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No. 123                                Lulju 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.

 ĦARĠA ELETTRONIKA TAL-FULJETT
Il-Covid 19 ġiet fuqna u ġabet ħafna tibdil f'ħajjitna. Ħafna minna 

kellna noqgħodu ġewwa, kellna nibdlu l-istil tal-ħajja...
L-attivitajiet waqfu u kellhom jieqfu wkoll il-laqgħat ta' talb fil-

Girgenti.  Madankollu xorta bqajna f'kuntatt mad-devoti tal-Madonna 
permezz ta' laqgħat li kienu organizzati fuq il-Facebook page Madonna 
tal-Konsagrazzjoni.  F'din il-ħarġa ser nagħtu titwila lejn uħud mill-
messaġġi u talb li twasslu f'dawn il-laqgħat.

teżistix iżjed f'pajjiżna din il-qerda ta' mibegħda li għandna, li qegħda ġġagħalna 
mmorru lura minflok 'il quddiem fil-ħajja spiritwali,  fil-ħajja tar-ruħ.

Il-Madonna trid illi: "Meta nidħlu fil-knisja ma jkunx hemm dak it-tpaċpiċ 
quddiem Ġesù li jkun qiegħed jarana u jismagħna,  għandna nġibu quddiem 
għajnejna li fit-tabernaklu hemm Ġesù ħaj f'dik l-Ostja mqaddsa u divina."  Trid 
il-Madonna li meta nkunu għaddejjin qrib xi artal nagħmlu ġenoflessjoni lil 
Ġesù li qiegħed b'tant imħabba fit-tabernakli tagħna tal-gżejjer żgħar tagħna ta' 
Malta u Għawdex, meqjum għal imħabbitna.  Trid il-Madonna illi ma għandniex 
nirċievu lil Ġesù tal-Ewkaristija meta nkunu mtebbgħin b'xi dnub Alla jħares 
qatt mejjet...  Kemm jista' jkun nitbegħdu minnhom anka d-dnubiet żgħar u 
venjali, għaliex il-Madonna qaltli li Ġesù tal-Ewkaristija meta jidħol f'dik ir-ruħ, 
jixtieq illi jsibha ġnien sabiħ imgħammar b'ħafna affarijiet spiritwali u tajba.

Trid il-Madonna illi f'dan ix-xahar ta' Ġunju u x-xhur l-oħra ta' wara x-xahar 
ta' Ġunju li niftakru fil-Qalb imqaddsa, fil-Qalb illi kienet tant imnikkta fuq 
is-salib illi ħadet dik il-passjoni u l-mewt hekk kiefra għall-umanità, għall-
bnedmin tad-dinja kollha.  Napprezzawha din l-imħabba ta' Kristu l-feddej 
tagħna. L-Ewkaristija m'għandniex nirċevuha biss kull tmint ijiem jew fix-xahar 
ta' Ġunju, imma nkunu ħafna u ħafna kuraġġużi biex jekk jista' jkun lil Ġesù 
tal-Ewkaristija... nirċevuh fix-xhur kollha tas-sena.

F’kollox għandna nippreżentaw lill-Mulej minn filgħodu u ngħidu dik it-talba 
li l-Madonna qaltli biex ngħidha:  O Qalb Imqaddsa ta' Ġesù, kullma nitlob, 
kullma nixtieq, kullma nagħmel, kullma nġarrab, kullma biħsiebu jgħaddi 
mingħalija llum u dejjem, noffri kollox għall-akbar glorja t'Alla, ta' Ġesù, tal-
Ispirtu s-Santu Alla, tal-Madonna, ta' San Ġużepp u tas-sema.

Jekk ma nafux ngħidu hekk  filgħodu kif inqumu, imqar nagħtu l-qima b'dak 
ir-radd tas-salib fl-isem il-Mulej, fl-isem ta' Ġesù u l-Ispirtu s-Santu.  Aħna 
għandna nippreżentaw ruħna minn filgħodu, il-ħajja tagħna kollha lill-Mulej u 
ngħidu:  "Kollox għalik, O Qalb Imqaddsa ta' Ġesù."  Anka l-Madonna  kienet  
tagħmlu dan-att ta' konsagrazzjoni ta' kuljum lill-Mulej."  
•  Il-filmati ta' dawn il-laqgħat u ħafna aktar, wieħed jista' 

jsegwihom fuq Youtube billi jfittex Guza Mifsud jew inkella 
c-channel OurLady OfConsecration.

• Il-ħarġa ta' dan il-fuljett mhix ser tiġi stampata imma wieħed 
jista' jaqraha b'mod elettroniku. F'dawn il-jiem tqassam bil-
posta etc. il-fuljett  ta' April peress li dan ma kienx tqassam 
minħabba l-Covid 19.

Madonna tal-Girgenti u Ġuża Mifsud itolbu għal Malta u għad-dinja

issa qiegħed jagħmel ħafna u ħafna affarijiet f'pajjiżna biex il-qawwa divina 
tat-tliet Persuni tas-Santissima Trinità jeħilsuna minn dan l-għawġ ta' dan l-
ispirtu mniġġeż tad-dimonju.  Jiena dak li qed nitlob għal Malta u għad-dinja.  

Ikun imfaħħar is-Sinjur Alla flimkien ma' Ġesù tal-Ewkaristija, l-Ispirtu s-Santu, 
il-Madonna u s-sema kollha."

LAQGĦA 21 TA' ĠUNJU 2020
Waqt din il-laqgħa inqara dan il-messaġġ li kienet waslitilna snin ilu Ġuża 
Mifsud:
"Qalb ta' Ġesù, li soffrejt agunija l-aktar ħarxa fuq is-salib, ikollok ħniena minni, 
ikollok ħniena mill-missjunarji u mill-midinbin kollha ta' arti u tad-dinja kollha.
 Kemm jisgħobbini meta nisma' dak il-kliem kontra l-Mulej, kontra l-Madonna.  
Il-Mulej qed juża ħafna prudenza ma' dawn in-nies, imma mbagħad x'ħin jasal 
il-ħin tal-ġustizzja mqaddsa Tiegħu ikun hemm wisq biża' fuqhom.  Għalhekk 
minn issa għandhom iħejju ruħhom biex iżommu lsienhom nadif u jeħilsu mill-
misħut vizzju ikrah tad-dagħa, għax dan id-dagħa qiegħed iġib ħafna saħħta 
kbira fuq id-dinja kollha speċjalment fuq artna, ta' Malta u Għawdex.  Dan 
id-dagħa waħxi bil-Mulej u bil-Madonna u bl-Ostja Mqaddsa, kemm huma 
affarijiet koroħ…

Ħafna għandna nfaħħruh lill-Mulej, ħafna għandna nkunu devoti tal-Ostja 
divina, l-Ostja kkonsagrata fl-Ewkaristija.  Għandna nroddu ħajr lil Alla ta' 
dawn il-grazzji kbar illi tana meta bagħtilna lil Ibnu Ġesù fid-dinja permezz 
tal-Ispirtu s-Santu u tal-Madonna, rigward li Ġesù meta kien għadu fid-dinja 
għamlilna tifkira l-aktar sabiħa u l-aktar għażiża tal-Ewkaristija.  Mhux biss 
għandna nfaħħruha l-Ewkaristija, imma  nersqu lejha għax Hu stess qal: "Min 
jirċievi l-Ewkaristija ta' sikwit jew kuljum, postu għandu jkun fis-sema."  Ara 
naqra x'wegħda sabiħa u kbira għamlilna Ġesù rigward dawn l-affarijiet, kemm 
ta' min ifaħħarha l-Ewkaristija, kemm ta' min imaqdar lil dawk in-nies illi 
joħduha kontra l-Ewkaristija, jidgħu bl-Ostja!
Niftakru ħafna f'dan ix-xahar ta' Ġunju fl-imqaddsa Ewkaristija, kemm għandna 
veru nkunu ħafna attivi, ikollna ħafna mħabba lejn il-bejta qaddisa u sabiħa 
ta' Ġesù tal-Ewkaristija.  Din il-bejta hija t-tabernaklu mqaddes ta' Ġesù sa-
gramentat.

Ħuti l-aktar għeżiez, nżommu ilsienna nadif, moħħna qaddis biex naħsbu 
aktar fuq Ġesù li tant ħabbna fl-Ewkaristija, jiġifieri illi qabel ma nitqarbnu 
rridu naraw  li ma nobogħdu lil ħadd, inħobbu lil kulħadd minn qalbna u ma 

1.  Il-Ħadd 5 u 19 ta’ Lulju 2020 fis-6.30p.m.
    Il-Ħadd 2 u 16 ta’ Awwissu 2020 fis-6.30p.m.
    Il-Ħadd 6 ta’ Settembru 2020 fis-6.00p.m.
    Il-Ħadd 20 ta’ Settembru 2020 fil-5.30p.m.
    Il-Ħadd 4 u 18 ta' Ottubru 2020 fil-5.00pm.
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



LEĦEN IL-GIRGENTI – Paġna 3 Lulju 2020 LEĦEN IL-GIRGENTI – Paġna 4 Lulju 2020 LEĦEN IL-GIRGENTI – Paġna 5 Lulju 2020LEĦEN IL-GIRGENTI – Paġna 2 Lulju 2020

NAGĦTU ĦARSA LEJN UĦUD MILIL-LAQGĦAT
L-intenzjonijiet, ir-rużarju, it-talba tal-konsagrazzjoni tal-qlub tagħna lil Marija, 
u t-talb lil San Ġużepp u San Mikiel kienu komuni għal kull laqgħa.  Iżda 
mbagħad kull laqgħa kellha xi laqta partikolari.
Fil-laqgħat tal-15 ta' Marzu u tal-5 ta' April spikkat il-Via Sagra b'meditazzjoni 
ta' Ġuża Mifsud. Peress li l-laqgħa tad-19 ta' April ħabbtet mal-festa tal-Ħniena 
Divina kien naturali li dakinhar tlabna flimkien il-Kurunella tal-Ħniena Divina.

LAQGĦA TAT-3 TA' MEJJU 2020 
F'din il-laqgħa tfakkar l-34 anniversarju minn meta Ġuża Mifsud tellgħet l-
istatwa tal-Madonna fil-Girgenti.  Apparti ħafna talb u kant, smajna flimkien:

Talb b'leħen Ġuża Mifsud
Madonna tal-Konsagrazzjoni mexxi lil kulħadd lejn it-triq tas-salvazzjoni u 
agħtina dak li għandna bżonn kemm spiritwali u kemm temporali.

Insellmulek O ġilju bajdani tat-Trinità Mqaddsa dejjem glorjuża u paċifika.  
Aħna nsellmulek Madonna, ngħidulek u nqimuk għal dawk illi jgħidu li ma 
jafukx. Aħna nafuk għażiża Madonna, aħna nroddulek ħajr, aħna nagħtuk 
ġieh ma’ l-anġli u l-qaddisin kollha fis-sema, glorja kbira li tak il-Mulej Alla 
Missier, flimkien ma’ Ibnu Ġesù u  l-Ispirtu s-Santu Alla meta ġejt inkurunata 
bħala reġina. 

Alla tiegħi, jiena nemmen fik.  Alla tiegħi nadura, nittama u nħobb lilek, ni-
tolbok maħfra għal dawk kollha li ma jemmnux, ma jadurax, ma jittamawx, 
ma jħobbux u ma jservux lilek.  Grazzi Sinjur Alla u aħfrilna Sinjur Alla.

Mulej Alla ta’ l-Eżerċiti ixħet il-ħarsa tiegħek fuqna, twarrabx idejk minna u 
żommna dejjem u tajjeb marbuta mar-rieda, mal-volontà mqaddsa tiegħek.  U 
inti Omm tal-ħniena, Madonna tal-Konsagrazzjoni għinna, ħarisna, skansana 
mill-mewt il-ħażina u minn kull għawġ u wassalna għandek fil-ħajja ta’ de-
jjem.  Ammen.

Fakkarna l-ewwel laqgħa tal-5 ta' Mejju 1986
Akkumpanjat b'diversi ritratti inqara dan l-iscript: Qed nitkellmu fuq l-34 
anniversarju minn meta Ġuża Mifsud tellgħet l-istatwa tal-Madonna fil-Girgenti. 
X’wassal għal dan?  X’għamlet Ġuża?  

Qabel Mejju tal-1986, din ir-roqgħa art li f’dawn is-snin żaruha eluf ta’ Maltin 
u barranin kienet raba bi ftit dwiela fiha.  Il-Girgenti minn dejjem kien magħruf 
għall-ġmiel naturali tiegħu imma ftit li xejn kienu jżuruh nies.
F’Novembru 1985, Ġuża stqarret li fil-lejl tal-Vitorja l-Madonna kienet qaltilha 
li fil-Girgenti trid li ssir statwa tagħha kif kienet talbitha wkoll fis-snin hamsin.  
Mons. Salv Grima li kien id-Direttur Spiritwali ta’ Ġuża kkuntattja lill-iskultur 
Anton Agius biex jaħdem din l-istatwa.  Meta kienet lesta l-istatwa ttieħdet 
id-dar ta’ Ġuża u għamlet xi jiem fl-intrata tagħha.
Ġuża kienet determinata li l-istatwa titla l-Girgenti it-Tnejn 5 ta’ Mejju 1986.  
L-istatwa nħarġet mid-dar ta’ Ġuża u tgħabbiet fuq karozza għal ħabta tal-
5.30pm.
Waslet ħdejn it-Troll, il-Girgenti għas-6.00pm fejn kien hemm jistennewha 
ħafna nies: nies ta’ kull eta u minn kull qasam tal-ħajja.
Hawnhekk l-istatwa tniżżlet minn fuq il-karozza u sal-post intrefgħet fuq l-
ispallejn.  Il-poplu mexa warajha u ingħad ir-ruzarju.
Meta l-istatwa tqegħdet fuq il-pedestal tagħha, giet imbierka minn Fr. Anton 
Gauci.  Fid-diskors tagħha ta’ dakinhar Guza saħqet ħafna kontra d-dagħa, 
kontra l-mibgheda, kontra l-abort u kontra t-tqarbin hazin.
Minn dakinhar il-Girgenti nbidel ma baqax biss post il-bdiewa imma sar post 
it-talb.
Għal żmien twil l-istatwa tal-Madonna kienet wahidha.  Min kien jiffrekkwenta 
l-post kien jirfes fuq il-ħamrija fis-sajf u jgħaffeg fit-tajn fix-xitwa.
Imma mal-ħin Guza kienet imnebbha mis-sema biex żdiedu diversi statwi oħra 
u bil-ġenerożità ta’ ħafna devoti il-post tranġa u sar aktar aċċessibbli għal 
kulħadd.  Ommna Marija qegħda dejjem  hemm tistennina f’dan il-post ta’ 
sbuħija kemm naturali kif ukoll spiritwali.  Qeghda hemm biex tfarraġna, binha 
Ġesu kienet hemm biex ifakkarna fl-imħabba kbira li għandu lejna filwaqt li 
San Ġuzepp u San Mikiel iharsuna mill-ħazen tal-ħajja. Fil-Girgenti wieħed 
isib il-komfort, is-serenità u l-qawwa spiritwali.

LAQGĦA TAS-17 TA' MEJJU 2020
F'din il-laqgħa ntqal dan it-talb li kienet ħejjiet Ġuża Mifsud:

Mulej Alla ta' l-Eżerċiti, Mulej Ġesu ta' l-Ewkaristija, Spirtu s-Santu Alla, 
insellmulkom, nadurawkom u nħobbukom.  Madonna aħna nsellmulek.  Pater, 
Ave u Glorja.

Għażiża Ommna Marija Santissima bil-għajnuna li inti tatina aħna spiss niġu 
f'dawn l-inħawi tal-Girgenti biex quddiemek u quddiem il-Majjesta tal-kbir 
Alla, mieghek nitolbu u nagħmlu l-penitenzi.  Pater, Ave u Glorja.
Madonna, aħna nħobbuk.  Inti tajtna ħafna direzzjonijiet, għajnuna u kuraġġ 
biex f'dan il-post aħna nqaxxna ħafna ġrajjiet sbieħ, ħafna atti ta' mħabba u 
penitenza lejn il-kbir Alla, lejn il-Mulej Ġesu u biex inkabbru l-fidi li jagħtina 
l-Ispirtu s-Santu.  Pater, Ave u Glorja.

Mid-dija xemxija li minna ġejjin ismagħha Madonna din it-tislima tagħna l-
Maltin u l-Għawdxin u tad-dinja kollha maqgħuda fl-imħabba u t-tama li inti 
tatina mis-smewwiet.  Pater, Ave u Glorja.

Għażiża Madonna meqjuma f'dan il-mafkar tal-Girgenti, agħtina l-għajnuna 
tiegħek biex aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar inkunu kuntenti u agħmel li Malta 
u d-dinja jimtlew b'imħabba kbira lejn is-sema biex il-Missier tagħna ċelesti 
jkompli jgħinna, jaħfrilna u jippreparana għall-mewta tajba.  Pater, Ave u Glorja.

Għażiża Madonna tal-Konsagrazzjoni, kompli ifhimna u itlob għalina quddiem 
il-kbir Alla u quddiem ibnek Ġesu kemm fis-sema u kemm fl-art biex tressaqna 
għal dak il-post imħejji għalina fil-Ġenna.  Pater, Ave u Glorja.

Għażiża Madonna aħna tant inħobbuk li niġu minn darna biex hawn nagħtu 
qima kemm lilek, lil kbir Alla u lil Ġesu.  Għinna fil-bżonnijiet tagħna kemm 
materjali u spiritwali u biex ngħarfu u naċċettaw li dejjem nagħmlu r-rieda 
t'Alla l-Missier.  Pater, Ave u Glorja.

LAQGĦA 7 TA' ĠUNJU 2020
Dak inhar kienet taħbat il-festa tat-Trinita Qaddisa u għalhekk inqara dan il-
messagg ta' Ġuża Mifsud:

"Alla kbir, qawwa divina tal-Mulej Ġesù tal-Ewkaristija użana bl-imħabba, 
użana u agħtina dak kollu li għandna bżonn.  Qawwa divina tal-Missier Etern, 
qawwa divina ta' Ġesù tal-Ewkaristija, qawwa divina u kbira tal-Ispirtu s-Santu, 
ħeġġiġna bl-imħabba tal-Missier Etern Alla, bl-imħabba tat-twajjeb Mulej Ġesù 
li tant bata għalina.  Qawwa divina u mħabba tal-Missier Etern għinna, qad-
disna, aqlagħlna dak kollu li għandna bżonn, li ninħtieġu kemm għal ruħna u 
kemm għal ġisimna. Għażiża Madonna, itlob lill-qawwa divina t'Alla għalina 
biex inkunu ħafna b'qawwa kbira spiritwali u d-dnub jitbiegħed minna.

Qawwa divina tal-Mulej Ġesù tal-Ewkaristija, ħu ħsiebna, għinna, agħtina 
l-għajnuna Tiegħek mingħand il-kbir Missier Etern Tiegħek u tagħna, biex 

dan il-Missier Etern jagħdirna, jgħinna, jagħtina li għandna bżonn kemm għal 
saħħitna u kemm għat-twemmin tagħna biex ma jkollniex fiduċja fid-dimonju, 
f'dak l-ispirtu mniġġeż tad-dimonju, imma kemm jista' jkun nitbegħdu ħafna 
minn dan l-ispirtu mniġġeż u nġiegħlu lil ħaddiehor biex jitbiegħed minnu 
u jqawwi ruħu bil-fidi u bl-imħabba lejn il-qawwa tal-Missier Etern, lejn il-
qawwa ta' Ġesù tal-Ewkaristija, lejn il-qawwa u l-imħabba li jħobbna l-Ispirtu 
s-Santu, biex iħeġġiġna bin-nar ta' mħabbtu u jressaqna aktar lejn il-kbir Alla, 
lejn il-Mulej Ġesù u l-għażiża Madonna. Il-Madonna għandha qawwa speċjali 
bit-talb tagħha li titlob għalina quddiem Alla.

U għalhekk għandna nitħeġġu bl-imħabba u bil-ħniena lejn it-tliet Persuni divini 
tas-Santissima Trinità flimkien mal-Madonna, flimkien mal-anġli u l-qaddisin 
kollha tas-sema biex jagħtuna dak kollu li għandna bżonn.  

Jiena ħa nuża x-xejn tiegħi għaliex jiena x-xejn aħjar minni, jiena ma għandi 
xejn aħjar minn ħaddieħor, jiena ma għandi xejn speċjali għaliex il-qawwa 
qegħda għand il-kbir Alla, il-qawwa qegħda għand il-Mulej Ġesù tal-Ewkaristija 
flimkien mat-twajjeb u maħbub Spirtu s-Santu biex iżidilna l-imħabba lejħ u 
lejn it-tliet Persuni divini tas-Santissima Trinità, lejn il-Madonna u s-sema 
kollha, u jekk Alla jrid inbiddlu ħajjitna.  Għandna bżonn il-qawwa divina 
ta' Alla biex ngħixu dejjem fl-imħabba Tiegħu u tal-Mulej Ġesù u tal-Ispirtu 
s-Santu Alla li jżejjinna bl-imħabba spiritwali, biex nersqu aktar u aktar lejn 
il-qawwa divina ta' Alla flimkien mal-qawwa li għandha l-Madonna, għaliex 
il-Madonna hija setgħana ħafna quddiem Alla.  Dak li hi titlob mingħand Alla, 
jekk ikun tajjeb għalina, il-kbir Alla jagħtihulna u jagħtihulna ħafna.  

Għalhekk maħbubin ħuti, naħsbu ħafna fl-ewwel Persuna tas-Santissima Trin-
ità, il-qawwa tal-Mulej Missier, fit-tieni Persuna divina u fil-qawwa tal-Mulej 
Ġesù li għandu fl-Ewkaristija u aktar u aktar fis-sema, l-imħabba kbira li  
għandu lejna l-Ispirtu s-Santu, għaliex meta nitolbuh bil-fidi u bl-imħabba Hu 
jressaqna lejn l-Ewkaristija kif imiss u ma nonqsux li nitolbu lill-Madonna, 
għaliex il-Madonna tinterċedi għalina dejjem quddiem il-kbir Alla, quddiem 
binha Ġesù, quddiem l-Ispirtu s-Santu.

Nitolbu ħafna lis-sema biex inkunu eżatti fl-imħabba tagħna lejn it-tliet Per-
suni tas-Santissima Trinità u ma noqogħdux ninħlew fuq ħajja ħażina li qed 
jgħaddi ħaddieħor.  Il-ħajja ta' dak il-bniedem li jkun max-xitan hija ħajja 
moħlija.  Nitolbu lill-qawwa  tat-tliet Persuni divini tas-Santissima Trinità, 
flimkien mal-Madonna u mas-sema kollha biex jeħilsuna mill-ispirti mniġġsa 
tax-xitan, minn dak tad-dlamijiet li qiegħed jagħmel ħafna trouble fid-dinja u 
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NAGĦTU ĦARSA LEJN UĦUD MILIL-LAQGĦAT
L-intenzjonijiet, ir-rużarju, it-talba tal-konsagrazzjoni tal-qlub tagħna lil Marija, 
u t-talb lil San Ġużepp u San Mikiel kienu komuni għal kull laqgħa.  Iżda 
mbagħad kull laqgħa kellha xi laqta partikolari.
Fil-laqgħat tal-15 ta' Marzu u tal-5 ta' April spikkat il-Via Sagra b'meditazzjoni 
ta' Ġuża Mifsud. Peress li l-laqgħa tad-19 ta' April ħabbtet mal-festa tal-Ħniena 
Divina kien naturali li dakinhar tlabna flimkien il-Kurunella tal-Ħniena Divina.

LAQGĦA TAT-3 TA' MEJJU 2020 
F'din il-laqgħa tfakkar l-34 anniversarju minn meta Ġuża Mifsud tellgħet l-
istatwa tal-Madonna fil-Girgenti.  Apparti ħafna talb u kant, smajna flimkien:

Talb b'leħen Ġuża Mifsud
Madonna tal-Konsagrazzjoni mexxi lil kulħadd lejn it-triq tas-salvazzjoni u 
agħtina dak li għandna bżonn kemm spiritwali u kemm temporali.

Insellmulek O ġilju bajdani tat-Trinità Mqaddsa dejjem glorjuża u paċifika.  
Aħna nsellmulek Madonna, ngħidulek u nqimuk għal dawk illi jgħidu li ma 
jafukx. Aħna nafuk għażiża Madonna, aħna nroddulek ħajr, aħna nagħtuk 
ġieh ma’ l-anġli u l-qaddisin kollha fis-sema, glorja kbira li tak il-Mulej Alla 
Missier, flimkien ma’ Ibnu Ġesù u  l-Ispirtu s-Santu Alla meta ġejt inkurunata 
bħala reġina. 

Alla tiegħi, jiena nemmen fik.  Alla tiegħi nadura, nittama u nħobb lilek, ni-
tolbok maħfra għal dawk kollha li ma jemmnux, ma jadurax, ma jittamawx, 
ma jħobbux u ma jservux lilek.  Grazzi Sinjur Alla u aħfrilna Sinjur Alla.

Mulej Alla ta’ l-Eżerċiti ixħet il-ħarsa tiegħek fuqna, twarrabx idejk minna u 
żommna dejjem u tajjeb marbuta mar-rieda, mal-volontà mqaddsa tiegħek.  U 
inti Omm tal-ħniena, Madonna tal-Konsagrazzjoni għinna, ħarisna, skansana 
mill-mewt il-ħażina u minn kull għawġ u wassalna għandek fil-ħajja ta’ de-
jjem.  Ammen.

Fakkarna l-ewwel laqgħa tal-5 ta' Mejju 1986
Akkumpanjat b'diversi ritratti inqara dan l-iscript: Qed nitkellmu fuq l-34 
anniversarju minn meta Ġuża Mifsud tellgħet l-istatwa tal-Madonna fil-Girgenti. 
X’wassal għal dan?  X’għamlet Ġuża?  

Qabel Mejju tal-1986, din ir-roqgħa art li f’dawn is-snin żaruha eluf ta’ Maltin 
u barranin kienet raba bi ftit dwiela fiha.  Il-Girgenti minn dejjem kien magħruf 
għall-ġmiel naturali tiegħu imma ftit li xejn kienu jżuruh nies.
F’Novembru 1985, Ġuża stqarret li fil-lejl tal-Vitorja l-Madonna kienet qaltilha 
li fil-Girgenti trid li ssir statwa tagħha kif kienet talbitha wkoll fis-snin hamsin.  
Mons. Salv Grima li kien id-Direttur Spiritwali ta’ Ġuża kkuntattja lill-iskultur 
Anton Agius biex jaħdem din l-istatwa.  Meta kienet lesta l-istatwa ttieħdet 
id-dar ta’ Ġuża u għamlet xi jiem fl-intrata tagħha.
Ġuża kienet determinata li l-istatwa titla l-Girgenti it-Tnejn 5 ta’ Mejju 1986.  
L-istatwa nħarġet mid-dar ta’ Ġuża u tgħabbiet fuq karozza għal ħabta tal-
5.30pm.
Waslet ħdejn it-Troll, il-Girgenti għas-6.00pm fejn kien hemm jistennewha 
ħafna nies: nies ta’ kull eta u minn kull qasam tal-ħajja.
Hawnhekk l-istatwa tniżżlet minn fuq il-karozza u sal-post intrefgħet fuq l-
ispallejn.  Il-poplu mexa warajha u ingħad ir-ruzarju.
Meta l-istatwa tqegħdet fuq il-pedestal tagħha, giet imbierka minn Fr. Anton 
Gauci.  Fid-diskors tagħha ta’ dakinhar Guza saħqet ħafna kontra d-dagħa, 
kontra l-mibgheda, kontra l-abort u kontra t-tqarbin hazin.
Minn dakinhar il-Girgenti nbidel ma baqax biss post il-bdiewa imma sar post 
it-talb.
Għal żmien twil l-istatwa tal-Madonna kienet wahidha.  Min kien jiffrekkwenta 
l-post kien jirfes fuq il-ħamrija fis-sajf u jgħaffeg fit-tajn fix-xitwa.
Imma mal-ħin Guza kienet imnebbha mis-sema biex żdiedu diversi statwi oħra 
u bil-ġenerożità ta’ ħafna devoti il-post tranġa u sar aktar aċċessibbli għal 
kulħadd.  Ommna Marija qegħda dejjem  hemm tistennina f’dan il-post ta’ 
sbuħija kemm naturali kif ukoll spiritwali.  Qeghda hemm biex tfarraġna, binha 
Ġesu kienet hemm biex ifakkarna fl-imħabba kbira li għandu lejna filwaqt li 
San Ġuzepp u San Mikiel iharsuna mill-ħazen tal-ħajja. Fil-Girgenti wieħed 
isib il-komfort, is-serenità u l-qawwa spiritwali.

LAQGĦA TAS-17 TA' MEJJU 2020
F'din il-laqgħa ntqal dan it-talb li kienet ħejjiet Ġuża Mifsud:

Mulej Alla ta' l-Eżerċiti, Mulej Ġesu ta' l-Ewkaristija, Spirtu s-Santu Alla, 
insellmulkom, nadurawkom u nħobbukom.  Madonna aħna nsellmulek.  Pater, 
Ave u Glorja.

Għażiża Ommna Marija Santissima bil-għajnuna li inti tatina aħna spiss niġu 
f'dawn l-inħawi tal-Girgenti biex quddiemek u quddiem il-Majjesta tal-kbir 
Alla, mieghek nitolbu u nagħmlu l-penitenzi.  Pater, Ave u Glorja.
Madonna, aħna nħobbuk.  Inti tajtna ħafna direzzjonijiet, għajnuna u kuraġġ 
biex f'dan il-post aħna nqaxxna ħafna ġrajjiet sbieħ, ħafna atti ta' mħabba u 
penitenza lejn il-kbir Alla, lejn il-Mulej Ġesu u biex inkabbru l-fidi li jagħtina 
l-Ispirtu s-Santu.  Pater, Ave u Glorja.

Mid-dija xemxija li minna ġejjin ismagħha Madonna din it-tislima tagħna l-
Maltin u l-Għawdxin u tad-dinja kollha maqgħuda fl-imħabba u t-tama li inti 
tatina mis-smewwiet.  Pater, Ave u Glorja.

Għażiża Madonna meqjuma f'dan il-mafkar tal-Girgenti, agħtina l-għajnuna 
tiegħek biex aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar inkunu kuntenti u agħmel li Malta 
u d-dinja jimtlew b'imħabba kbira lejn is-sema biex il-Missier tagħna ċelesti 
jkompli jgħinna, jaħfrilna u jippreparana għall-mewta tajba.  Pater, Ave u Glorja.

Għażiża Madonna tal-Konsagrazzjoni, kompli ifhimna u itlob għalina quddiem 
il-kbir Alla u quddiem ibnek Ġesu kemm fis-sema u kemm fl-art biex tressaqna 
għal dak il-post imħejji għalina fil-Ġenna.  Pater, Ave u Glorja.

Għażiża Madonna aħna tant inħobbuk li niġu minn darna biex hawn nagħtu 
qima kemm lilek, lil kbir Alla u lil Ġesu.  Għinna fil-bżonnijiet tagħna kemm 
materjali u spiritwali u biex ngħarfu u naċċettaw li dejjem nagħmlu r-rieda 
t'Alla l-Missier.  Pater, Ave u Glorja.

LAQGĦA 7 TA' ĠUNJU 2020
Dak inhar kienet taħbat il-festa tat-Trinita Qaddisa u għalhekk inqara dan il-
messagg ta' Ġuża Mifsud:

"Alla kbir, qawwa divina tal-Mulej Ġesù tal-Ewkaristija użana bl-imħabba, 
użana u agħtina dak kollu li għandna bżonn.  Qawwa divina tal-Missier Etern, 
qawwa divina ta' Ġesù tal-Ewkaristija, qawwa divina u kbira tal-Ispirtu s-Santu, 
ħeġġiġna bl-imħabba tal-Missier Etern Alla, bl-imħabba tat-twajjeb Mulej Ġesù 
li tant bata għalina.  Qawwa divina u mħabba tal-Missier Etern għinna, qad-
disna, aqlagħlna dak kollu li għandna bżonn, li ninħtieġu kemm għal ruħna u 
kemm għal ġisimna. Għażiża Madonna, itlob lill-qawwa divina t'Alla għalina 
biex inkunu ħafna b'qawwa kbira spiritwali u d-dnub jitbiegħed minna.

Qawwa divina tal-Mulej Ġesù tal-Ewkaristija, ħu ħsiebna, għinna, agħtina 
l-għajnuna Tiegħek mingħand il-kbir Missier Etern Tiegħek u tagħna, biex 

dan il-Missier Etern jagħdirna, jgħinna, jagħtina li għandna bżonn kemm għal 
saħħitna u kemm għat-twemmin tagħna biex ma jkollniex fiduċja fid-dimonju, 
f'dak l-ispirtu mniġġeż tad-dimonju, imma kemm jista' jkun nitbegħdu ħafna 
minn dan l-ispirtu mniġġeż u nġiegħlu lil ħaddiehor biex jitbiegħed minnu 
u jqawwi ruħu bil-fidi u bl-imħabba lejn il-qawwa tal-Missier Etern, lejn il-
qawwa ta' Ġesù tal-Ewkaristija, lejn il-qawwa u l-imħabba li jħobbna l-Ispirtu 
s-Santu, biex iħeġġiġna bin-nar ta' mħabbtu u jressaqna aktar lejn il-kbir Alla, 
lejn il-Mulej Ġesù u l-għażiża Madonna. Il-Madonna għandha qawwa speċjali 
bit-talb tagħha li titlob għalina quddiem Alla.

U għalhekk għandna nitħeġġu bl-imħabba u bil-ħniena lejn it-tliet Persuni divini 
tas-Santissima Trinità flimkien mal-Madonna, flimkien mal-anġli u l-qaddisin 
kollha tas-sema biex jagħtuna dak kollu li għandna bżonn.  

Jiena ħa nuża x-xejn tiegħi għaliex jiena x-xejn aħjar minni, jiena ma għandi 
xejn aħjar minn ħaddieħor, jiena ma għandi xejn speċjali għaliex il-qawwa 
qegħda għand il-kbir Alla, il-qawwa qegħda għand il-Mulej Ġesù tal-Ewkaristija 
flimkien mat-twajjeb u maħbub Spirtu s-Santu biex iżidilna l-imħabba lejħ u 
lejn it-tliet Persuni divini tas-Santissima Trinità, lejn il-Madonna u s-sema 
kollha, u jekk Alla jrid inbiddlu ħajjitna.  Għandna bżonn il-qawwa divina 
ta' Alla biex ngħixu dejjem fl-imħabba Tiegħu u tal-Mulej Ġesù u tal-Ispirtu 
s-Santu Alla li jżejjinna bl-imħabba spiritwali, biex nersqu aktar u aktar lejn 
il-qawwa divina ta' Alla flimkien mal-qawwa li għandha l-Madonna, għaliex 
il-Madonna hija setgħana ħafna quddiem Alla.  Dak li hi titlob mingħand Alla, 
jekk ikun tajjeb għalina, il-kbir Alla jagħtihulna u jagħtihulna ħafna.  

Għalhekk maħbubin ħuti, naħsbu ħafna fl-ewwel Persuna tas-Santissima Trin-
ità, il-qawwa tal-Mulej Missier, fit-tieni Persuna divina u fil-qawwa tal-Mulej 
Ġesù li għandu fl-Ewkaristija u aktar u aktar fis-sema, l-imħabba kbira li  
għandu lejna l-Ispirtu s-Santu, għaliex meta nitolbuh bil-fidi u bl-imħabba Hu 
jressaqna lejn l-Ewkaristija kif imiss u ma nonqsux li nitolbu lill-Madonna, 
għaliex il-Madonna tinterċedi għalina dejjem quddiem il-kbir Alla, quddiem 
binha Ġesù, quddiem l-Ispirtu s-Santu.

Nitolbu ħafna lis-sema biex inkunu eżatti fl-imħabba tagħna lejn it-tliet Per-
suni tas-Santissima Trinità u ma noqogħdux ninħlew fuq ħajja ħażina li qed 
jgħaddi ħaddieħor.  Il-ħajja ta' dak il-bniedem li jkun max-xitan hija ħajja 
moħlija.  Nitolbu lill-qawwa  tat-tliet Persuni divini tas-Santissima Trinità, 
flimkien mal-Madonna u mas-sema kollha biex jeħilsuna mill-ispirti mniġġsa 
tax-xitan, minn dak tad-dlamijiet li qiegħed jagħmel ħafna trouble fid-dinja u 



LEĦEN IL-GIRGENTI – Paġna 6 Lulju 2020 LEĦEN IL-GIRGENTI – Paġna 7 Lulju 2020 LEĦEN IL-GIRGENTI – Paġna 8 Lulju 2020

N
EW

SP
A

PE
R

 P
O

ST
 V

O
/0

23
6

No. 123                                Lulju 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.

 ĦARĠA ELETTRONIKA TAL-FULJETT
Il-Covid 19 ġiet fuqna u ġabet ħafna tibdil f'ħajjitna. Ħafna minna 

kellna noqgħodu ġewwa, kellna nibdlu l-istil tal-ħajja...
L-attivitajiet waqfu u kellhom jieqfu wkoll il-laqgħat ta' talb fil-

Girgenti.  Madankollu xorta bqajna f'kuntatt mad-devoti tal-Madonna 
permezz ta' laqgħat li kienu organizzati fuq il-Facebook page Madonna 
tal-Konsagrazzjoni.  F'din il-ħarġa ser nagħtu titwila lejn uħud mill-
messaġġi u talb li twasslu f'dawn il-laqgħat.

teżistix iżjed f'pajjiżna din il-qerda ta' mibegħda li għandna, li qegħda ġġagħalna 
mmorru lura minflok 'il quddiem fil-ħajja spiritwali,  fil-ħajja tar-ruħ.

Il-Madonna trid illi: "Meta nidħlu fil-knisja ma jkunx hemm dak it-tpaċpiċ 
quddiem Ġesù li jkun qiegħed jarana u jismagħna,  għandna nġibu quddiem 
għajnejna li fit-tabernaklu hemm Ġesù ħaj f'dik l-Ostja mqaddsa u divina."  Trid 
il-Madonna li meta nkunu għaddejjin qrib xi artal nagħmlu ġenoflessjoni lil 
Ġesù li qiegħed b'tant imħabba fit-tabernakli tagħna tal-gżejjer żgħar tagħna ta' 
Malta u Għawdex, meqjum għal imħabbitna.  Trid il-Madonna illi ma għandniex 
nirċievu lil Ġesù tal-Ewkaristija meta nkunu mtebbgħin b'xi dnub Alla jħares 
qatt mejjet...  Kemm jista' jkun nitbegħdu minnhom anka d-dnubiet żgħar u 
venjali, għaliex il-Madonna qaltli li Ġesù tal-Ewkaristija meta jidħol f'dik ir-ruħ, 
jixtieq illi jsibha ġnien sabiħ imgħammar b'ħafna affarijiet spiritwali u tajba.

Trid il-Madonna illi f'dan ix-xahar ta' Ġunju u x-xhur l-oħra ta' wara x-xahar 
ta' Ġunju li niftakru fil-Qalb imqaddsa, fil-Qalb illi kienet tant imnikkta fuq 
is-salib illi ħadet dik il-passjoni u l-mewt hekk kiefra għall-umanità, għall-
bnedmin tad-dinja kollha.  Napprezzawha din l-imħabba ta' Kristu l-feddej 
tagħna. L-Ewkaristija m'għandniex nirċevuha biss kull tmint ijiem jew fix-xahar 
ta' Ġunju, imma nkunu ħafna u ħafna kuraġġużi biex jekk jista' jkun lil Ġesù 
tal-Ewkaristija... nirċevuh fix-xhur kollha tas-sena.

F’kollox għandna nippreżentaw lill-Mulej minn filgħodu u ngħidu dik it-talba 
li l-Madonna qaltli biex ngħidha:  O Qalb Imqaddsa ta' Ġesù, kullma nitlob, 
kullma nixtieq, kullma nagħmel, kullma nġarrab, kullma biħsiebu jgħaddi 
mingħalija llum u dejjem, noffri kollox għall-akbar glorja t'Alla, ta' Ġesù, tal-
Ispirtu s-Santu Alla, tal-Madonna, ta' San Ġużepp u tas-sema.

Jekk ma nafux ngħidu hekk  filgħodu kif inqumu, imqar nagħtu l-qima b'dak 
ir-radd tas-salib fl-isem il-Mulej, fl-isem ta' Ġesù u l-Ispirtu s-Santu.  Aħna 
għandna nippreżentaw ruħna minn filgħodu, il-ħajja tagħna kollha lill-Mulej u 
ngħidu:  "Kollox għalik, O Qalb Imqaddsa ta' Ġesù."  Anka l-Madonna  kienet  
tagħmlu dan-att ta' konsagrazzjoni ta' kuljum lill-Mulej."  
•  Il-filmati ta' dawn il-laqgħat u ħafna aktar, wieħed jista' 

jsegwihom fuq Youtube billi jfittex Guza Mifsud jew inkella 
c-channel OurLady OfConsecration.

• Il-ħarġa ta' dan il-fuljett mhix ser tiġi stampata imma wieħed 
jista' jaqraha b'mod elettroniku. F'dawn il-jiem tqassam bil-
posta etc. il-fuljett  ta' April peress li dan ma kienx tqassam 
minħabba l-Covid 19.

Madonna tal-Girgenti u Ġuża Mifsud itolbu għal Malta u għad-dinja

issa qiegħed jagħmel ħafna u ħafna affarijiet f'pajjiżna biex il-qawwa divina 
tat-tliet Persuni tas-Santissima Trinità jeħilsuna minn dan l-għawġ ta' dan l-
ispirtu mniġġeż tad-dimonju.  Jiena dak li qed nitlob għal Malta u għad-dinja.  

Ikun imfaħħar is-Sinjur Alla flimkien ma' Ġesù tal-Ewkaristija, l-Ispirtu s-Santu, 
il-Madonna u s-sema kollha."

LAQGĦA 21 TA' ĠUNJU 2020
Waqt din il-laqgħa inqara dan il-messaġġ li kienet waslitilna snin ilu Ġuża 
Mifsud:
"Qalb ta' Ġesù, li soffrejt agunija l-aktar ħarxa fuq is-salib, ikollok ħniena minni, 
ikollok ħniena mill-missjunarji u mill-midinbin kollha ta' arti u tad-dinja kollha.
 Kemm jisgħobbini meta nisma' dak il-kliem kontra l-Mulej, kontra l-Madonna.  
Il-Mulej qed juża ħafna prudenza ma' dawn in-nies, imma mbagħad x'ħin jasal 
il-ħin tal-ġustizzja mqaddsa Tiegħu ikun hemm wisq biża' fuqhom.  Għalhekk 
minn issa għandhom iħejju ruħhom biex iżommu lsienhom nadif u jeħilsu mill-
misħut vizzju ikrah tad-dagħa, għax dan id-dagħa qiegħed iġib ħafna saħħta 
kbira fuq id-dinja kollha speċjalment fuq artna, ta' Malta u Għawdex.  Dan 
id-dagħa waħxi bil-Mulej u bil-Madonna u bl-Ostja Mqaddsa, kemm huma 
affarijiet koroħ…

Ħafna għandna nfaħħruh lill-Mulej, ħafna għandna nkunu devoti tal-Ostja 
divina, l-Ostja kkonsagrata fl-Ewkaristija.  Għandna nroddu ħajr lil Alla ta' 
dawn il-grazzji kbar illi tana meta bagħtilna lil Ibnu Ġesù fid-dinja permezz 
tal-Ispirtu s-Santu u tal-Madonna, rigward li Ġesù meta kien għadu fid-dinja 
għamlilna tifkira l-aktar sabiħa u l-aktar għażiża tal-Ewkaristija.  Mhux biss 
għandna nfaħħruha l-Ewkaristija, imma  nersqu lejha għax Hu stess qal: "Min 
jirċievi l-Ewkaristija ta' sikwit jew kuljum, postu għandu jkun fis-sema."  Ara 
naqra x'wegħda sabiħa u kbira għamlilna Ġesù rigward dawn l-affarijiet, kemm 
ta' min ifaħħarha l-Ewkaristija, kemm ta' min imaqdar lil dawk in-nies illi 
joħduha kontra l-Ewkaristija, jidgħu bl-Ostja!
Niftakru ħafna f'dan ix-xahar ta' Ġunju fl-imqaddsa Ewkaristija, kemm għandna 
veru nkunu ħafna attivi, ikollna ħafna mħabba lejn il-bejta qaddisa u sabiħa 
ta' Ġesù tal-Ewkaristija.  Din il-bejta hija t-tabernaklu mqaddes ta' Ġesù sa-
gramentat.

Ħuti l-aktar għeżiez, nżommu ilsienna nadif, moħħna qaddis biex naħsbu 
aktar fuq Ġesù li tant ħabbna fl-Ewkaristija, jiġifieri illi qabel ma nitqarbnu 
rridu naraw  li ma nobogħdu lil ħadd, inħobbu lil kulħadd minn qalbna u ma 

1.  Il-Ħadd 5 u 19 ta’ Lulju 2020 fis-6.30p.m.
    Il-Ħadd 2 u 16 ta’ Awwissu 2020 fis-6.30p.m.
    Il-Ħadd 6 ta’ Settembru 2020 fis-6.00p.m.
    Il-Ħadd 20 ta’ Settembru 2020 fil-5.30p.m.
    Il-Ħadd 4 u 18 ta' Ottubru 2020 fil-5.00pm.
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
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