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No. 120                               Ottubru 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.

1.  Il-Ħadd 6 u 20 ta’ Ottubru 2019 fil-5.00p.m.
 Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Novembru 2019 fit-3.30pm.
 Il-Ħadd 1 u 15 ta’ Diċembru 2019 fit-3.00pm
 Il-Ħadd 5 u 19 ta’ Jannar 2020 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

ALLA TAGĦNA JAFDANA GĦAX IĦOBBNA
Is-7 ta' Ġunju 2019 kien jum ieħor importanti għall-Moviment Madonna 

tal-Konsagrazzjoni.  Mons. Arċisqof laqa' t-talba tal-Kumitat sabiex fil-
Girgenti titqaddes quddiesa u Fr. Josef Mifsud, Arċipriet tas-Siġġiewi, 
aċċetta bil-qalb li jkun iċ-ċelebrant.  

Waqt l-omelija, Fr. Mifsud wassal dan il-messaġġ:  "Żgur li ħafna minna 
familjari mad-devozzjoni lejn il-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù li normalment 
hija marbuta mal-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Aħna hawnhekk iltqajna mhux 

GRAZZJI MAQLUGĦA
J. E. mir-Rabat kiteb hekk: Fit-23 ta' Ottubru 2018, għal xi t-15:00 
kont sejjer lura lejn dari fuq Bus 56, wara li mill-Isptar Mater Dei, 
fejn mort inżur lil missieri, kont irħejtilha għal laqgħa twila ġewwa 
l-Belt Valletta. Fejn ta' Qali, fil-14:58 biddilt il-Bus 56 għall-Bus 181, 
billi din, fix-xita li kienet qed traxxax, suppost li kienet se twassalni 
sa kważi maġemb dari. Waqt li l-karozza kienet tiela' bi speed pjuttost 
qawwi t-Telgħa tas-Saqqajja, ġara dak li ferm diffiċli jista’ jiġri. 

Eżatt faċċata tad-diskoteka "Tattingers", il-mera ta' quddiem, fuq 
ix-xellug, tal-karozza laqtet binja qadima. Bl-impatt, il-mera mhux 
talli taret, imma talli l-kanna li magħha kienet imwaħħla u li tesporgi 
`l barra mill-karozza, b'xi mod inspjegabbli, irnexxilha tirfed il-hajt, 
taqla' kantun mill-binja u ttajru lura għal gol-windscreen tal-istess 
karozza. Iżda, minflok ma kompla jtir direttament għal fuqi – billi 
jien biss kont qribu -- fost l-għaġeb ta' kulħadd, dal-kantun weħel ġol-
windscreen, qrib it-tarf tax-xellug. 

Billi f'dak il-ħin tal-inċident kont qed naħseb dwar il-Girgenti, dwar 
Ġuża Mifsud u dwar it-tixrid tad-devozzjoni lejhom, nemmen li kien 
intervent mill-Madonna, meqjuma taħt it-titoli tal-Konsagrazzjoni 
u tal-Girgenti u minn Guza, li skansawni milli jiġrili xi deni. Dak li 
għaddejt minnu kien sinjal tal-preżenza u tal-wens tagħhom fil-ħajja 
tiegħi ta' kuljum, inkluż waqt dixxernimenti importanti li lkoll irridu 
nagħmlu.  

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 tat-tlieta u għoxrin anniversarju mill-mewt ta’ 
Ġuża Mifsud, ser tiġi ċelebrata quddiesa għar-ruħha 

fil-Knisja Arċipretali tas-Siġġiewi 
it-Tnejn 28 ta’ Ottubru 2019 fis-6.30p.m. 

Nappella sabiex nattendu bi ħġarna. 

LIVE STREAMING 
TAL-LAQGĦAT TA' TALB FIL-GIRGENTI

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
Maħbub Ġesu Inti tinsab f'dik l-Ewkaristija, f'dika l-Ostja 
bajda, imbierka, immakolata sabiex  taħsbilna għall-għejxien 
ta' ruħna.  Dik veru il-ħobż tas-sema, il-ħobż ta' dejjem, li ma 
jispiċċa qatt.  Bħalma l-ġisem ikun irid jitrejjaq bil-ħobż li jkun 
ġej mill-qamħ, hekk ir-ruħ għandha bżonn dan l-ikel li  ġej 
mill-frott ta Bin il-bniedem, din l-ostja divina, l-ostja mqaddsa, 
l-ostja mmakolata, ħobż tas-sema, ħobż ta' l-anġli li ma jispiċċa 
qatt. Glorja lill-Missier...                                       

(Ġuża Mifsud)

Fr. Josef Mifsud, Arċipriet tas-Siġġiewi jiċċelebra quddiesa 
l-Girgenti fis-7 ta' Ġunju 2019
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għax hija l-ewwel Ġimgħa tax-xahar imma għax hija hija festa pubblika.  
Imma inzerta, u għal Alla ma hemmx kumbinazzjonijiet, illi llum hija 
wkoll l-ewwel Ġimgħa tax-xahar u allura anka niftakru fid-devozzjoni 
lejn il-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù imxerrda  b’mod partikolari grazzi anka 
għal Santa Margerita Alacoque li ħeġġet ħafna... mhux biss devozzjoni,  
imma esperjenza tal-Ewkaristija, tal-quddiesa, l-għola talba ta’ radd il-
ħajr lil Alla fl-ewwel Ġimgħa tax-xahar.

U llum kumbinazzjoni, u nerġa ngħid li għal Alla ma hemmx kum-
binazzjonijiet, l-evanġelu tallum huwa marbut ma’ dak illi tfisser il-qalb.   
Allura huwa marbut ma’ dak li tissimbolizza l-qalb u l-qalb tissimbolizza 
mħabba.  Il-vanġelu tallum... qegħdin naqraw meta Ġesù jistaqsi lil Pietru 
għal tliet darbiet, “Tħobbni int?  Tħobbni int?  Tħobbni int?”  Ġesù jimxi 
bil-kontra ta’ dak li nimxu aħna l-bnedmin.  Tgħidli, “Xi trid tgħid?” 

Ġesù lil Pietru kien diġa afdah biċċa xoghol, mhux hekk?  Ftit qabel 
kien għadu kemm qallu lil Pietru, “Inti Pietru u fuq din il-blata jiena 
nibni l-knisja Tiegħi u s-setgħat tal-infern ma jegħelbuhiex.  Jiena nagħtik 
l-imfietaħ tas-saltna tas-smewwiet u kullma torbot fuq l-art ikun marbut 
fis-sema u kullma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet.”  Ġesù fdah 
b’din ir-responsabiltà li jkun il-blata, is-sies tal-Knisja.

Ftit wara x’jiġri?  Pietru jkollu okkażżjoni illi jgħaddi mill-ewwel 
prova  biex jistqarr lil Ġesù.  Ftit siegħat qabel, jekk kienu għaddew 
siegħat, Pietru  kien għadu kemm qallu,  “Għalik jien lest nagħmel 
kollox, għalik jien lest nagħti ħajti,” u meta ffaċċat bil-prova, għal tliet 
darbiet jgħid “jiena ma nafux lil dan il-bniedem, jiena ma nafux lil dan 
il-bniedem” u s-serduq jidden.

Dan l-evanġelju li qrajna llum donnu jpoġġi l-ewwel darba li Ġesù 
qiegħed jiltaqa' ma’ Pietru wiċċ imb wiċċ u għandu ċans jitkellem hu 
u Pietru weħidhom.  Kieku inti jew jien bhala bniedem, qed niltaqa’ 
l-ewwel darba ma’ Pietru u nitkellem ftit miegħu ras imb’ras wara li 
waqqgħani għaċ-ċajt meta ftit qabel qalli, “Għalik jien nagħti ħajti,” u 
jiena tant kemm afdajtu  għamiltu l-ministru prinċipali tal-ħidma tiegħi, 
qisni għamiltu l-Prim Ministru... kieku ngħidlu, “Naħseb isma Pietru, 
kont qed naħseb ftit fuq dak li tkellimna ftit ilu tiftakar?  Ħa nibdillek 
naqra l-ministeru, insiblek xi ħaġa x’tagħmel ta, jien naf nagħtik il-
ministeru tat-tindif tat-toroq, xi ħaġa nsiblek ta, għadna ħbieb aħna 
imma taf inti.”  Naħseb Pietru jaqbel miegħi kieku u jgħidli, “Iva ta, 
ma ħriġtekx ta’ raġel.”  

Imma Ġesù x’jagħmel? Kontra dak kollu ta’ kif inġibu ruħna aħna 
l-bnedmin,  Ġesù iżjed jafdaħ, jagħtih l-okkażżjoni illi għal tliet darbiet 
jistqarr illi jħobbu biex ipatti għat-tliet darbiet li qal li ma jafux qisu 
biex jinnewtralizza dawk it-tliet ċaħdiet tiegħu, jagħtih iċ-ċans jagħmel 
tliet stqarrijiet illi hu jħobbu u Ġesù jerġa jafdah b’iżjed responsabiltà, 
jġeddidlu r-responsabiltà u jurih li hu jafdah.

Alla tagħna hekk jaħdem magħna.  Alla tagħna jafdana mhux għax 
aħna tajbin, Alla tagħna jafdana mhux għax aħna perfetti, Alla tagħna 
jafdana mhux għax aħna kapaċi, mhux għax għandna xi kwalità ta’ barra 
minn hawn, mhux għax aħna qaddisin, anzi.  Alla tagħna jafdana ghax 
aħna midinbin, Alla tagħna jafdana għax aħna fraġli u jekk huwa jafdana 
sinjal li jemmen fid-djufija tagħna u mid-djufija tagħna jista’ joħroġ xi 
ħaġa sabiħa.   Kieku għax aħna tajbin, kieku għax aħna qaddisin, mela 
dak li nagħmlu ikun qed jagħti glorja lilna nfusna, glorja lill-kapaċità 
tagħna, glorja lill-kwalita tagħna, imma jekk Alla tagħna jafdana minkejja 
li aħna dgħajjfa, minkejja li aħna fraġli.  Mela ara kemm hu tajjeb Hu 
għax bina, bid-djufija u bil-fraġilità tagħna jista’ jagħmel xi ħaġa kbira!

Ejjew nilqgħuha din il-fiduċja li Alla għandu fina, minkejja d-dnub 
tagħna, minkejja d-djufija, minkejja l-fraġilità tagħna.  Alla tagħna 
jafdana għax iħobbna.  Hija l-imħabba Tiegħu fina illi ssuqna, bħalma 
jgħid Pawlu, “l-imħabba ta’ Kristu ssuqna.”  Ejja nħalluh isuqna, ejja 
nħalluh jemmen fina.  Jekk Alla jemmen fina, Alla li jaf kollox, kemm 
iżjed aħna għandu jkollna fiduċja fina nfusna, mhux għax aħna tajbin 
imma għax Alla li jħobbna tant, jista’ jaħdem permezz tagħna."

MEDITAZZJONI MINN ĠUŻA MIFSUD
MISTERI TAT-TBATIJA

Dwar ix-xahar ta' Ottubru u t-talba tar-rużarju, Ġuża qalet, " Fix-xahar 
tal-Madonna, fix-xahar ta' Ottubru, ix-xahar tar-Rużarju, żommu l-kuruna 
tar-rużarju fuqkom, għidu r-rużarju kuljum...  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."
Dawn is-siltiet li ġejjin meħudin minn messaġġi mogħtija minn Ġuża 
Mifsud, jgħinuha nimmeditaw aħjar il-misteri tat-tbatija:
1. Meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-Ort tal-Ġetsemani u 
għereq għaraq tad-demm.
F’messaġġ irrekkordjat minn Ġuża f’Ottubru 1994 hija qalet li Ġesu 
qalilha: “Missieri mis-sema bagħatni biex Jiena nagħmel il-fidwa għal 
kulħadd permezz ta’ dik il-passjoni...  u meta Jiena dħalt fl-Ort taż-
Żebbuġ, qrib il-Ġetsemani, Jiena hemmhekk, meta bdejt inħoss it-tbatija 
toqrob lejja, tlabt biex il-Missier Etern Tiegħi iwarrabhieli dik it-tbatija 
imma l-Missier Etern Tiegħi ġo dak l-Ort taż-Żebbuġ bagħatli messaġġier 
tas-sema li hu anġlu.  F’idejh kellu kalċi mimli mrar.  Jiena kont naf li 
dak l-imrar kelli nixorbu.”  Ġesu qalli dan għax jien għidtlu, “ma niflaħx 
Ġesu, jiena nixtieq li nagħmel dak li qiegħed tgħidli imma jiena m’għadnix 
niflaħ.”  Ġesu qalli, “Issa ħa tgħaddi l-akbar tbatija minnek bħalma għaddejt 
jien.  Taqtax qalbek, l-Id t’Alla qegħda miegħek.”
2. Meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u magħha 
flaġġellat.
Fix-xahar ta’ April 1988 Ġuża qalet: "Ngħidilkom li dan ir-Randan 
li għadu kemm spiċċa jiena  kelli tbatija l-aktar kbira... Il-Madonna 
ippermettietli permezz ta'  viżjoni illi jiena iltqajt ma' Ġesu meta sawtuh, 
sawtuh ħafna...  Jiena rajt bniedem żagħżugħ quddiemi u f'daharu rajtlu 
pjaga l-aktar kbira, pjaga li werwritni u waħħxitni...
U s-Sinjura tal-Ħajja qaltli li dak kien l-ewwel swat li tawH qabel ma 
ppreżentawlu s-salib.  Dina l-ferita  f'daharu rajtha kbira u minnha nieżel 
ħafna demm, rajt dawk il-ħbula, dawk l-affarijiet makabri li sawwtuh 
bihom il-kiefra ħutu Lħud."  

3. Meta Sidna Ġesu Kristu  ġie nkurunat bix-xewk.
F’messaġġ irrekkordjat fis-snin tmenin, Ġuża qalet: "Il-Madonna qaltli 
wkoll biex inxerrdu ħafna devozzjoni lejn Ġesu meta tant soffra b'dik 
il-kuruna tax-xewk f'rasu.  Tant kienet maħduma b'mod barbaru illi 
nifditlu minn rasu sas-saqaf ta' ħalqu.
Għandna nirriflettu b'ħafna doni fuqna ta' penitenza, fuq it-tbatija li bata 
Ġesu u ngħidulu: 'Ġesu, nirringrazzjawk ta' kollox.”  Ġesu jisgħobbih 
ħafna għalina u jgħidilna: 'Binti, ibni, x'għamiltlek Jiena?  Kemm 

ħabbejtek u kemm batejt biex lilek nifdi mid-dlam ta' dejjem għad-dawl 
tal-ħajja ta' dejjem biex inwasslek fil-post li Jiena rriservajtlek fis-sema.  
U għalhekk għaliex qbadtha dik il-qasba u biha bdejt tagħtini fuq rasi?  
Illestejt u ppreparajt kuruna l-aktar kiefra b'dak ix-xewk u bl-akbar 
forza mort tagħmilhomli f'rasi biex tkompli tittormentali l-ftit tal-ħajja 
li baqagħli!  Ħbula, sjuf, imsiemer, ħafna ilsna kontrija meta Jiena ma 
kontx ħlief qed nipprepara li ħajti tiġi mneħħija minħabba fikom.'"
4. Meta Sidna Ġesu Kristu ġie mgħobbi s-salib mingħand Pilatu 
sal-Kalvarju.
Fil-laqgħa ta’ Ġunju 1996 Ġuża qalet li tant impressjonat ruħha meta kellha 
viżjoni ta' Ġesu ħiereġ minn taħt is-salib biex iċediħ lil Xmun.   Qalet li 
lil Ġesu ratu: "Bniedem imkabar ħafna, b'dik il-libsa fqira, vjola, imxarrba 
bl-ilma u bid-demm.  Dik l-aktar biċċa li nagħmel meditazzjoni kuljum 
fuqha jiena.  Kemm bata dak il-ħin il-Mulej.  Jiena bdejt sejra ngħid: 
'Min hu dak il-bniedem qisu qed imut, jaħasra?' Bdejt nibki u ngħid: 'Dak 
huwa Ġesu illi ħa din il-passjoni għalija.'...  Kemm bata għalina l-Mulej 
Ġesu u kemm għandna nistmawhielu l-passjoni u mbagħad jgħidu li ma 
jafuħx lil Ġesu jew li għalihom seta ma ssallabx Kristu.  Eħħ jaħasra...  
Kemm jisogħbbih il-Mulej Alla li Ibnu ħa passjoni bħal dik u hawn ħafna 
nies kattivi, vjolenti li anka qegħdin jaqbdu lil ħuthom u jsallbuhom u 
jagħmlulhom ċertu affarijiet li Alla mhux qed jieħu gost bihom."  
5.  Meta Sidna Ġesu Kristu ġie mislub fuq is-salib u wara tliet 
siegħat ta’ agunija huwa miet.
Fil-laqgħa ta’ April 1989, Ġuża qalet li rat viżjoni bikkietha ħafna.  
Hija tgħid: "Meta wasal il-ħin qalulu, ‘Stabat fuq is-salib ħalli nibdew 
nagħtuk bl-imrietel fuq idejk u fuq saqajk’...  L-aktar li bata Ġesu fuq 
idu x-xellugija li refa’ s-salib u fuq riġlu l-leminija li refgħet il-piż.  
Imbagħad bdew jinqatgħu il-vini minnu...  Imbagħad rajt qisni ħames 
persuni f’dik il-viżjoni illi qabdu jneħħulu dik l-imqaddsa u l-imbierka 
ta’ libsa illi kienet imwaħħla miegħu b’ħafna feriti, dak id-demm...  
Lanqas lill-agħar bniedem li hawn fid-dinja ma tawhielu din il-passjoni...  
Dana kien l-Iben t’Alla, l-Iben Divin illi niżel għalina biex isalvana, 
biex jeħlisna mill-bibien ta’ l-Infern.  Qalli, ‘Binti, neżlin ħafna rwieħ 
ġo l-Infern għax mhux talli ma jemmnux talli jiddisprezzaw il-passjoni 
Tiegħi u jweġġgħu il-qalb ta’ Missieri...  Meta tara dawn in-nies bla 
fidi li jġagħlek tbati...’”

Sylvana Spiteri LL.D
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għax hija l-ewwel Ġimgħa tax-xahar imma għax hija hija festa pubblika.  
Imma inzerta, u għal Alla ma hemmx kumbinazzjonijiet, illi llum hija 
wkoll l-ewwel Ġimgħa tax-xahar u allura anka niftakru fid-devozzjoni 
lejn il-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù imxerrda  b’mod partikolari grazzi anka 
għal Santa Margerita Alacoque li ħeġġet ħafna... mhux biss devozzjoni,  
imma esperjenza tal-Ewkaristija, tal-quddiesa, l-għola talba ta’ radd il-
ħajr lil Alla fl-ewwel Ġimgħa tax-xahar.

U llum kumbinazzjoni, u nerġa ngħid li għal Alla ma hemmx kum-
binazzjonijiet, l-evanġelu tallum huwa marbut ma’ dak illi tfisser il-qalb.   
Allura huwa marbut ma’ dak li tissimbolizza l-qalb u l-qalb tissimbolizza 
mħabba.  Il-vanġelu tallum... qegħdin naqraw meta Ġesù jistaqsi lil Pietru 
għal tliet darbiet, “Tħobbni int?  Tħobbni int?  Tħobbni int?”  Ġesù jimxi 
bil-kontra ta’ dak li nimxu aħna l-bnedmin.  Tgħidli, “Xi trid tgħid?” 

Ġesù lil Pietru kien diġa afdah biċċa xoghol, mhux hekk?  Ftit qabel 
kien għadu kemm qallu lil Pietru, “Inti Pietru u fuq din il-blata jiena 
nibni l-knisja Tiegħi u s-setgħat tal-infern ma jegħelbuhiex.  Jiena nagħtik 
l-imfietaħ tas-saltna tas-smewwiet u kullma torbot fuq l-art ikun marbut 
fis-sema u kullma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet.”  Ġesù fdah 
b’din ir-responsabiltà li jkun il-blata, is-sies tal-Knisja.

Ftit wara x’jiġri?  Pietru jkollu okkażżjoni illi jgħaddi mill-ewwel 
prova  biex jistqarr lil Ġesù.  Ftit siegħat qabel, jekk kienu għaddew 
siegħat, Pietru  kien għadu kemm qallu,  “Għalik jien lest nagħmel 
kollox, għalik jien lest nagħti ħajti,” u meta ffaċċat bil-prova, għal tliet 
darbiet jgħid “jiena ma nafux lil dan il-bniedem, jiena ma nafux lil dan 
il-bniedem” u s-serduq jidden.

Dan l-evanġelju li qrajna llum donnu jpoġġi l-ewwel darba li Ġesù 
qiegħed jiltaqa' ma’ Pietru wiċċ imb wiċċ u għandu ċans jitkellem hu 
u Pietru weħidhom.  Kieku inti jew jien bhala bniedem, qed niltaqa’ 
l-ewwel darba ma’ Pietru u nitkellem ftit miegħu ras imb’ras wara li 
waqqgħani għaċ-ċajt meta ftit qabel qalli, “Għalik jien nagħti ħajti,” u 
jiena tant kemm afdajtu  għamiltu l-ministru prinċipali tal-ħidma tiegħi, 
qisni għamiltu l-Prim Ministru... kieku ngħidlu, “Naħseb isma Pietru, 
kont qed naħseb ftit fuq dak li tkellimna ftit ilu tiftakar?  Ħa nibdillek 
naqra l-ministeru, insiblek xi ħaġa x’tagħmel ta, jien naf nagħtik il-
ministeru tat-tindif tat-toroq, xi ħaġa nsiblek ta, għadna ħbieb aħna 
imma taf inti.”  Naħseb Pietru jaqbel miegħi kieku u jgħidli, “Iva ta, 
ma ħriġtekx ta’ raġel.”  

Imma Ġesù x’jagħmel? Kontra dak kollu ta’ kif inġibu ruħna aħna 
l-bnedmin,  Ġesù iżjed jafdaħ, jagħtih l-okkażżjoni illi għal tliet darbiet 
jistqarr illi jħobbu biex ipatti għat-tliet darbiet li qal li ma jafux qisu 
biex jinnewtralizza dawk it-tliet ċaħdiet tiegħu, jagħtih iċ-ċans jagħmel 
tliet stqarrijiet illi hu jħobbu u Ġesù jerġa jafdah b’iżjed responsabiltà, 
jġeddidlu r-responsabiltà u jurih li hu jafdah.

Alla tagħna hekk jaħdem magħna.  Alla tagħna jafdana mhux għax 
aħna tajbin, Alla tagħna jafdana mhux għax aħna perfetti, Alla tagħna 
jafdana mhux għax aħna kapaċi, mhux għax għandna xi kwalità ta’ barra 
minn hawn, mhux għax aħna qaddisin, anzi.  Alla tagħna jafdana ghax 
aħna midinbin, Alla tagħna jafdana għax aħna fraġli u jekk huwa jafdana 
sinjal li jemmen fid-djufija tagħna u mid-djufija tagħna jista’ joħroġ xi 
ħaġa sabiħa.   Kieku għax aħna tajbin, kieku għax aħna qaddisin, mela 
dak li nagħmlu ikun qed jagħti glorja lilna nfusna, glorja lill-kapaċità 
tagħna, glorja lill-kwalita tagħna, imma jekk Alla tagħna jafdana minkejja 
li aħna dgħajjfa, minkejja li aħna fraġli.  Mela ara kemm hu tajjeb Hu 
għax bina, bid-djufija u bil-fraġilità tagħna jista’ jagħmel xi ħaġa kbira!

Ejjew nilqgħuha din il-fiduċja li Alla għandu fina, minkejja d-dnub 
tagħna, minkejja d-djufija, minkejja l-fraġilità tagħna.  Alla tagħna 
jafdana għax iħobbna.  Hija l-imħabba Tiegħu fina illi ssuqna, bħalma 
jgħid Pawlu, “l-imħabba ta’ Kristu ssuqna.”  Ejja nħalluh isuqna, ejja 
nħalluh jemmen fina.  Jekk Alla jemmen fina, Alla li jaf kollox, kemm 
iżjed aħna għandu jkollna fiduċja fina nfusna, mhux għax aħna tajbin 
imma għax Alla li jħobbna tant, jista’ jaħdem permezz tagħna."

MEDITAZZJONI MINN ĠUŻA MIFSUD
MISTERI TAT-TBATIJA

Dwar ix-xahar ta' Ottubru u t-talba tar-rużarju, Ġuża qalet, " Fix-xahar 
tal-Madonna, fix-xahar ta' Ottubru, ix-xahar tar-Rużarju, żommu l-kuruna 
tar-rużarju fuqkom, għidu r-rużarju kuljum...  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."
Dawn is-siltiet li ġejjin meħudin minn messaġġi mogħtija minn Ġuża 
Mifsud, jgħinuha nimmeditaw aħjar il-misteri tat-tbatija:
1. Meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-Ort tal-Ġetsemani u 
għereq għaraq tad-demm.
F’messaġġ irrekkordjat minn Ġuża f’Ottubru 1994 hija qalet li Ġesu 
qalilha: “Missieri mis-sema bagħatni biex Jiena nagħmel il-fidwa għal 
kulħadd permezz ta’ dik il-passjoni...  u meta Jiena dħalt fl-Ort taż-
Żebbuġ, qrib il-Ġetsemani, Jiena hemmhekk, meta bdejt inħoss it-tbatija 
toqrob lejja, tlabt biex il-Missier Etern Tiegħi iwarrabhieli dik it-tbatija 
imma l-Missier Etern Tiegħi ġo dak l-Ort taż-Żebbuġ bagħatli messaġġier 
tas-sema li hu anġlu.  F’idejh kellu kalċi mimli mrar.  Jiena kont naf li 
dak l-imrar kelli nixorbu.”  Ġesu qalli dan għax jien għidtlu, “ma niflaħx 
Ġesu, jiena nixtieq li nagħmel dak li qiegħed tgħidli imma jiena m’għadnix 
niflaħ.”  Ġesu qalli, “Issa ħa tgħaddi l-akbar tbatija minnek bħalma għaddejt 
jien.  Taqtax qalbek, l-Id t’Alla qegħda miegħek.”
2. Meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u magħha 
flaġġellat.
Fix-xahar ta’ April 1988 Ġuża qalet: "Ngħidilkom li dan ir-Randan 
li għadu kemm spiċċa jiena  kelli tbatija l-aktar kbira... Il-Madonna 
ippermettietli permezz ta'  viżjoni illi jiena iltqajt ma' Ġesu meta sawtuh, 
sawtuh ħafna...  Jiena rajt bniedem żagħżugħ quddiemi u f'daharu rajtlu 
pjaga l-aktar kbira, pjaga li werwritni u waħħxitni...
U s-Sinjura tal-Ħajja qaltli li dak kien l-ewwel swat li tawH qabel ma 
ppreżentawlu s-salib.  Dina l-ferita  f'daharu rajtha kbira u minnha nieżel 
ħafna demm, rajt dawk il-ħbula, dawk l-affarijiet makabri li sawwtuh 
bihom il-kiefra ħutu Lħud."  

3. Meta Sidna Ġesu Kristu  ġie nkurunat bix-xewk.
F’messaġġ irrekkordjat fis-snin tmenin, Ġuża qalet: "Il-Madonna qaltli 
wkoll biex inxerrdu ħafna devozzjoni lejn Ġesu meta tant soffra b'dik 
il-kuruna tax-xewk f'rasu.  Tant kienet maħduma b'mod barbaru illi 
nifditlu minn rasu sas-saqaf ta' ħalqu.
Għandna nirriflettu b'ħafna doni fuqna ta' penitenza, fuq it-tbatija li bata 
Ġesu u ngħidulu: 'Ġesu, nirringrazzjawk ta' kollox.”  Ġesu jisgħobbih 
ħafna għalina u jgħidilna: 'Binti, ibni, x'għamiltlek Jiena?  Kemm 

ħabbejtek u kemm batejt biex lilek nifdi mid-dlam ta' dejjem għad-dawl 
tal-ħajja ta' dejjem biex inwasslek fil-post li Jiena rriservajtlek fis-sema.  
U għalhekk għaliex qbadtha dik il-qasba u biha bdejt tagħtini fuq rasi?  
Illestejt u ppreparajt kuruna l-aktar kiefra b'dak ix-xewk u bl-akbar 
forza mort tagħmilhomli f'rasi biex tkompli tittormentali l-ftit tal-ħajja 
li baqagħli!  Ħbula, sjuf, imsiemer, ħafna ilsna kontrija meta Jiena ma 
kontx ħlief qed nipprepara li ħajti tiġi mneħħija minħabba fikom.'"
4. Meta Sidna Ġesu Kristu ġie mgħobbi s-salib mingħand Pilatu 
sal-Kalvarju.
Fil-laqgħa ta’ Ġunju 1996 Ġuża qalet li tant impressjonat ruħha meta kellha 
viżjoni ta' Ġesu ħiereġ minn taħt is-salib biex iċediħ lil Xmun.   Qalet li 
lil Ġesu ratu: "Bniedem imkabar ħafna, b'dik il-libsa fqira, vjola, imxarrba 
bl-ilma u bid-demm.  Dik l-aktar biċċa li nagħmel meditazzjoni kuljum 
fuqha jiena.  Kemm bata dak il-ħin il-Mulej.  Jiena bdejt sejra ngħid: 
'Min hu dak il-bniedem qisu qed imut, jaħasra?' Bdejt nibki u ngħid: 'Dak 
huwa Ġesu illi ħa din il-passjoni għalija.'...  Kemm bata għalina l-Mulej 
Ġesu u kemm għandna nistmawhielu l-passjoni u mbagħad jgħidu li ma 
jafuħx lil Ġesu jew li għalihom seta ma ssallabx Kristu.  Eħħ jaħasra...  
Kemm jisogħbbih il-Mulej Alla li Ibnu ħa passjoni bħal dik u hawn ħafna 
nies kattivi, vjolenti li anka qegħdin jaqbdu lil ħuthom u jsallbuhom u 
jagħmlulhom ċertu affarijiet li Alla mhux qed jieħu gost bihom."  
5.  Meta Sidna Ġesu Kristu ġie mislub fuq is-salib u wara tliet 
siegħat ta’ agunija huwa miet.
Fil-laqgħa ta’ April 1989, Ġuża qalet li rat viżjoni bikkietha ħafna.  
Hija tgħid: "Meta wasal il-ħin qalulu, ‘Stabat fuq is-salib ħalli nibdew 
nagħtuk bl-imrietel fuq idejk u fuq saqajk’...  L-aktar li bata Ġesu fuq 
idu x-xellugija li refa’ s-salib u fuq riġlu l-leminija li refgħet il-piż.  
Imbagħad bdew jinqatgħu il-vini minnu...  Imbagħad rajt qisni ħames 
persuni f’dik il-viżjoni illi qabdu jneħħulu dik l-imqaddsa u l-imbierka 
ta’ libsa illi kienet imwaħħla miegħu b’ħafna feriti, dak id-demm...  
Lanqas lill-agħar bniedem li hawn fid-dinja ma tawhielu din il-passjoni...  
Dana kien l-Iben t’Alla, l-Iben Divin illi niżel għalina biex isalvana, 
biex jeħlisna mill-bibien ta’ l-Infern.  Qalli, ‘Binti, neżlin ħafna rwieħ 
ġo l-Infern għax mhux talli ma jemmnux talli jiddisprezzaw il-passjoni 
Tiegħi u jweġġgħu il-qalb ta’ Missieri...  Meta tara dawn in-nies bla 
fidi li jġagħlek tbati...’”

Sylvana Spiteri LL.D
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No. 120                               Ottubru 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.

1.  Il-Ħadd 6 u 20 ta’ Ottubru 2019 fil-5.00p.m.
 Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Novembru 2019 fit-3.30pm.
 Il-Ħadd 1 u 15 ta’ Diċembru 2019 fit-3.00pm
 Il-Ħadd 5 u 19 ta’ Jannar 2020 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

ALLA TAGĦNA JAFDANA GĦAX IĦOBBNA
Is-7 ta' Ġunju 2019 kien jum ieħor importanti għall-Moviment Madonna 

tal-Konsagrazzjoni.  Mons. Arċisqof laqa' t-talba tal-Kumitat sabiex fil-
Girgenti titqaddes quddiesa u Fr. Josef Mifsud, Arċipriet tas-Siġġiewi, 
aċċetta bil-qalb li jkun iċ-ċelebrant.  

Waqt l-omelija, Fr. Mifsud wassal dan il-messaġġ:  "Żgur li ħafna minna 
familjari mad-devozzjoni lejn il-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù li normalment 
hija marbuta mal-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Aħna hawnhekk iltqajna mhux 

GRAZZJI MAQLUGĦA
J. E. mir-Rabat kiteb hekk: Fit-23 ta' Ottubru 2018, għal xi t-15:00 
kont sejjer lura lejn dari fuq Bus 56, wara li mill-Isptar Mater Dei, 
fejn mort inżur lil missieri, kont irħejtilha għal laqgħa twila ġewwa 
l-Belt Valletta. Fejn ta' Qali, fil-14:58 biddilt il-Bus 56 għall-Bus 181, 
billi din, fix-xita li kienet qed traxxax, suppost li kienet se twassalni 
sa kważi maġemb dari. Waqt li l-karozza kienet tiela' bi speed pjuttost 
qawwi t-Telgħa tas-Saqqajja, ġara dak li ferm diffiċli jista’ jiġri. 

Eżatt faċċata tad-diskoteka "Tattingers", il-mera ta' quddiem, fuq 
ix-xellug, tal-karozza laqtet binja qadima. Bl-impatt, il-mera mhux 
talli taret, imma talli l-kanna li magħha kienet imwaħħla u li tesporgi 
`l barra mill-karozza, b'xi mod inspjegabbli, irnexxilha tirfed il-hajt, 
taqla' kantun mill-binja u ttajru lura għal gol-windscreen tal-istess 
karozza. Iżda, minflok ma kompla jtir direttament għal fuqi – billi 
jien biss kont qribu -- fost l-għaġeb ta' kulħadd, dal-kantun weħel ġol-
windscreen, qrib it-tarf tax-xellug. 

Billi f'dak il-ħin tal-inċident kont qed naħseb dwar il-Girgenti, dwar 
Ġuża Mifsud u dwar it-tixrid tad-devozzjoni lejhom, nemmen li kien 
intervent mill-Madonna, meqjuma taħt it-titoli tal-Konsagrazzjoni 
u tal-Girgenti u minn Guza, li skansawni milli jiġrili xi deni. Dak li 
għaddejt minnu kien sinjal tal-preżenza u tal-wens tagħhom fil-ħajja 
tiegħi ta' kuljum, inkluż waqt dixxernimenti importanti li lkoll irridu 
nagħmlu.  

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 tat-tlieta u għoxrin anniversarju mill-mewt ta’ 
Ġuża Mifsud, ser tiġi ċelebrata quddiesa għar-ruħha 

fil-Knisja Arċipretali tas-Siġġiewi 
it-Tnejn 28 ta’ Ottubru 2019 fis-6.30p.m. 

Nappella sabiex nattendu bi ħġarna. 

LIVE STREAMING 
TAL-LAQGĦAT TA' TALB FIL-GIRGENTI

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
Maħbub Ġesu Inti tinsab f'dik l-Ewkaristija, f'dika l-Ostja 
bajda, imbierka, immakolata sabiex  taħsbilna għall-għejxien 
ta' ruħna.  Dik veru il-ħobż tas-sema, il-ħobż ta' dejjem, li ma 
jispiċċa qatt.  Bħalma l-ġisem ikun irid jitrejjaq bil-ħobż li jkun 
ġej mill-qamħ, hekk ir-ruħ għandha bżonn dan l-ikel li  ġej 
mill-frott ta Bin il-bniedem, din l-ostja divina, l-ostja mqaddsa, 
l-ostja mmakolata, ħobż tas-sema, ħobż ta' l-anġli li ma jispiċċa 
qatt. Glorja lill-Missier...                                       

(Ġuża Mifsud)

Fr. Josef Mifsud, Arċipriet tas-Siġġiewi jiċċelebra quddiesa 
l-Girgenti fis-7 ta' Ġunju 2019
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