiet mogħtija lilek mis-sema, ma twarrabhiex 
għaliex fiha grazzji kbar, kemm għalik personali kif ukoll għall-familja 
tiegħek u għall-proxxmu kollu...

  Jiena Ġuża Mifsud, raħlija, ma ngħodd għal xejn, ma jiena kapaċi għal 
xejn imma sa minn żgħożiti kelli ħafna kuntatti mas-Sinjura tal-Ħajja.  Inti lili 
ma tafnix imma jiena permezz tal-Madonna nafek ħafna.  Jiena nkun ħafna 
kuntenta meta narak f’xi viżjoni li s-Sinjura tal-Ħajja jogħġobha tagħtini.  
L-aħħar li rajtek nhar it-3 ta’ Novembru 1989, wiċċek kien bi tbissima li 
tixhed il-grazzja t’Alla għax jien naħseb li inti wkoll tħobbu lil Alla.  Jiena 
nħoss li inti xxurtjat ħafna li l-Madonna tatek dawn il-grazzji kbar.

Il-Madonna qaltli, “Issa li ġej fil-qrib ħuk George Bush, il-President 
ta’ l-Amerka, kellmu bil-qalb u għidlu li jista’ jagħmel ħafna u ħafna ġid 
fid-dinja.”  Jiena ngħidlek sabiex tqawwi qalbek u tagħmel il-kuraġġ biex 
jekk Alla jrid il-paċi tibda minn Malta.  Komplu aħdmu inti u l-President  
Gorbachev sabiex fid-dinja tirrenja l-veru paċi, dik il-paċi li trid is-sema, 
li jrid Alla.  Ma nkomplux inkissruha d-dinja imma ningħaqdu lkoll fl-
imħabba t’Alla, ningħaqdu lkoll u nsiru bħal aħwa.

Minn qiegħ qalbi nixtieq li l-Mulej ikompli jgħinek f’dan il-ħsieb sabiħ u 
nobbli tiegħek għat-tnaqqis tal-missili u l-armamenti sabiex tittaffa t-tbatija 
ta’ dawk li qegħdin jgħixu f’faqar kbir u titneħħa l-biża’ u jinqerdu l-imwiet
bl-addoċċ fejn hemm il-gwerer.

Għażiż ħija fil-Mulej, għall-imħabba li għandek lejn il-proxxmu tiegħek, 
aħdem bis-sħiħ biex dawn il-missili qerrieda illi tant qegħdin jibagħtu 
nies quddiem it-tribunal t’Alla l-imbierek jispiċċaw darba għal dejjem.  

Madonna meta dehritli u qaltli bit-titular ‘Madonna tal-Konsagrazzjoni’ 
qaltli wkoll li hija l-Madonna tal-Paċi u trid iġġib il-paċi fid-dinja kollha.  
Il-ħarsa tagħha qegħda fuqek, biex inti u l-President Gorbachev, li 
għandkom f’idejkom it-tmexxija ta’ artijiet hekk kbar iġġibu l-paċi fid-dinja.

Inħeġġek biex dawk il-knejjes li hemm fl-art tiegħek u għadhom magħluqa 
jinfetħu u jekk jista’ jkun ibnu aktar knejjes sabiex Ġesu ta’ l-Ewkaristija jimla 
d-dinja bl-imħabba, jimla d-dinja bil-ġid spiritwali u tispiċċa l-mibgħeda 
li hawn qalb il-ġnus u qalb kulħadd, minħabba l-politika.  Il-politika ġġib 
magħha ħafna nkwiet, dan mhux sewwa, dan il-Mulej ma jridux.  Il-Mulej 
imħabba u paċi jrid u ma jrid illi tittertaq il-qalb ta’ ħadd.

Il-Madonna trid illi kulħadd jaqbad id f’id, insellmu lil xulxin, inħobbu 
lil xulxin u nirrispettaw lil xulxin.  Il-gwerer Alla ma jridhomx.  Filfatt il-
Madonna qaltli, ‘Alla ħalaq lid-dinja biex il-bniedem ikun jista’ jgawdiha, 
imma l-bniedem lid-dinja farrakha, jużaha biex jagħmel il-ħsara lil ħaddieħor, 
lil ħutu.’

Jiena ilni ħafna nitlob għalik u ħa nwegħdek li nitlob għalik iżjed biex 
Alla jkompli jżidlek il-kuraġġ, ikompli jgħinek f’dak li inti tista’ tagħmel 
għall-ġid ta’ ħutek, ta’ għajrek u tal-proxxmu tiegħek, anka dawk li inti 
ma tafhomx...

J’Alla din il-laqgħa li ser ikollok mal-President Gorbachev tħalli ħafna 
frott u Malta tkun ix-xrara li tferrex il-paċi u l-imħabba madwar id-dinja; 
paċi u mħabba li jkomplu jitkattru biż-żjara tal-Papa Gwanni Pawlu t-Tieni 
f’Mejju 1990.

J’Alla l-Mulej u l-Madonna u s-sema kollha jbierku lilek, lill-familja 
tiegħek u l-proxxmu kollu."

Ġuża reġgħet bagħtet ittri oħra fi żmien il-gwerra tal-Golf meta l-Iraq 
ivada l-Kuwajt. L-ittra li ġġib id-data tat-8 ta’ Jannar 1991 tgħid hekk:

"Nħar il-Ħadd li għadda, 6 ta’ Jannar 1991, il-ġurnata ta’ l-Epifanija meta 
t-tliet Slaten Magi  ippreżentaw  id-deheb, il-mirra u l-inċens lic-ċkejken 
Ġesu Bambin, jiena kelli kuntatt mal-Madonna.  F’dik il-ġurnata ġie rrivelat 
lili illi inti trid tkun strument ta’ paċi fid-dinja...

Dwar il-President Sadam Hussein ta’ l-Iraq jiena ħa ngħidlek li l-Madonna 
qaltli biex nitlob ħafna lill-Mulej għalih sabiex dan il-bniedem, minn qalbu 
ta’ l-azzar jagħmilhielu qalb tal-laħam biex tħoss dak kollu illi jista’ jkun 
ta’ nkwiet kbir għad-dinja.

Il-Madonna jisgħobiha ħafna għax b’dawn il-gwerer, Ġesu l-Iben t’Alla, 
li twieled għalina minn din il-mara bl-opra ta’ l-Ispirtu s-Santu, mhux ikun 
maħbub kif suppost.  Hija qaltli li b’dawn il-gwerer imut min hu ħati u 
jmutu wkoll ħafna nies innoċenti.

Għażiż ħija fi Kristu, inti m’għandekx tkun strument tal-gwerra.  Daqs 
sentejn u nofs ilu l-Madonna kienet qaltli li l-paċi minn Malta trid tibda u 
jekk dil-gwerra ma sseħħx inti ħa tkun bħalma qaltli l-Madonna, strument 
kbir ta’ paċi.

Jinħtieġ li Ġesu ta’ l-Ewkaristija jkun maħbub aktar, mhux biss fl-art 
żgħira ta’ Malta u Għawdex, imma fid-dinja kollha speċjalment f’pajjiżek 
l-Amerka u anka fil-Kuwajt fejn għandna dan l-inkwiet.  Lil Sadam Hussein 
għandna ngħadruh u nikkumpatuh għax hu mhux jifhmu lill-Mulej għax 
kieku ma kienx jagħmel hekk lil ħutu fi Kristu u jidħol fil-Kuwajt u jagħmel 
dawk l-affarijiet.

Jiena ħa ngħidlek li inti għandek raġun tgħid li hu mhux suppost għamel 
hekk imma mill-banda l-oħra ngħidlek li l-Madonna tridek ħafna li inti ġġib 
il-paċi fid-dinja, biex tkun strument imbierek u mqaddes mis-sema u li dan 
l-istrument jibqa’ maħżuż ma’ l-erba’ partijiet tad-dinja...  L-ultimatum tal-
15 ta’ Jannar tħarisx lejh, mhux jiżdied sa’ l-aħħar ta’ Jannar imma paċi 
għal dejjem."

Fis-6 ta’ Frar 1991, Ġuża reġgħet bagħtet ittra oħra lill-President Bush 
u qaltlu:

"F’rivelazzjoni li jiena kelli mal-Madonna nhar is-Sibt 26 ta’ Jannar, 
hija qaltli, ‘Itlob ħafna għall-presidenti ta’ dawn il-pajjiżi sabiex jagħmlu 
l-intenzjoni biex din il-gwerra ma tkomplix sejra għax imbagħad jekk juża 
jdejh il-Mulej, ikollna diżastri akbar...  Bħalissa d-dinja għaddejja minn 
kalvarju l-aktar kbir u mill-qalb tiegħi ukoll għaddej kalvarju bħal meta 
ibni Ġesu kien tiela’ dik it-telgħa tal-Kalvarju biex jispiċċa l-ħajja tiegħu 
fuq is-salib...  Kullimkien xita ta’ dħaħen, ta’ nirien li qegħdin jheżżu dawk 
l-affarijiet li ħalaq il-Mulej.’

F’kuntatt ieħor li kelli mal-Madonna nhar il-Ħadd 3 ta’ Frar għal ħabta 
tad-9.00am, hija qaltli bid-dmugħ f’għajnejha, li għandu jkollna rispett kbir 
lejn Ġesu ta’ l-Ewkaristija, lejn dik il-ġawrha ħajja li l-Mulej Alla niżżlilna 
mis-sema.  Għandna nġibu rispett lejn kollox u kulħadd iżda b’mod speċjali 
rridu noqogħdu attenti li ma noffendux lil Ġesu fl-Ewkaristija għax jien sirt 
naf mill-Madonna li anka fl-Iraq hemm tabernakli b’Ġesu ta’ l-Ewkaristija...

Il-Madonna jisgħobiha ħafna għal dak kollu li qiegħed jiġri, dawn l-eluf 
ta’ nies li qegħdin jidhru quddiem Alla u li ħafna minnhom qegħdin jintilfu 
fl-Infern.  It-tfal telgħu bħal ġilju abjad fil-ġenna, imma xi oħrajn niżlu fin-
niżla ta’ l-eternita li ma tispiċċa qatt, fl-infern.  Il-Madonna ma trid li ħadd 
jintilef...   Dawn il-bombi li kulħadd qed jitfa’ neżlin fuq bnedmin bħalna, 
li huma tad-demm u l-laħam bħalna, li għandhom ruħ bħalma għandna aħna 
u li qalbhom tħoss bħal tagħna.  Hemm ħafna anzjani u tfal li qegħdin

jibku.  Hemm ħafna tfal imwerwrin jisimgħu it-tfaqqigħ tal-bombi, ħafna ux 
fejn hi ommhom u fejn hu missierhom, ħafna tfal diġa huma orfni; ħafna 
nisa mietulhom żwieġhom u ħafna rġiel huma romol.

M’għandniex inkomplu nfarrku d-dinja u l-elementi li ħalaq Alla.  Il-
Madonna wrietni l-baħar iswed, miżbugħ b’dawk Iż-żjut.  Anka l-annimali li 
ma jaħtu xejn qegħdin jinqerdu.  Dawn l-annimali qatt u qatt ma offendewh 
lill-Mulej.  Ta’ min jitħassarhom dawn l-annimali li qegħdin ibatu b’din il-
qirda tal-gwerra, ħtija tad-dnubiet li għamel il-bniedem.  Qegħdin jinqerdu 
ħafna mill-affarijiet sbieħ li ħalaq il-Mulej fid-dinja.

Għażiż ħija fi Kristu, President ta’ l-Amerika, San Ġorġ ukoll kien 
gwerrier Iżda wera ruħu b’ħafna simpatija u entużjażmu lejn il-Mulej u 
lejn is-sema.  Inti li għandek dan l-isem ta’ dan il-qaddis, nixtieqek ħafna 
biex taħdem għall-paċi sabiex lill-Madonna intaffulha dak in-niket kbir li 
għandha f’qalbha.  Bl-umilta tiegħI kollha ngħidlek ħafna biex kemm jista’ 
jkun, mill-aktar fis ikollna l-paċi.  J’Alla l-Madonna tgħinek u dan li qed 
twassallek il-Madonna permezz ta’ dan l-ilsien fqir tiegħi tifhmu, sabiex 
ikollna l-paċi fid-dinja...

Oħtok fi Kristu, Ġuża Mifsud.”
Sylvana Spiteri LL.D

*Ittri oħra kienu ntbagħtu lill-Presidenti Gorhachev u Sadam Hussein.

QUDDIESA FIL-GIRGENTI   
Il-ĠIMGĦA 7 TA' ĠUNJU

FIS-6.30PM
Din il quddiesa ser ssir bil-permess ta’

Monsinjur Arċisqof

TALBA
Sinjur Alla tal-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. Amen. 
Glorja lill-Missier...
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IL-PRESIDENT GEORGE W. BUSH
Fit-30 ta' Novembru 2018, meta Malta kienet diġa daħlet fil-jum tas-Sibt 

1 ta' Diċembru, tħabbret il-mewt tal-President George W. Bush.  Il-mewt 
tiegħu ħabbet propjru fid-disgħa u għoxrin anniversarju mill-laqgħa li hu 
kellu mal-President Gorbachev f'Malta bejn l-1 u t-3 ta' Dicembru 1989. 
Dan is-summit bejn iż-żewġ presidenti ġab fi tmiemha l-Gwerra l-Bierda 
li kien hemm bejn l-Amerka u r-Russja.  

Tajjeb li nfakkru li fil-laqgħa ta’ Frar 1987, Ġuża kienet qalet, “Minn 
Malta trid issir il-vera paċi biex tgħaqqad id-dinja kollha.”  Imbagħad waqt 
il-laqgħa ta’ talb li saret fit-3 ta’ Diċembru, eżattament  dakinhar tas-summit, 
Ġuża qalet, “bħalma għidtilkom xi sena u nofs ilu, l-paċi minn hawn trid 
tibda.  U minn hawn ħa tibda’ l-paċi.  Rajna l-bidu tal-paċi jseħħ f’Malta.”

Ġuża bagħtet diversi ittri lil President Bush u hawnhekk ser inġib xi 
siltiet minnhom..  Fl-ittra li bagħtet fit-12 ta' Novembru 1989 tgħid hekk, 
" Għażiż ħija fi Kristu,

Nixtieq li din l-ittra li ġiet mogħtija lilek mis-sema, ma twarrabhiex 
għaliex fiha grazzji kbar, kemm għalik personali kif ukoll għall-familja 
tiegħek u għall-proxxmu kollu...

  Jiena Ġuża Mifsud, raħlija, ma ngħodd għal xejn, ma jiena kapaċi għal 
xejn imma sa minn żgħożiti kelli ħafna kuntatti mas-Sinjura tal-Ħajja.  Inti lili 
ma tafnix imma jiena permezz tal-Madonna nafek ħafna.  Jiena nkun ħafna 
kuntenta meta narak f’xi viżjoni li s-Sinjura tal-Ħajja jogħġobha tagħtini.  
L-aħħar li rajtek nhar it-3 ta’ Novembru 1989, wiċċek kien bi tbissima li 
tixhed il-grazzja t’Alla għax jien naħseb li inti wkoll tħobbu lil Alla.  Jiena 
nħoss li inti xxurtjat ħafna li l-Madonna tatek dawn il-grazzji kbar.

Il-Madonna qaltli, “Issa li ġej fil-qrib ħuk George Bush, il-President 
ta’ l-Amerka, kellmu bil-qalb u għidlu li jista’ jagħmel ħafna u ħafna ġid 
fid-dinja.”  Jiena ngħidlek sabiex tqawwi qalbek u tagħmel il-kuraġġ biex 
jekk Alla jrid il-paċi tibda minn Malta.  Komplu aħdmu inti u l-President  
Gorbachev sabiex fid-dinja tirrenja l-veru paċi, dik il-paċi li trid is-sema, 
li jrid Alla.  Ma nkomplux inkissruha d-dinja imma ningħaqdu lkoll fl-
imħabba t’Alla, ningħaqdu lkoll u nsiru bħal aħwa.

Minn qiegħ qalbi nixtieq li l-Mulej ikompli jgħinek f’dan il-ħsieb sabiħ u 
nobbli tiegħek għat-tnaqqis tal-missili u l-armamenti sabiex tittaffa t-tbatija 
ta’ dawk li qegħdin jgħixu f’faqar kbir u titneħħa l-biża’ u jinqerdu l-imwiet
bl-addoċċ fejn hemm il-gwerer.

Għażiż ħija fil-Mulej, għall-imħabba li għandek lejn il-proxxmu tiegħek, 
aħdem bis-sħiħ biex dawn il-missili qerrieda illi tant qegħdin jibagħtu 
nies quddiem it-tribunal t’Alla l-imbierek jispiċċaw darba għal dejjem.  

Madonna meta dehritli u qaltli bit-titular ‘Madonna tal-Konsagrazzjoni’ 
qaltli wkoll li hija l-Madonna tal-Paċi u trid iġġib il-paċi fid-dinja kollha.  
Il-ħarsa tagħha qegħda fuqek, biex inti u l-President Gorbachev, li 
għandkom f’idejkom it-tmexxija ta’ artijiet hekk kbar iġġibu l-paċi fid-dinja.

Inħeġġek biex dawk il-knejjes li hemm fl-art tiegħek u għadhom magħluqa 
jinfetħu u jekk jista’ jkun ibnu aktar knejjes sabiex Ġesu ta’ l-Ewkaristija jimla 
d-dinja bl-imħabba, jimla d-dinja bil-ġid spiritwali u tispiċċa l-mibgħeda 
li hawn qalb il-ġnus u qalb kulħadd, minħabba l-politika.  Il-politika ġġib 
magħha ħafna nkwiet, dan mhux sewwa, dan il-Mulej ma jridux.  Il-Mulej 
imħabba u paċi jrid u ma jrid illi tittertaq il-qalb ta’ ħadd.

Il-Madonna trid illi kulħadd jaqbad id f’id, insellmu lil xulxin, inħobbu 
lil xulxin u nirrispettaw lil xulxin.  Il-gwerer Alla ma jridhomx.  Filfatt il-
Madonna qaltli, ‘Alla ħalaq lid-dinja biex il-bniedem ikun jista’ jgawdiha, 
imma l-bniedem lid-dinja farrakha, jużaha biex jagħmel il-ħsara lil ħaddieħor, 
lil ħutu.’

Jiena ilni ħafna nitlob għalik u ħa nwegħdek li nitlob għalik iżjed biex 
Alla jkompli jżidlek il-kuraġġ, ikompli jgħinek f’dak li inti tista’ tagħmel 
għall-ġid ta’ ħutek, ta’ għajrek u tal-proxxmu tiegħek, anka dawk li inti 
ma tafhomx...

J’Alla din il-laqgħa li ser ikollok mal-President Gorbachev tħalli ħafna 
frott u Malta tkun ix-xrara li tferrex il-paċi u l-imħabba madwar id-dinja; 
paċi u mħabba li jkomplu jitkattru biż-żjara tal-Papa Gwanni Pawlu t-Tieni 
f’Mejju 1990.

J’Alla l-Mulej u l-Madonna u s-sema kollha jbierku lilek, lill-familja 
tiegħek u l-proxxmu kollu."

Ġuża reġgħet bagħtet ittri oħra fi żmien il-gwerra tal-Golf meta l-Iraq 
ivada l-Kuwajt. L-ittra li ġġib id-data tat-8 ta’ Jannar 1991 tgħid hekk:

"Nħar il-Ħadd li għadda, 6 ta’ Jannar 1991, il-ġurnata ta’ l-Epifanija meta 
t-tliet Slaten Magi  ippreżentaw  id-deheb, il-mirra u l-inċens lic-ċkejken 
Ġesu Bambin, jiena kelli kuntatt mal-Madonna.  F’dik il-ġurnata ġie rrivelat 
lili illi inti trid tkun strument ta’ paċi fid-dinja...

Dwar il-President Sadam Hussein ta’ l-Iraq jiena ħa ngħidlek li l-Madonna 
qaltli biex nitlob ħafna lill-Mulej għalih sabiex dan il-bniedem, minn qalbu 
ta’ l-azzar jagħmilhielu qalb tal-laħam biex tħoss dak kollu illi jista’ jkun 
ta’ nkwiet kbir għad-dinja.

Il-Madonna jisgħobiha ħafna għax b’dawn il-gwerer, Ġesu l-Iben t’Alla, 
li twieled għalina minn din il-mara bl-opra ta’ l-Ispirtu s-Santu, mhux ikun 
maħbub kif suppost.  Hija qaltli li b’dawn il-gwerer imut min hu ħati u 
jmutu wkoll ħafna nies innoċenti.

Għażiż ħija fi Kristu, inti m’għandekx tkun strument tal-gwerra.  Daqs 
sentejn u nofs ilu l-Madonna kienet qaltli li l-paċi minn Malta trid tibda u 
jekk dil-gwerra ma sseħħx inti ħa tkun bħalma qaltli l-Madonna, strument 
kbir ta’ paċi.

Jinħtieġ li Ġesu ta’ l-Ewkaristija jkun maħbub aktar, mhux biss fl-art 
żgħira ta’ Malta u Għawdex, imma fid-dinja kollha speċjalment f’pajjiżek 
l-Amerka u anka fil-Kuwajt fejn għandna dan l-inkwiet.  Lil Sadam Hussein 
għandna ngħadruh u nikkumpatuh għax hu mhux jifhmu lill-Mulej għax 
kieku ma kienx jagħmel hekk lil ħutu fi Kristu u jidħol fil-Kuwajt u jagħmel 
dawk l-affarijiet.

Jiena ħa ngħidlek li inti għandek raġun tgħid li hu mhux suppost għamel 
hekk imma mill-banda l-oħra ngħidlek li l-Madonna tridek ħafna li inti ġġib 
il-paċi fid-dinja, biex tkun strument imbierek u mqaddes mis-sema u li dan 
l-istrument jibqa’ maħżuż ma’ l-erba’ partijiet tad-dinja...  L-ultimatum tal-
15 ta’ Jannar tħarisx lejh, mhux jiżdied sa’ l-aħħar ta’ Jannar imma paċi 
għal dejjem."

Fis-6 ta’ Frar 1991, Ġuża reġgħet bagħtet ittra oħra lill-President Bush 
u qaltlu:

"F’rivelazzjoni li jiena kelli mal-Madonna nhar is-Sibt 26 ta’ Jannar, 
hija qaltli, ‘Itlob ħafna għall-presidenti ta’ dawn il-pajjiżi sabiex jagħmlu 
l-intenzjoni biex din il-gwerra ma tkomplix sejra għax imbagħad jekk juża 
jdejh il-Mulej, ikollna diżastri akbar...  Bħalissa d-dinja għaddejja minn 
kalvarju l-aktar kbir u mill-qalb tiegħi ukoll għaddej kalvarju bħal meta 
ibni Ġesu kien tiela’ dik it-telgħa tal-Kalvarju biex jispiċċa l-ħajja tiegħu 
fuq is-salib...  Kullimkien xita ta’ dħaħen, ta’ nirien li qegħdin jheżżu dawk 
l-affarijiet li ħalaq il-Mulej.’

F’kuntatt ieħor li kelli mal-Madonna nhar il-Ħadd 3 ta’ Frar għal ħabta 
tad-9.00am, hija qaltli bid-dmugħ f’għajnejha, li għandu jkollna rispett kbir 
lejn Ġesu ta’ l-Ewkaristija, lejn dik il-ġawrha ħajja li l-Mulej Alla niżżlilna 
mis-sema.  Għandna nġibu rispett lejn kollox u kulħadd iżda b’mod speċjali 
rridu noqogħdu attenti li ma noffendux lil Ġesu fl-Ewkaristija għax jien sirt 
naf mill-Madonna li anka fl-Iraq hemm tabernakli b’Ġesu ta’ l-Ewkaristija...

Il-Madonna jisgħobiha ħafna għal dak kollu li qiegħed jiġri, dawn l-eluf 
ta’ nies li qegħdin jidhru quddiem Alla u li ħafna minnhom qegħdin jintilfu 
fl-Infern.  It-tfal telgħu bħal ġilju abjad fil-ġenna, imma xi oħrajn niżlu fin-
niżla ta’ l-eternita li ma tispiċċa qatt, fl-infern.  Il-Madonna ma trid li ħadd 
jintilef...   Dawn il-bombi li kulħadd qed jitfa’ neżlin fuq bnedmin bħalna, 
li huma tad-demm u l-laħam bħalna, li għandhom ruħ bħalma għandna aħna 
u li qalbhom tħoss bħal tagħna.  Hemm ħafna anzjani u tfal li qegħdin

jibku.  Hemm ħafna tfal imwerwrin jisimgħu it-tfaqqigħ tal-bombi, ħafna ux 
fejn hi ommhom u fejn hu missierhom, ħafna tfal diġa huma orfni; ħafna 
nisa mietulhom żwieġhom u ħafna rġiel huma romol.

M’għandniex inkomplu nfarrku d-dinja u l-elementi li ħalaq Alla.  Il-
Madonna wrietni l-baħar iswed, miżbugħ b’dawk Iż-żjut.  Anka l-annimali li 
ma jaħtu xejn qegħdin jinqerdu.  Dawn l-annimali qatt u qatt ma offendewh 
lill-Mulej.  Ta’ min jitħassarhom dawn l-annimali li qegħdin ibatu b’din il-
qirda tal-gwerra, ħtija tad-dnubiet li għamel il-bniedem.  Qegħdin jinqerdu 
ħafna mill-affarijiet sbieħ li ħalaq il-Mulej fid-dinja.

Għażiż ħija fi Kristu, President ta’ l-Amerika, San Ġorġ ukoll kien 
gwerrier Iżda wera ruħu b’ħafna simpatija u entużjażmu lejn il-Mulej u 
lejn is-sema.  Inti li għandek dan l-isem ta’ dan il-qaddis, nixtieqek ħafna 
biex taħdem għall-paċi sabiex lill-Madonna intaffulha dak in-niket kbir li 
għandha f’qalbha.  Bl-umilta tiegħI kollha ngħidlek ħafna biex kemm jista’ 
jkun, mill-aktar fis ikollna l-paċi.  J’Alla l-Madonna tgħinek u dan li qed 
twassallek il-Madonna permezz ta’ dan l-ilsien fqir tiegħi tifhmu, sabiex 
ikollna l-paċi fid-dinja...

Oħtok fi Kristu, Ġuża Mifsud.”
Sylvana Spiteri LL.D

*Ittri oħra kienu ntbagħtu lill-Presidenti Gorhachev u Sadam Hussein.
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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. Amen. 
Glorja lill-Missier...
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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.

kont ftit storduta daqskemm weġġajt...
Meta mort għar-riżultat, daħluni quddiem żewġ professuri li kellhom 

computer kull wieħed quddiemhom u dawn qaluli li kelli cancer.  Dak 
il-ħin qisni ma ridtx nemmen.  Kelli ħabiba miegħi, Sylvia Bugeja, u 
kompliet tkellimhom hi.

Wara aħbar bħal dik jien kien għadni ma ġejtx f'tiegħi.  Kien moħħni 
biex infittex immur id-dar. Sylvia qaltli, "issa taf fejn immorruu?"  Jien 
qtajtilha kliemha għax ma kelli moħħ immur imkien.  Qed ngħid hekk 
għax ġieli konna mmoru f'xi ħanut nieħdu xi ħaġa.  Qaltli, "Le, issa 
mmorru ħdejn il-Madonna tal-Girgenti."  X'ħin qaltli hekk jiena skitt, ma 
kellix diffikulta li mmorru hemmhekk.

Imbagħad Sylvia qaltli, "Ara ġej George tal-Mużew."  Jien kont fil-
wheelchair dak il-ħin u għidtilha biex twaqqafni ħalli nkellmu.  Ħtaft 
miegħu u għidtlu, "Itlob għalija għax għandi cancer f'wiċċi."  Tlabna 
flimkien u fl-aħħar spiċċa b'taqbila minn tiegħu. Dak il-ħin jiena qisni 
ħassejtni ntqajt mid-dinja, kien hemm qisu bħal umbrella li għattietna u 
ma kont qed nara xejn ħlief lilu.

Morna l-Girgenti u Sylvia qaltli biex nagħmel mill-ilma li hemm ħdejn 
il-Madonna mal-ferita u biex nitlob lill-Madonna.  Jiena bdejt nitlob 
ħafna u nibki.  Tlabtha ħafna lill-Madonna mhux biex tfejjaqni imma biex 
tibdilhieli. Imbagħad morna d-dar u irqadt.  It-talb tiegħi lill-Madonna ma 
waqafx.

Waslet il-ġurnata tal-operazzjoni (f'Ġunju 2017) u jiena sakemm intlift 
bil-loppju ukoll bqajt nitlob lill-Madonna u nġib quddiem għajnejja lill-
Madonna tal-Girgenti.  Operani l-Professur Said.  Wara l-operazzjoni 
ħaduni fis-sala u kien hemm it-tifla tiegħi ħdejja.  Il-loppju kien għadu ma 
għaddix għal kollox imma kont diġa kellimt lit-tifla u meta ġie l-Professur 
ħdejna kont għaraftu.  Kont naf x'qed jiġri madwari.  Niftakar tajjeb li 
l-Professur qal lit-tifla li dak li kelli ma kienx cancer.  Jiena għidtlu, "mela 
dan miraklu!" u hu għamilli sinjal ta' iva b'rasu.  Kompla jkellem lit-tifla 
u telaq.

Wara l-operazzjoni kien anke sarli MRI u ġejt infurmata li ma kien 
fadal xejn minn dak li kelli, kien kapitlu magħluq.

Jiena għalija l-Madonna semgħet talbi u dak li tlabtha biex tibdilli 
l-marda li kelli kien seħħ.  Jiena nxerred ħafna devozzjoni lejn il-Madonna 
u nħeġġeġ ħafna nies biex jitolbu lill-Madonna tal-Girgenti.  Ngħidilhom 
kif kont tlajt il-Girgenti nitlobha u kienet qalgħetli l-grazzja li kelli bżonn.  
Ta' dan nirringrazzja lill-Mulej.

Waħda mill-acknowledgements mibgħuta lil Ġuża Mifsud mill-President G.W. Bush

KONSAGRAZZJONI TAL-FAMILJI
LILL-QALB IMQADDSA TA’ ĠESU U L-QALB 

BLA TEBGĦA 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 il-
laqgħa tal-5 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 jew iċemplu 21468109.

1.  Il-Ħadd 7 u 21 ta’ April  2019 fil-5.30p.m.
    Il-Ħadd 5 u 19 ta’ Mejju 2019 fis-6.00p.m.
    Il-Ħadd 2 u 16 ta’ Ġunju 2019 fis-6.30p.m.

Il-Ġimgha 7 ta' Ġunju 2019 fis-6.30pm - QUDDIESA
    Il-Ħadd 7 u 21 ta’ Lulju  2019 fis-6.30p.m.
    Il-laqgha tal-5 ta' Mejju tibda bir-rużarju min tarf it-triq il-qadima.
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

Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni
jawgura Għid Qaddis

lill-membri kollha tal-Moviment,
lill-qarrejja ta’ dan il-fuljett,

lill-Maltin u l-Għawdxin u l-proxxmu kollu.
Ġesu qalilna, “Jien hu l-qawmien u l-ħajja.  Kull min 

jemmen fija, wkoll jekk imut igħix u kull min igħix u 
jemmen fija, dan ma jmut qatt.”

IL-LAQGĦA TAL-5 TA’ MEJJU 2019
Kien sewwa sew il-5 ta’ Mejju 1986, tlieta u tletin sena ilu, illi b’tant 

kuraġġ u rieda soda Ġuża tellgħet l-istatwa tal-Madonna fil-Girgenti.  Hija 
ħaġa ferm sabiħa li n-nies jitilgħu il-Girgenti f’kull ħin tal-ġurnata jiftħu 
qalbhom ma’ dik l-omm li tana Ġesù stess fuq is-salib, iżda jkun ħafna 
u ħafna xieraq li apparti dan niddedikaw il-lejla tal-Ħadd 5 ta’ Mejju lil 
Ommna Marija.  Niltaqgħu ilkoll flimkien, nitolbu flimkien u nirringrazzjaw 
lis-sema flimkien. 

GRAZZJA MAQLUGĦA
Carmen Axiak miż-Żurrieq kitbet hekk: Xi sentejn ilu ndunajt li kelli 
boċċa żgħira f'wiċċi u li din dejjem bdiet tikber.  Kellimt lil diversi tobba 
u dawn kienu jgħiduli li dik kienet glandola.  Anke meta mort l-isptar biex 
nagħmel l-operazzjoni ta' rkuptejja u staqsejthom dwarha, ukoll qaluli li 
kienet glandola.

Jien ma kontx sodisfatta b'dak li kienu qegħdin jgħiduli u kont mort 
kellimt speċjalista tal-ENT privat.  Dan ried jagħmilli X Ray u għalhekk 
erġajt mort Mater Dei sabiex nieħu l-X Ray.

L-isptar kellimt tabiba u għidtilha li dejjem kienu qed jgħiduli li l-boċċa 
hija glandola imma li t-tifla tiegħi kienet qegħda tgħidli biex nieħu ħsieb 
nagħmel xi ħaġa għax kienet qed tibża li kien xi cancer.  Din it-tabiba 
qaltli li kienet ser tikkonsulta mat-tabiba ta' fuqha. Meta ratni Dr. Agius 
għamlitli biopsy.  Niftakar li kont weġġajt ħafna...

Darba oħra qaluli li kienu ser jagħmluli l-ultrasound.  Daħluli xi ħaġa 
f'wiċċi u kont irvellata b'uġigħ.  X'ħin lestew kelli xi dmija ma wiċċi u 
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