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No. 121                                Jannar 2020  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 2020
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

H. M. minn Birżebbugia kitbet hekk: Nirringrazzja lil Alla għall-grazzja 
li qlajt bl-interċessjoni tal-Ħniena Divina u tal-Madonna tal-Girgenti.  
Ma kellix bżonn nagħmel chemoteraphy għall-marda li għandi u ta' dan 
inħossni grata ħafna lejn Alla.

G.C. mir-Rabat, Għawdex tirringrazzja lil Alla għall-grazzji li qalgħet 
bl-interċessjoni ta' Ġuża Mifsud.

M.M. mir-Rabat Malta tirringrazzja lil Alla għall-grazzji li qalgħet 
bl-interċessjoni ta' Ġuża Mifsud. Dawn il-grazzji qalgħethom kemm hi 
personali kif ukoll membri tal-familja taghha.

V. S. minn Birkirkara kiteb  hekk: Jiena tlabt quddiem ritratt ta' Ġuża 
Mifsud għax kont muġugħ ħafna bil-ġebla u wara ftit minuti ma ħassejt 
xejn aktar.

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 2020 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 ċemplu 21468109 jew ikellmu lill-membri tal-Kumitat.

IL-WEBSITE 
www.ourladyofconsecration.org

Il-website tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni ingħatat dehra 
ġdida, dehra aktar moderna.
F'din il-website issibu ħafna informazzjoni dwar Ġuża Mifsud, it-titoli tal-
Madonna tal-Konsagrazzjoni u l-Madonna tal-Girgenti, talb, il-kontenut 
tas-seba' kotba li ġew ippubblikati bil-messaġġi mwassla minn Ġuża, 
grazzji maqlugħa, dati tal-laqgħat, ritratti, filmati... tagħrif b'seba lingwi.
Inħeġġukom iżżuru dik il-website biex issiru tafu ħafna aktar.

1.  Il-Ħadd 5 u 19 ta’ Jannar 2020 fit-3.00p.m.
    Il-Ħadd 2 u 16 ta’ Frar 2020 fit-3.30p.m.
    Il-Ħadd 1 u 15 ta’ Marzu 2020 fl-4.00p.m.
    Il-Ħadd 5 u 19 ta’ April 2020 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 jew ċemplu 21468109.

Isidoro u Nikolina, missier u omm Ġuża Mifsud

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.
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INSIRU NAFU AKTAR LIL ĠUŻA MIFSUD
(it-tmien parti)

Qatt ma riedet tiżżewweġ
Jidher li minn dejjem ħasset li għandha tagħti ħajjitha kompletament lill-

Mulej, ħajjitha riedet taqsamha biss miegħu, tant li rrifjutat kull proposta 
ta’ żwieġ li saritilha.  Hija tirrakkonta hekk:  “Jiena qatt ma kont nuri 
ruħi li jiena mitbiela u muġugħa allavolja l-passat tiegħi kien kiefer, għax 
issa rrid ngħid kollox...  Ommi u missieri bdew jinkwetawni ħafna, mhux 
għax ġejt waħdi u ridt inkompli ngħinhom f'saħħithom, imma għax dan li 
ġej kien għalija l-akbar xewk ta’ ħajti.  Darba ommi qaltli, ‘Ġuża, hawn 
bniedem li tant iħobbok, għax ma tagħmilx kuraġġ u tiżżewweg għax lili 
qegħda ssewwidli qalbi li ħa nħallik waħdek.’  Jien għidtilha, ‘Ma, aqbad 
u ħallini għax jien m’iniex immejla lejn dik it-triq u dawn l-affarijiet 
toqogħdux issemmuhomli.’...  Xi żmien wara kien hemm xi ħadd ieħor u 
ommi reġgħet qaltli, ‘Binti, jisgħobini għax issa ħa nħallik waħdek u mhux 
ser ikollok ma’ min tgħid kelma’ u lil ommi għidtilha, ‘Ma, aħfirli, għax 
qegħdin iddejquni u ser ikolli ngħid lil Dun Ġorġ' kif filfatt għamilt.  Kien 
hemm xi ħamsa oħra li riduni iżda m’iniex ser noqgħod insemmihom... 
L-għażiż ħija fil-Mulej u fil-Madonna Dun Ġorġ, tant ħadni bis-serjetà 
li kienu qegħdin idejquni tal-familja, li mar ir-razzett, sab lil ommi, lil 
missieri u lil ħuti anka s-subien u qalilhom, ‘Lil Ġuża ħalluha bi kwietha 
għax Ġuża għandha appostolat ieħor li l-Mulej għoġbu jinqeda biha.  Ġuża 
mhix għal dik it-triq u toqogħdux tħarbtuha għax ma nistgħux inħarbtulha 
l-vokazzjoni tagħha.’  U jiena nirringrazzja lill-Mulej u lill-Madonna li ma 
baqgħux jinsistu fuq din il-ħaġa...

Għadda ż-żmien, kien għadda xi xahar u nofs minn fuq il-mewt t’ommi  
u jiena lil missieri, tajtu jiekol u kont sejra irtir biex noffri ftit tbatija u 
mortifikazzjoni għall-bżonnijiet t’ommi għax imbagħad bdejt inħoss li 
għandi nitlob ħafna għaliha.  Imma taħsbux intom li x-xitan raqad hawn.  
Kien il-Ħadd u għall-ħabta tat-8.30am għidtlu, “Missier, sejra rtir.”  Qalli, 
“Mur binti, mur u oqgħod kemm trid.”  Imma ħabbat il-bieb u nara raġel 
u jiena għidtlu, “Xi trid għax sejra rtir u ma nistax naħli żmien.”  Dana 
qalli, “Ġejt biex inkellem ftit lil missierek.”  Jiena għidtlu, “Lil missieri xi 
tridu?”  Qalli, “Biex inkellmu ftit fuqek.”  Għidtlu, “Dan ix-xitan bagħtek 
biex ittellifni l-irtir.”  Qalli, “Ġejt ngħidlek li ġie żagħżugħ, imqabbad 
tajjeb, mill-Awstralja li jridek.”  Għidtlu, “Int ukoll dalgħodu ġej b’ħafna 
ħmerijiet.”  Qalli, “Dan il-ġuvni mqabbad ta, għandu karozza, flus kemm 

trid u miegħu tkun sinjura.”  Qalli, “Miegħek għalxejn qed nitħaddet, aħjar 
iġġib lil missierek ħa nkellmu ftit.”  Jiena qisni bżajt minn dan ir-raġel u 
għidtlu, “Missier ejja naqra s’hawn għax ġie xitan iridek.”

Dan ir-raġel staqsieni jistax joqgħod ftit bilqiegħda iżda jiena għidtlu, 
“Le, toqgħod xejn għax m’għandix ħin.”  Nerġa ngħidilkom li dan ġara 
biss xahar u nofs wara l-mewt t’ommi u dak iż-żmien jiena kelli xi wieħed 
u erbgħin sena.  Missieri li kien jismu Sidor ġie u qallu, “Xi trid sieħeb?”  
Dan qallu, “Sidor, jien ġejt inkellmek ftit fuq it-tifla, għax ġie żagħżugħ 
mill-Awstralja li jafni u dan xeħet għajnejh fuq Ġuża u jekk nirranġaw ma 
jridx idum, ta.”

Missieri qallu, “Dina m’ijiex affari tiegħi, din affari tagħha u meta fil-
passat għidnilha xi ħaġa fuq dawn l-affarijiet dejjem urietna li dik mhix 
it-triq tagħha.”  Qbiżt jien u għidtlu, “Jekk jogħġbok oħroġ bil-kwiet għax 
inkella naqbad jien u noħorġok.”  Dan qalli, “Jiena b’daqshekk ma ġejt 
noħodlok xejn.  Ġejt ngħidlek għax bagħtni hu.”  Jien għidtlu, “Mur għidlu 
jfittex bieb ieħor u jekk jogħġbok tiġinix b’aktar risposti minn tiegħu.”  Dan 
qalli, “Ġuża ħa jisgħobik.”  Jien għidtlu, “Aktar qed jisgħobini għax telliftni 
l-irtir u ġejt b’din il-proposta tiegħek.”  Dan ma kienx biżżejjed, qal lil ħuti 
u kellmuni, iżda jien għidtilhom, “Tkellmunix iżjed fuq dawn l-affarijiet,” 
u fil-fatt ma kellmunix iżjed.”

Imħabba lejn is-saċerdoti
 Ir-rispett lejn is-saċerdot minn dejjem kien kbir.  Mhux biss kienet 

tfittixhom għall-ħajja spiritwali tagħha iżda kienet taqdihom ukoll 
materjalment.  Hija tgħid :

“Dwar Dun Ġorġ Mercieca rrid ngħid ukoll, li meta dan kien jiġi jqarilna 
s-Siġġiewi jiena kont inlestilu x’jiekol u anka għal fil-għaxija kont nagħtih 
l-ikel miegħu.  Tgħidx kemm kont nieħu gost meta, wara li mietet ommi, 
kont nara lil missieri u lilu jieklu fuq il-mejda.  U dana Dun Ġorġ meta  
flimkien ma’ missieri kien ilesti miċ-ċena kien jgħidli, ‘Jiena m’għandix 
biex inħallsek’ u jien kont ngħidlu, ‘mur ara daqs kemm għamilt miegħi.’

Hu kien jgħidli, ‘Jiena dan m’iniex ngħidulek biex inħallsek għax dan irid 
iħallsek Alla tiegħu.  Imxi ftit fejn mietet ommok ħalli nitolbu ftit għaliha.  
Ġuża jiena għandi naħseb li ommok ġja rregalha l-Mulej ta’ l-imġieba 
tajba ħafna illi tatek.  Anka lilek il-Mulej ħa jippremjak ħafna għaliex inti 
għandek rispett kbir lejn is-saċerdoti, mhux għax qegħda tlestili x’niekol 
kull meta niġi nqarar fil-paroċċa tiegħek, imma jiena hekk qiegħed inħoss 
minn Alla.  Alla ħa jippremjak ħafna f’din id-dinja u fl-oħra għax-xogħol 
li inti tajt lill-Mulej għal dak kollu li fdalek f’idejk permezz tal-Madonna.’”

Fil-laqgha tal-Girgenti ta’ l-24 ta’ Ġunju 1994  hija tkompli tgħid: 
“Semmejtilhom lil Dun Ġorġ Preca, imbagħad kelli ma’ Dun Ġorġ Mercieca 
li kont anka naqdih u nservih f’dak li kien ikollu forsi ftit bżonn, kont 
insajjarlu meta kien jiġi s-Siġġiewi biex iqarar in-nies.  Dak iż-żmien kien  
jgħidli, “Għandi bżonn ta xi flanella,” dak kien saċerdot.  Dawk kienu 
saċerdoti!  Qalli, “Għandi bżonn għax jiena fis-Sajf bil-flannella nibqa’.”  
Qalli, “l-flanelli ħithomli bil-pulzier sa fuq il-pala ta’ idi.”  Kont ħitlu erba’ 
flanelli ... u dawn il-flanelli għamilthomlu bil-pulzier għal fuq il-komma 
biex jilbishom taħt is-suttana.”  

Kienet iddur biz-ziju, b’missierha u bin-nannu
Iz-zija Ubaldesca, oħt ommha mietet xebba u ħalliet warajha lil ħuwha 

Karmnu  ukoll ġuvni.   “…iz-ziju Karm miet ta' xi wieħed u tmenin sena u 
z-zija mietet qisu ta' xi sebgħa u sittin sena.  Imbagħad miskin kien waħdu 
z-ziju Karm, kont indur ftit, kemm nista' bih jiena u anka meta kien jimrad 
kont inġibu d-dar u ndur bih.

Per ez missieri kien jgħidli, kont ngħidlu, "Oqgħod kwiet, ħa ndur bik 
u ħa ndur bih", U dan iz-ziju Karm kien qaddis ta' wkoll, kien raġel tajjeb 
ħafna, ħafna, ħafna, il-ġirien jafuħ.  U kellna wkoll magħna n-nannu, il-
missier missieri, dak miet ta' sebgħa u disgħin sena miet in-nannu, missier 
missieri, hawn fuq kien, sal-aħħar kien hawn fuq.  Kien qisu niżel ta' xi 
tmienja jew sebgħa u disgħin sena minn hawn fuq għax niżel u nsomma 
daqshekk, tista' tgħid miet hawn fuq in-nannu wkoll.  

Meta marret Sirakuża
Is-safar ma kienx xi passatemp għal Ġuża, jidher li lanqas sa Għawdex 

qatt ma marret.  Ħarġet minn Malta darba waħda biss meta flimkien ma’ 
oħtha Anna u mas-Sinjorina Maria Delia marret sa Sirakuża biex iżżur lill-
Madonna tad-dmugħ.  Hija telqet minn Malta fit-3 ta’ Ottubru 1953 fuq li-
Star of Malta u waslet Sirakuża fl-4 ta’ Ottubru. Telqet lura minn Sirakuża 
fis-6 ta’ Ottubru 1953 u waslet Malta fis-7 ta’ Ottubru 1953 .

Irċvuta datata 6 ta’ Ottubru 1953 tindika li qagħdet fl-Albergo Ristorante 
“Gran Bretagna” ta’ Via Savona 19-21, Siracusa u għall-kamra tħallset is-
somma ta’ Lire 3000.

Żewġ irċevuti oħra maħruġa mill-Municipio di Siracusa jindikaw li daħlu 
fil-Latomia dei Cappuccini.

Dwar din is-safra tkellmet fil-laqgħa tat-2 ta’ Lulju 1995  meta qalet, 
“wasalna s-Sibt filgħodu, morna s-Sibt billejl u wasalna fl-erbgħa ta’ filgħodu 
l-Ħadd.  Per eżempju, lil Ninu ta’ Gajjes tafu, ħu Fredu, dana qalli, “Ġuża 

inti l-aktar li ħa tmur mill-agħar,” għidtlu, “ibżax, ma jimpurtax, għax 
il-vapur beda tiela u nieżel, kien ix-xahar tar-rużarju dana, kien għamel 
ħafna maltemp Malta u hemmhekk tant għamel xita kbira.  Ara x’qegħda 
nsemmilkom tallum ta, għax ilu naħseb xi ħamsin, ma ngħidx sittin għax 
sittin forsi m’humiex.

U meta morna f’din il-knisja per eżempju, kellna lil Ġesu bħal dan kbir 
Kurċifiss u nsomma, ġew xi ħamsa nies konna, ħamsa, tmienja kollox.  U 
min tqarben f’dik il-ġurnata, f’dik il-quddiesa ta’ jum il-Ħadd konna jiena, 
oħti u Miss Delia.”

Jiena personalment, niftakar lil Anna oħt Ġuża tgħidli li meta l-Madonna 
bkiet f’Sirakuża, Anna xtaqet tmur.  Marret għand Ms. Delia u din wkoll 
riedet tmur.  Meta marret id-dar u qalet lil Ġuża li sejrin Sirakuża, din 
qaltilha, “Fejn sejra?  Jien irrid niġi magħkom.”  Iżda meta kienu Sirakuża, 
Ġuża lwiet sieqha u ma setgħux imorru mkien iżjed, mis-safra tagħhom ma 
gawdew xejn aktar.

Meta kellha l-Ħanut
 Meta ma baqgħetx taħdem ir-raba, Ġuża kienet tmexxi bażar li fetħet fir-

remissa li hemm mad-dar tagħha, jiġifieri fi 17, Triq San Ġakbu, s-Siġġiewi.
Mill-permess maħruġ mill-pulizija għal dan il-għan jidher li hi kellha 

l-permess biex tbiegħ: “bazaar articles, drapery, stationery, confectionary, 
chinaware, enamelware and mineral water by bottle.  Provided no footwear 
is sold.”  Dokument ieħor jindika li kienet ukoll tbiegħ il-bolli: l-ordni 
tagħha kienet għall-bolli ta’ 1/2d, 1 1/2d, 3d, 6d u xelin.

L-irċevuti li nstabu ta’ meta hi kienet tixtri l-merċa jkopru l-perjodu 
1956 – 1974.  Dawn huma xhieda li x’aktarx dan kien il-perjodu li għamlet 
bil-bazaar.

Diversi persuni jgħidu li hi kienet tinqeda bil-ħanut biex tkompli tagħmel 
il-ġid.  Jekk kienet tisma’ lil xi ħadd jidgħi kienet issejjaħlu bl-iskuża biex 
tagħtih naqra luminata x’jixrob ħalli twissih, min kien imur iferra l-problemi 
tal-familja kienet tħobb tgħidilhom, “is-sabar tal-qabar”.  Kemm kienet 
ġeneruża kienu jixduh it-tfal ta’ dak iż-żmien għax meta jmorru mal-ġenituri, 
kienet min rgħajja tagħtihom il-ħelu.

L-inkwadru tal-Madonna tal-Konsagrazzjoni dam għal diversi snin fil-
ħanut għalkemm ħadd ma kien jaf il-misteru warajh.  Kien proprju f’din 
il-kamra li Ġuża ħadet l-aħħar nifsijiet tagħha u marret tiltaqa’ mal-Mulej 
fit-28 ta’ Ottubru 1996.

Sylvana Spiteri LL.D
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INSIRU NAFU AKTAR LIL ĠUŻA MIFSUD
(it-tmien parti)

Qatt ma riedet tiżżewweġ
Jidher li minn dejjem ħasset li għandha tagħti ħajjitha kompletament lill-

Mulej, ħajjitha riedet taqsamha biss miegħu, tant li rrifjutat kull proposta 
ta’ żwieġ li saritilha.  Hija tirrakkonta hekk:  “Jiena qatt ma kont nuri 
ruħi li jiena mitbiela u muġugħa allavolja l-passat tiegħi kien kiefer, għax 
issa rrid ngħid kollox...  Ommi u missieri bdew jinkwetawni ħafna, mhux 
għax ġejt waħdi u ridt inkompli ngħinhom f'saħħithom, imma għax dan li 
ġej kien għalija l-akbar xewk ta’ ħajti.  Darba ommi qaltli, ‘Ġuża, hawn 
bniedem li tant iħobbok, għax ma tagħmilx kuraġġ u tiżżewweg għax lili 
qegħda ssewwidli qalbi li ħa nħallik waħdek.’  Jien għidtilha, ‘Ma, aqbad 
u ħallini għax jien m’iniex immejla lejn dik it-triq u dawn l-affarijiet 
toqogħdux issemmuhomli.’...  Xi żmien wara kien hemm xi ħadd ieħor u 
ommi reġgħet qaltli, ‘Binti, jisgħobini għax issa ħa nħallik waħdek u mhux 
ser ikollok ma’ min tgħid kelma’ u lil ommi għidtilha, ‘Ma, aħfirli, għax 
qegħdin iddejquni u ser ikolli ngħid lil Dun Ġorġ' kif filfatt għamilt.  Kien 
hemm xi ħamsa oħra li riduni iżda m’iniex ser noqgħod insemmihom... 
L-għażiż ħija fil-Mulej u fil-Madonna Dun Ġorġ, tant ħadni bis-serjetà 
li kienu qegħdin idejquni tal-familja, li mar ir-razzett, sab lil ommi, lil 
missieri u lil ħuti anka s-subien u qalilhom, ‘Lil Ġuża ħalluha bi kwietha 
għax Ġuża għandha appostolat ieħor li l-Mulej għoġbu jinqeda biha.  Ġuża 
mhix għal dik it-triq u toqogħdux tħarbtuha għax ma nistgħux inħarbtulha 
l-vokazzjoni tagħha.’  U jiena nirringrazzja lill-Mulej u lill-Madonna li ma 
baqgħux jinsistu fuq din il-ħaġa...

Għadda ż-żmien, kien għadda xi xahar u nofs minn fuq il-mewt t’ommi  
u jiena lil missieri, tajtu jiekol u kont sejra irtir biex noffri ftit tbatija u 
mortifikazzjoni għall-bżonnijiet t’ommi għax imbagħad bdejt inħoss li 
għandi nitlob ħafna għaliha.  Imma taħsbux intom li x-xitan raqad hawn.  
Kien il-Ħadd u għall-ħabta tat-8.30am għidtlu, “Missier, sejra rtir.”  Qalli, 
“Mur binti, mur u oqgħod kemm trid.”  Imma ħabbat il-bieb u nara raġel 
u jiena għidtlu, “Xi trid għax sejra rtir u ma nistax naħli żmien.”  Dana 
qalli, “Ġejt biex inkellem ftit lil missierek.”  Jiena għidtlu, “Lil missieri xi 
tridu?”  Qalli, “Biex inkellmu ftit fuqek.”  Għidtlu, “Dan ix-xitan bagħtek 
biex ittellifni l-irtir.”  Qalli, “Ġejt ngħidlek li ġie żagħżugħ, imqabbad 
tajjeb, mill-Awstralja li jridek.”  Għidtlu, “Int ukoll dalgħodu ġej b’ħafna 
ħmerijiet.”  Qalli, “Dan il-ġuvni mqabbad ta, għandu karozza, flus kemm 

trid u miegħu tkun sinjura.”  Qalli, “Miegħek għalxejn qed nitħaddet, aħjar 
iġġib lil missierek ħa nkellmu ftit.”  Jiena qisni bżajt minn dan ir-raġel u 
għidtlu, “Missier ejja naqra s’hawn għax ġie xitan iridek.”

Dan ir-raġel staqsieni jistax joqgħod ftit bilqiegħda iżda jiena għidtlu, 
“Le, toqgħod xejn għax m’għandix ħin.”  Nerġa ngħidilkom li dan ġara 
biss xahar u nofs wara l-mewt t’ommi u dak iż-żmien jiena kelli xi wieħed 
u erbgħin sena.  Missieri li kien jismu Sidor ġie u qallu, “Xi trid sieħeb?”  
Dan qallu, “Sidor, jien ġejt inkellmek ftit fuq it-tifla, għax ġie żagħżugħ 
mill-Awstralja li jafni u dan xeħet għajnejh fuq Ġuża u jekk nirranġaw ma 
jridx idum, ta.”

Missieri qallu, “Dina m’ijiex affari tiegħi, din affari tagħha u meta fil-
passat għidnilha xi ħaġa fuq dawn l-affarijiet dejjem urietna li dik mhix 
it-triq tagħha.”  Qbiżt jien u għidtlu, “Jekk jogħġbok oħroġ bil-kwiet għax 
inkella naqbad jien u noħorġok.”  Dan qalli, “Jiena b’daqshekk ma ġejt 
noħodlok xejn.  Ġejt ngħidlek għax bagħtni hu.”  Jien għidtlu, “Mur għidlu 
jfittex bieb ieħor u jekk jogħġbok tiġinix b’aktar risposti minn tiegħu.”  Dan 
qalli, “Ġuża ħa jisgħobik.”  Jien għidtlu, “Aktar qed jisgħobini għax telliftni 
l-irtir u ġejt b’din il-proposta tiegħek.”  Dan ma kienx biżżejjed, qal lil ħuti 
u kellmuni, iżda jien għidtilhom, “Tkellmunix iżjed fuq dawn l-affarijiet,” 
u fil-fatt ma kellmunix iżjed.”

Imħabba lejn is-saċerdoti
 Ir-rispett lejn is-saċerdot minn dejjem kien kbir.  Mhux biss kienet 

tfittixhom għall-ħajja spiritwali tagħha iżda kienet taqdihom ukoll 
materjalment.  Hija tgħid :

“Dwar Dun Ġorġ Mercieca rrid ngħid ukoll, li meta dan kien jiġi jqarilna 
s-Siġġiewi jiena kont inlestilu x’jiekol u anka għal fil-għaxija kont nagħtih 
l-ikel miegħu.  Tgħidx kemm kont nieħu gost meta, wara li mietet ommi, 
kont nara lil missieri u lilu jieklu fuq il-mejda.  U dana Dun Ġorġ meta  
flimkien ma’ missieri kien ilesti miċ-ċena kien jgħidli, ‘Jiena m’għandix 
biex inħallsek’ u jien kont ngħidlu, ‘mur ara daqs kemm għamilt miegħi.’

Hu kien jgħidli, ‘Jiena dan m’iniex ngħidulek biex inħallsek għax dan irid 
iħallsek Alla tiegħu.  Imxi ftit fejn mietet ommok ħalli nitolbu ftit għaliha.  
Ġuża jiena għandi naħseb li ommok ġja rregalha l-Mulej ta’ l-imġieba 
tajba ħafna illi tatek.  Anka lilek il-Mulej ħa jippremjak ħafna għaliex inti 
għandek rispett kbir lejn is-saċerdoti, mhux għax qegħda tlestili x’niekol 
kull meta niġi nqarar fil-paroċċa tiegħek, imma jiena hekk qiegħed inħoss 
minn Alla.  Alla ħa jippremjak ħafna f’din id-dinja u fl-oħra għax-xogħol 
li inti tajt lill-Mulej għal dak kollu li fdalek f’idejk permezz tal-Madonna.’”

Fil-laqgha tal-Girgenti ta’ l-24 ta’ Ġunju 1994  hija tkompli tgħid: 
“Semmejtilhom lil Dun Ġorġ Preca, imbagħad kelli ma’ Dun Ġorġ Mercieca 
li kont anka naqdih u nservih f’dak li kien ikollu forsi ftit bżonn, kont 
insajjarlu meta kien jiġi s-Siġġiewi biex iqarar in-nies.  Dak iż-żmien kien  
jgħidli, “Għandi bżonn ta xi flanella,” dak kien saċerdot.  Dawk kienu 
saċerdoti!  Qalli, “Għandi bżonn għax jiena fis-Sajf bil-flannella nibqa’.”  
Qalli, “l-flanelli ħithomli bil-pulzier sa fuq il-pala ta’ idi.”  Kont ħitlu erba’ 
flanelli ... u dawn il-flanelli għamilthomlu bil-pulzier għal fuq il-komma 
biex jilbishom taħt is-suttana.”  

Kienet iddur biz-ziju, b’missierha u bin-nannu
Iz-zija Ubaldesca, oħt ommha mietet xebba u ħalliet warajha lil ħuwha 

Karmnu  ukoll ġuvni.   “…iz-ziju Karm miet ta' xi wieħed u tmenin sena u 
z-zija mietet qisu ta' xi sebgħa u sittin sena.  Imbagħad miskin kien waħdu 
z-ziju Karm, kont indur ftit, kemm nista' bih jiena u anka meta kien jimrad 
kont inġibu d-dar u ndur bih.

Per ez missieri kien jgħidli, kont ngħidlu, "Oqgħod kwiet, ħa ndur bik 
u ħa ndur bih", U dan iz-ziju Karm kien qaddis ta' wkoll, kien raġel tajjeb 
ħafna, ħafna, ħafna, il-ġirien jafuħ.  U kellna wkoll magħna n-nannu, il-
missier missieri, dak miet ta' sebgħa u disgħin sena miet in-nannu, missier 
missieri, hawn fuq kien, sal-aħħar kien hawn fuq.  Kien qisu niżel ta' xi 
tmienja jew sebgħa u disgħin sena minn hawn fuq għax niżel u nsomma 
daqshekk, tista' tgħid miet hawn fuq in-nannu wkoll.  

Meta marret Sirakuża
Is-safar ma kienx xi passatemp għal Ġuża, jidher li lanqas sa Għawdex 

qatt ma marret.  Ħarġet minn Malta darba waħda biss meta flimkien ma’ 
oħtha Anna u mas-Sinjorina Maria Delia marret sa Sirakuża biex iżżur lill-
Madonna tad-dmugħ.  Hija telqet minn Malta fit-3 ta’ Ottubru 1953 fuq li-
Star of Malta u waslet Sirakuża fl-4 ta’ Ottubru. Telqet lura minn Sirakuża 
fis-6 ta’ Ottubru 1953 u waslet Malta fis-7 ta’ Ottubru 1953 .

Irċvuta datata 6 ta’ Ottubru 1953 tindika li qagħdet fl-Albergo Ristorante 
“Gran Bretagna” ta’ Via Savona 19-21, Siracusa u għall-kamra tħallset is-
somma ta’ Lire 3000.

Żewġ irċevuti oħra maħruġa mill-Municipio di Siracusa jindikaw li daħlu 
fil-Latomia dei Cappuccini.

Dwar din is-safra tkellmet fil-laqgħa tat-2 ta’ Lulju 1995  meta qalet, 
“wasalna s-Sibt filgħodu, morna s-Sibt billejl u wasalna fl-erbgħa ta’ filgħodu 
l-Ħadd.  Per eżempju, lil Ninu ta’ Gajjes tafu, ħu Fredu, dana qalli, “Ġuża 

inti l-aktar li ħa tmur mill-agħar,” għidtlu, “ibżax, ma jimpurtax, għax 
il-vapur beda tiela u nieżel, kien ix-xahar tar-rużarju dana, kien għamel 
ħafna maltemp Malta u hemmhekk tant għamel xita kbira.  Ara x’qegħda 
nsemmilkom tallum ta, għax ilu naħseb xi ħamsin, ma ngħidx sittin għax 
sittin forsi m’humiex.

U meta morna f’din il-knisja per eżempju, kellna lil Ġesu bħal dan kbir 
Kurċifiss u nsomma, ġew xi ħamsa nies konna, ħamsa, tmienja kollox.  U 
min tqarben f’dik il-ġurnata, f’dik il-quddiesa ta’ jum il-Ħadd konna jiena, 
oħti u Miss Delia.”

Jiena personalment, niftakar lil Anna oħt Ġuża tgħidli li meta l-Madonna 
bkiet f’Sirakuża, Anna xtaqet tmur.  Marret għand Ms. Delia u din wkoll 
riedet tmur.  Meta marret id-dar u qalet lil Ġuża li sejrin Sirakuża, din 
qaltilha, “Fejn sejra?  Jien irrid niġi magħkom.”  Iżda meta kienu Sirakuża, 
Ġuża lwiet sieqha u ma setgħux imorru mkien iżjed, mis-safra tagħhom ma 
gawdew xejn aktar.

Meta kellha l-Ħanut
 Meta ma baqgħetx taħdem ir-raba, Ġuża kienet tmexxi bażar li fetħet fir-

remissa li hemm mad-dar tagħha, jiġifieri fi 17, Triq San Ġakbu, s-Siġġiewi.
Mill-permess maħruġ mill-pulizija għal dan il-għan jidher li hi kellha 

l-permess biex tbiegħ: “bazaar articles, drapery, stationery, confectionary, 
chinaware, enamelware and mineral water by bottle.  Provided no footwear 
is sold.”  Dokument ieħor jindika li kienet ukoll tbiegħ il-bolli: l-ordni 
tagħha kienet għall-bolli ta’ 1/2d, 1 1/2d, 3d, 6d u xelin.

L-irċevuti li nstabu ta’ meta hi kienet tixtri l-merċa jkopru l-perjodu 
1956 – 1974.  Dawn huma xhieda li x’aktarx dan kien il-perjodu li għamlet 
bil-bazaar.

Diversi persuni jgħidu li hi kienet tinqeda bil-ħanut biex tkompli tagħmel 
il-ġid.  Jekk kienet tisma’ lil xi ħadd jidgħi kienet issejjaħlu bl-iskuża biex 
tagħtih naqra luminata x’jixrob ħalli twissih, min kien imur iferra l-problemi 
tal-familja kienet tħobb tgħidilhom, “is-sabar tal-qabar”.  Kemm kienet 
ġeneruża kienu jixduh it-tfal ta’ dak iż-żmien għax meta jmorru mal-ġenituri, 
kienet min rgħajja tagħtihom il-ħelu.

L-inkwadru tal-Madonna tal-Konsagrazzjoni dam għal diversi snin fil-
ħanut għalkemm ħadd ma kien jaf il-misteru warajh.  Kien proprju f’din 
il-kamra li Ġuża ħadet l-aħħar nifsijiet tagħha u marret tiltaqa’ mal-Mulej 
fit-28 ta’ Ottubru 1996.

Sylvana Spiteri LL.D
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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 2020
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

H. M. minn Birżebbugia kitbet hekk: Nirringrazzja lil Alla għall-grazzja 
li qlajt bl-interċessjoni tal-Ħniena Divina u tal-Madonna tal-Girgenti.  
Ma kellix bżonn nagħmel chemoteraphy għall-marda li għandi u ta' dan 
inħossni grata ħafna lejn Alla.

G.C. mir-Rabat, Għawdex tirringrazzja lil Alla għall-grazzji li qalgħet 
bl-interċessjoni ta' Ġuża Mifsud.

M.M. mir-Rabat Malta tirringrazzja lil Alla għall-grazzji li qalgħet 
bl-interċessjoni ta' Ġuża Mifsud. Dawn il-grazzji qalgħethom kemm hi 
personali kif ukoll membri tal-familja taghha.

V. S. minn Birkirkara kiteb  hekk: Jiena tlabt quddiem ritratt ta' Ġuża 
Mifsud għax kont muġugħ ħafna bil-ġebla u wara ftit minuti ma ħassejt 
xejn aktar.

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 2020 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 ċemplu 21468109 jew ikellmu lill-membri tal-Kumitat.

IL-WEBSITE 
www.ourladyofconsecration.org

Il-website tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni ingħatat dehra 
ġdida, dehra aktar moderna.
F'din il-website issibu ħafna informazzjoni dwar Ġuża Mifsud, it-titoli tal-
Madonna tal-Konsagrazzjoni u l-Madonna tal-Girgenti, talb, il-kontenut 
tas-seba' kotba li ġew ippubblikati bil-messaġġi mwassla minn Ġuża, 
grazzji maqlugħa, dati tal-laqgħat, ritratti, filmati... tagħrif b'seba lingwi.
Inħeġġukom iżżuru dik il-website biex issiru tafu ħafna aktar.

1.  Il-Ħadd 5 u 19 ta’ Jannar 2020 fit-3.00p.m.
    Il-Ħadd 2 u 16 ta’ Frar 2020 fit-3.30p.m.
    Il-Ħadd 1 u 15 ta’ Marzu 2020 fl-4.00p.m.
    Il-Ħadd 5 u 19 ta’ April 2020 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 jew ċemplu 21468109.

Isidoro u Nikolina, missier u omm Ġuża Mifsud

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.
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