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No. 106 April 2016  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 3 u 17 ta’ April  2016 fil-5.30p.m.
 Il-Ħadd 1 u 15 ta’ Mejju 2016 fis-6.00p.m.
 Il-Ħadd 5  ta’ Ġunju 2016 fis-6.30p.m. – Adorazzjoni Ewkaristika
 Il-Hadd 19 ta’ Gunju 2016 fis-6.30pm
 Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Lulju  2016 fis-6.30p.m.
 Il-laqgħa tal-1  ta’ Mejju 2016  li taħbat f’għeluq it-30  sena mit-

tqegħid ta’ l-istatwa tal-Madonna fil-Girgenti tibda bir-rużarju 
minn tarf it-triq il-qadima.

2. Dawk li qalgħu xi grazzja huma mħeġġa li jiktbulna l-grazzja u jagħtuna 
kemm jistgħu dettalji dwarha.  Tinsewx tiktbu isimkom, l-indirizz u 
n-numru tat-telefown.  Grazzji mingħajr isem sħiħ, indirizz u numru 
tat-telefown ma jiġux ikkunsidrati.  Jekk ma tkunux tridu li jidher 
isimkom fuq il-fuljett dan ma jiġix ippubblikat.  Huwa mportanti li, kemm 
jista’ jkun, ittuna ċ-ċertifikat tat-tabib fejn jiċċertifika l-fejqan tagħkom.

3. Inħeġġu lill-qarrejja biex jimlew il-formola ta’ sħubija fil-Moviment 
Madonna tal-Konsagrazzjoni.  Dawn il-formoli jistgħu jittieħdu mill-
Girgenti stess jew billi tiktbu lis-Segretarja, Dr. Sylvana Spiteri, 6,  Sqaq Nru. 
2, Triq il-Kbira, Siġġiewi, SGW 1320 jew email fuq ourladyofconsecration@
gmail.com.

4.  Min hu nteressat li jkun jaf aktar dwar il-ġrajjiet tal-Girgenti infakkrukom 
li matul is-snin ġew ippubblikati seba’ kotba bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż 
kif ukoll brochure b’informazzjoni ġenerali dwar Ġuża u l-Girgenti.  Dawn 
il-kotba u l-brochure jistgħu jinkisbu jew mill-Girgenti jew billi tiktbu lis-
Segretarja fl-indirizz  hawn fuq imsemmi.

5.  Wieħed jista’ jakkwista wkoll santi bit-talba ta’ interċessjoni ta’ Ġuża 
Mifsud (bil-Malti u bl-Ingliż) kif ukoll domni, keychains, u kuruni bix-
xbieha tal-Madonna tal-Konsagrazzjoni.  Dawn jinkisbu biss mill-Girgenti 
jew inkella mingħand xi membru tal-Kumitat.

6. L-indirizz tal-website tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni huwa 
dan li ġej: www.ourladyofconsecration.org

7. Facebook: Madonna tal Konsagrazzjoni u Youtube: Guza Mifsud

GRAZZJI MAQLUGĦA   
N.N. minn Ħal Qormi kitbet hekk:  Nirringrazzja lil Alla għall-grazzja li 
qlajt bl-interċessjoni tal-Madonna tal-Girgenti, Ġuża Mifsud u ta’ San Charbel 
Mahkfluf għall-fejqan tar-raġel t’oħti li kif daħħluh fl-ITU kien bejn ħajja u 
mewt.  Kellu respiratory arrest.  Għall-grazzja ta’ Alla wara kważi xahrejn ta’ 
kura, reġa’ jinsab magħna.  Aħna morna nirringrazzjaw lill-Madonna tal-
Girgenti bit-talba tar-rużarju.
   
M. Z. Mill-Mosta: Nirringrazzja lil Alla li bl-interċessjoni tal-Madonna tal-
Girgenti għadni kemm għamilt operazzjoni u għaddiet b’wiċċ il-ġid.

D. T. minn Marsacala: Ir-raġel kellu depression kbira u kien qiegħed fuq 
l-antidepressants.  Tlabt ħafna lill-Madonna tal-Girgenti li fiha nemmen 
ħafna u mil-lum għal għada għamel progress kbir.  Beda t-triq tal-fejqan.  
Jiena wiegħedt lill-Madonna li jekk ifiq nibghat ngħidilkom.  Il-bieraħ morna 
għand it-tabib u qalilna li fieq għal kollox.  Ta’ dan ngħid grazzi lill-Madonna.    

R. Vella mir-Rabat, Għawdex:     Kont id-dar u qabadni uġigħ kbir 
f’għajn waħda.  Saret ħamra ħafna u ma stajtx nissaporti l-uġigħ tant li 
għidt lir-raġel biex joħodni l-isptar.  Kelli santa tal-Madonna tal-Girgenti 
u għidtilha, “Madonna neħħili dan l-uġigħ għax ħa niġġennen.” Qbadt is-
santa u missejtha ma għajni u dak il-ħin stess marli l-uġigħ u anka l-ħmura 
– għajni ġiet normali.  Ta’ dan nirringrazzja lil Alla għall-grazzja li qlajt bl-
interċessjoni tal-Madonna tal-Girgenti. 

J. Borg Pisani kitbet hekk: Nixtieq ninfurmak illi jiena qlajt żewġ 
grazzji bl-interċessjoni ta’ Ġuża Mifsud.   Waħda hi li r-raġel kellu bżonn ta’ 
operazzjoni u din irnexxiet u kollox mar b’wiċċ il-ġid.  It-tieni waħda hija 
li wara sentejn nitħabat sibt xogħol  għal qalbi.   Nixtieq nirringrazzja lil 
Alla u lill-Madonna tal-Konsagrazzjoni u lil Ġuża Mifsud li daħlu għalina 
f’mumenti li kienu ftit jew wisq diffiċli.                                                                                                                             

Maria bagħtet din l-ittra:  Nirringrazzja lill-Madonna u lil Ġuża Mifsud 
li semgħu it-talb tiegħi.  Xagħrejn ilu lil oħti sabulha cancer fil-musrana.  
Tant hi dgħajfa bil-mard li għandha li tlabt lill-Madonna għax kont żgura 
li l-kimo u r-raġġi ma kinitx tiflaħ għalihom.  Il-bieraħ ħadtha għar-riżultat 
u l-konsulent qalilha li ma għandix bżonn la raġġi u lanqas kimo.   Dak 
il-ħin moħħi mar fuq Ġuża u l-Madonna u rringrazzjajthom minn qalbi.  
Vera nemmen f’Ġuża u l-Madonna u għalkemm qatt ma kelli x-xorti li niġi 
l-Girgenti, imma t-talba dejjem ngħidha.                                              

“…il-ħniena infinita tal-Missier Etern li 
batilna lil Ibnu feddej, setgħan u kbir 
fid-dinja... Hija ġrajja ta’ mħabba, 
ġrajja ta’ paċi… 

Nirringrazzjawh lill-Mulej Ġesu ta’ l-
Ewkaristija u nirringrazzjawh bil-kbir  
għaliex tana ħafna affarijiet kbar biex 
jeħlisna mill-madmad kiefer li taf tati 
d-dinja:

Kemm qed jagħmel affarijiet ta’ kobor 
immens u ta’ ħniena u ta’ mħabba u 
ta’ paċenzja l-aktar kbira li joqgħod 
jistenna lilna midinbin, aħna fejn 
aħna, aħna kif aħna…”

Ġuża Mifsud

IS-SENA TAL-ĦNIENA
Fl-ittra tiegħu Misericordiae Vultus, dwar il-ġublew straordinarju tal-ħniena, 
il-Papa Franġisku jsemmi ħafna punti interessanti iżda ser naqsam 
magħkom il-kliem li ġej:
“Ġesù Kristu hu wiċċ il-ħniena tal-Missier.  Il-misteru tal-fidi Nisranija donnu 
jsib f’din il-kelma l-ġabra sħiħa tiegħu.   Hi saret ħajja, viżibbli u laħqet 
il-quċċata tagħha f’Ġesù ta’ Nazaret.   Il-Missier, “għani fil-ħniena” (Efes 
2:4), wara li wera ismu lil Mosè bħala “Alla li jagħder u jħenn; tqil biex 
jagħdab u kbir fit-tjieba u l-fedeltà” (Eż 34:6), ma hediex, b’ħafna modi 
u f’bosta waqtiet tal-istorja, jgħarraf in-natura divina tiegħu.   Fil-“milja 

L-1 TA’ MEJJU 2016 – L-ANNIVERSARJU
Dak inhar niffesteġġjaw it-tletin sena minn meta Ġuża Mifsud tellgħet 
l-istatwa tal-Madonna fil-Girgenti.  Hija ħaġa sabiħa li dakinhar  
niltaqgħu ilkoll flimkien, nitolbu flimkien u nirringrazzjaw lis-sema 
flimkien. Inħeġġiġkom minn issa sabiex iżżommu dan l-appuntament 
mal-Madonna.  Hi qatt ma tonqos mill-għajnuna tagħha, ejjew aħna 
wkoll nagħtu s-sehem tagħna!

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

Ġuża Mifsud kienet magħrufa ma’ ħafna Siġġiwien għall-ammont kbir 
ta’ familji li kienet ħejjiet sabiex jagħmlu l-konsagrazzjoni tal-familja 
tagħhom.  Dawk li jixtiequ jagħmlu l-konsagrazzjoni tal-familja waqt 
il-laqgħa ta’ Mejju 2016 huma ġentilment mitluba jgħaddulna d-dettalji 
tagħhom: email: ourladyofconsecration@gmail.com jew Facebook jew 
ittra f’6, Sqaq 2, Triq il-Kbira, Siġġiewi jew ikellmu lil xi membru tal-
Kumitat.

IL-5 TA’ ĠUNJU 2016 - ADORAZZJONI
Adorazzjoni Ewkaristika fil-preżenza ta’ Ġesu Sagramentat. 

Ejjew ħalli flimkien infaħħru lil Ġesu u 
npattu għad-disprezzi li huwa jirċievi minn tant bnedmin.

Din l-Adorazzjoni Ewkaristika ser ssir bil-permess ta’
Monsinjur Arċisqof

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...
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taż-żminijiet” (Gal 4:4), meta kollox kien imqiegħed fl-ordni skont il-pjan 
tiegħu ta’ salvazzjoni, Hu bagħat lil Ibnu mwieled mill-Verġni Marija biex 
jurina darba għal dejjem l-imħabba tiegħu.  Min jara lilU jara lill-Missier 
(ara Ġw 14:9).   Ġesù ta’ Nazareth bil-kelma tiegħu, bil-ġesti tiegħu u bil-
persuna sħiħa tiegħu juri l-ħniena ta’ Alla...

Inħennu bħall-Missier, allura, hu l-“motto” tas-Sena Mqaddsa.   Fil-
ħniena għandna l-prova ta’ kemm iħobbna Alla.   Hu jagħti lilu nnifsu 
kollu kemm hu, dejjem, b’xejn, u bla ma jitlob xejn lura.  Jaqbeż għalina 
meta nitolbuh l-għajnuna.   Kemm hi sabiħa t-talba ta’ kuljum li biha 
l-Knisja  tiftaħ il-ġurnata tagħha: “O Alla, ejja u  eħlisni.   Mulej, fittex 
għinni” (Salm 70:2).   L-għajnuna li nitolbu diġà hi l-ewwel pass tal-
ħniena ta’ Alla lejna.   Hu jiġi jeħlisna mill-kundizzjonijiet ta’ dgħufija li 
fihom qed ngħixu.  U l-għajnuna tiegħu tikkonsisti f’li jġagħalna nħossu 
l-preżenza tiegħu u kemm hu qrib tagħna.   Jum wara l-ieħor, imqanqla 
mill-kompassjoni tiegħu, nistgħu aħna wkoll nuru l-istess kompassjoni 
ma’ kulħadd...” 

Il-Papa Franġisku jgħid ukoll, “Hi xewqa kbira tiegħi li l-poplu Nisrani 
matul il-Ġublew jirrifletti fuq l-opri tal-ħniena korporali  u  spiritwali.   Dan 
ikun mod  kif nerġgħu nqajmu  l-kuxjenza tagħna spiss rieqda quddiem 
it-traġedja tal-faqar u biex nidħlu dejjem iżjed fil-qalba tal-Vanġelu, fejn 
il-foqra huma l-ipprivileġġjati tal-ħniena divina.   Il-predikazzjoni ta’ 
Ġesù tqegħdilna quddiem għajnejna dawn l-opri tal-ħniena biex nistgħu 
nifhmu jekk aħniex ngħixu jew le bħala dixxipli tiegħu.   Niskopru mill-
ġdid l-opri tal-ħniena korporali: nitimgħu lil min hu bil-ġuħ, nisqu lil min 
hu bil-għatx, illibbsu lil min hu għarwien, nilqgħu lil min hu bla dar, 
inżuru lill-marid, inżuru lill-ħabsi, nidfnu lill-mejtin.  U ma ninsewx l-opri 
tal-ħniena spiritwali: nagħtu parir tajjeb lill-ħosbien, ngħallmu lil min ma 
jafx, inwiddbu lill-midneb, infarrġu lill-imnikket, naħfru l-ħtijiet, nistabru 
b’min idejjaqna, nitolbu ’l Alla għall-ħajjin u għall-mejtin...” 

Ġuża Mifsud kien temmen f’dan li nkiteb hawn fuq?  Kienet 
tgħixu?  Naraw flimkien:

Fl-aħħar messaġġ li rrekkordjat Ġuża Mifsud, tant li l-cassette kien 
għadu fir-recorder, hija tgħid hekk, “Ix-xahar li ngħidulu tal-Milied,  ix-
xahar ta’ Diċembru, huwa x-xahar tal-kbira ħniena t’Alla u tal-maħbub 
Mulej Ġesu, ta’ meta ir-Reġina sidtna Marija ġabitu fid-dinja...  Ix-xahar 
ta’ Diċembru huwa x-xahar tal-ħniena infinita tal-Missier Etern li batilna 
lil Ibnu feddej, setgħan u kbir fid-dinja... Hija ġrajja ta’ mħabba, ġrajja 
ta’ paċi illi Ġesu ġie fid-dinja u ħa x-xbiha tagħna, permezz ta’ tarbija.  
Il-Mulej Ġesu f’ kollox għamel li jkun  sura ta’ bniedem.  Qabel il-sura  

tal-bniedem, imma, hemm il-Persuna divina ta’ Alla,   għaliex il-Mulej 
Ġesu kien Iben il-kbir Alla… Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċiti flimkien ma’ Ibnu 
Ġesu ta’ l-Ewkaristija nagħtuh kull ġieħ u nagħtuh kull qima lill-Mulej 
Alla ta’ l-Eżerċiti permezz ta’ Ibnu Ġesu fl-Ewkaristija.  Kemm qed jagħmel 
affarijiet ta’ kobor immens u ta’ ħniena u ta’ mħabba u ta’ paċenzja 
l-aktar kbira li joqgħod jistenna lilna midinbin, aħna fejn aħna, aħna kif 
aħna.   Kerha kemm hija kerha il-pożizzjoni tagħna,  immorru bil-qima u 
bil-qalb f’ħoġor l-artal, f’ħoġor it-tabernaklu, kullimkien jeżisti l-Mulej Ġesu 
ta’ l-Ewkaristija f’kemm knejjes hawn fil-paroċċi ta’ Malta u Għawdex u 
f’kemm knejjes hawn f’Malta u fid-dinja u kemm għarajjex hemm fl-artijiet 
tal-missjoni...  Għalhekk għandna napprezzawh lil Ġesu fl-Ewkaristija u 
nitolbuh bil-qima u bil-prudenza u b’qalbna nadifa u b’moħħna li nafu 
x’aħna ngħidu.  Il-Mulej Ġesu ta’ l-Ewkaristija kemm ħabbu lill-bniedem!...  

Nirringrazzjawh lill-Mulej Ġesu ta’ l-Ewkaristija u nirringrazzjawh bil-
kbir  għaliex tana ħafna affarijiet kbar biex jeħlisna mill-madmad kiefer li 
taf tati d-dinja: bil-bsaten,  bl-armi, bil-gwerer.  Ħa jkun il-madmad tagħna 
dak  ta’ Ġesu, madmad ħelu, madmad bil-qjies.   Il-Mulej Ġesu jistmana,   
iħobbna, qiegħed fit-tabernaklu għalina jistenina bil-kwiet u bis-sabar biex 
mill-ħajja ħażina iġagħalna ngħixu ħajja tajba, iressaqna lejn saċerdot ta’ 
rieda tajba biex nagħmlu qrara qaddisa u nibdew nirċievuh fl-Ewkaristija, 
biex jagħtina dawk id-doni u dawk il-grazzji li għandna bżonn, kemm 
spiritwali u kemm temporali…

 Nitolbu ħafna lil Alla biex ikollu ħniena minna hu, u għalhekk bil-
qalb nitolbu lill-kbir Alla Missier u setgħani u ta’ ħniena l-aktar kbira,     
u ngħidulu: “It-tifħir nagħtuk Mulejja, Alla u sidna nistqarruk, O Missier 
li int minn dejjem kemm hemm ħlejjaq ġieħ jagħtuk.  Jagħtuk ġieħ l-anġli 
tas-sema, is-smewwiet u l-qawwa tagħhom, kerubini u serafini  ta’ sikwit 
iberkuk magħhom...”

Rigward l-opri tal-ħniena korporali u spiritwali nista’ ngħid li sa minn 
ċkunitha ħajjet Ġuża kienet waħda miftuħa għall-oħrajn.  Għall-bosta snin 
hija kienet membru f’diversi għaqdiet tal-paroċċa.  Fosthom kienet membru 
tal-Azzjoni Kattolika u fi ħdan din l-għaqda hija tat sehem qawwi bħala 
delegata tal-morda.  F’messaġġ li nstema f’Settembru 1989 Ġuża tgħid, 
“Minn jaf kemm mort għand morda jiena, knistilhom, kienu jżommu 
t-tiġieġ magħhom fil-passat, tistgħu taħsbu intom.  Kont immur għand 
waħda miskina, xebba waħedha bħali, bħali, qisha povra qasba mar-riħ 
tixxejjer.  Tafu intom li fil-passat l-ebda naqra kumdita  ma kien ikollna.  
Kont naqlilha xi bajda biex tiekol tikka ħobż biha miskina u kienet il-ħin 
kollu tgħajjat, “Viva Kristu Re, viva Kristu Re, x’għamilli Kristu Re llum, 
ġab lil Ġuża llum, Ġuża toqgħodx taħdem, oqgħod bilqegħda.”  Għidtilha, 

“Jiena bilqegħda u nitkellmu ftit noqgħod, imma meta nagħmillek ftit 
xogħol hu.”  

U minn dawn il-kwalitajiet ta’ nies kien ikolli ħafna tafux.  Anka 
għand irġiel kont immur jiena għall-akbar glorja t’Alla.  Irġiel fis-sodda, 
kbar, nagħtihom daqqa t’id kif nista.  Nagħmlilhom il-borma, ġiet li anka 
sajjartilhom xi ftit ħut id-dar tiegħi u noħodulhom lest, u per eżempju 
nixkupalhom ftit id-dar u dan mhux talli biss ma kontx ngħid bihom jiena!  
Dawn ngħid ħuti fi Kristu, ħuti fil-Mulej għax min jgħid dawn l-affaarijiet 
ma tkunux timmeritaw.  Li kieku mortu u ma mortux kien ikun xorta jew 
aħjar ma mortu xejn milli mortu u qgħadtu tqasqsu u tonqsuh mill-karita.  
Għax min-nuqqas ta’ karita lejn il-proxxmu ma nistgħu nagħmlu xejn, 
ma nistgħu nieħdu l-ebda valur.  Ma nistgħux ikollna xi skop għad-dinja 
l-oħra li ħa jimmeritana għax ġja nkunu ħadnih il-mertu: tpaxxejna għax 
għidna bih.  Għidna, “kemm hu maħmuġ u kemm għandu mbarazz,” u 
miskin flok li għidna, “Miskin kemm jixtieq l-għajnuna tagħna dan il-
bniedem u kemm għandu bżonn l-għajnuna tagħna,” u tmorru tgħajjtu lil 
saċerdot biex tressquh lejn is-sagrament tal-qrar u tat-tqarbin u tagħmluh 
ħaġa waħda m’Alla u mhux li tgħidu bih.  Mhux sew li ngħidu bil-morda 
tagħna li jkunu abbandunati fi djarhom bħalma qegħda eżatt jien.”

Ma nistax ma nsemmix l-imħabba kbira li kellha lejn il-foqra, 
minkejja li anka hija stess kienet tgħix ħajja sempliċi u ta’ faqar, nieqsa 
minn kull kumdita.  Minn jaf kemm-il darba tak il-pensjoni tagħha lill-
missjoni jew lil min kien fil-bżonn.  Saħansitra darba waħda mar raġel 
għandha u ta’ donazzjoni ta’ ħdax-il elf lira Maltin, bl-iskop li tagħti 
mitt lira għall-missjoni u l-elf lira biex iddur id-dar u tagħmel dak li hu 
neċessarju.  Imma għalija ma żammet xejn, kollox qassmet lill-missjoni.

Niftakar ukoll f’dak l-eluf ta’ nies li żaruha f’darha, li kellmuha 
l-Girgenti jew anka permezz tat-telefon u hi dejjem tagħtihom kelma ta’ 
solliev, tfarraġhom, tgħinhom fil-bżonnijiet tagħħhom tar-ruħ u tal-ġisem...  
Niftakar qisu l-bieraħ tgħidilna biex ma nkunux egoisti fit-talb tagħhna, li 
għandna nitolbu għal kulħadd, anka għal min iweġġgħana bi lsienu jew 
b’għemilu, dawk li jagħmlulna xi nġusttizzji. Kienet tisħaq li aħna lkoll 
aħwa fi Kristu u li għalhekk għandna nitolbu għall-proxxmu kollu. Ukoll, 
kemm kienet titkellem fuq in-novissmi: mewt, ġudizzju, infern jew ġenna 
u tagħmel ħilitha biex trawwem f’dawk li kienu jisimgħuha il-ħeġġa biex 
nitolbu għall-mejtin.  Filfatt għada tidwi f’widnejja l-frażi li kienet tħobb 
tgħid, “Mulej agħti lill-erwieħ id-dawl ta’ dejjem u l-mistrieħ.”

Dawn huma biss ftit eżempji mill-ħajja qaddisa li kienet tgħix it-
twajba Ġuża.  F’ħarġiet oħra ta’ dan il-fuljett inkunu nistgħu nagħtu aktar 
dettalji.  Issa naqsam magħkom it-talba tal-Papa Franġisku għall-Ġublew 
tal-Ħniena.

Talba tal-Papa Franġisku għall-Ġublew tal-Ħniena (2015-2016)

Mulej Ġesù Kristu,  int li għallimtna nħennu bħalma ħanin hu Missierna 
tas-Sema, u għidtilna li min jara lilek jara lilu:  urina wiċċek u nkunu salvi.
Ħarstek mimlija mħabba ħelset lil Żakkew u ’l Mattew mill-jasar tal-flus;
lill-adultera u l-Maddalena milli jqiegħdu l-ferħ tagħhom biss fi ħlejqa;
bikkiet lil Pietru wara t-tradiment, u wiegħdet il-Ġenna lill-ħalliel niedem.
Agħmel li kull wieħed u waħda minna jisma’ tingħad lilu dik il-kelma li int 
lissint lis-Samaritana: Kieku kont taf id-don ta’ Alla!

Int il-wiċċ li jidher tal-Missier li ma jidhirx,
ta’ Alla li juri s-setgħa tiegħu fuq kollox bil-maħfra u l-ħniena:
agħmel li l-Knisja tkun fid-dinja l-wiċċ tiegħek li jidher,
int li int il-Mulej tagħha, rebbieħ fuq il-mewt u glorjuż.
Int ridt li l-ministri tiegħek ikunu huma wkoll imlibbsa bid-dgħufija biex 
jistgħu jħossu għal dawk li qegħdin fl-injoranza u l-iżball; agħmel li kull 
min jersaq lejn wieħed minnhom iħossu milqugħ, maħbub u maħfur minn 
Alla.

Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u kkonsagrana lkoll bid-dilka tiegħu biex dan il-
Ġublew tal-Ħniena jkun sena ta’ grazzja tal-Mulej u l-Knisja tiegħu b’ħeġġa 
mġedda tista’ twassal lill-foqra l-bxara t-tajba, tħabbar il-ħelsien lill-
imjassrin u l-maħqurin, u d-dawl mill-ġdid lill-għomja.

Dan nitolbuhulek bl-interċessjoni ta’ Marija, Omm il-Ħniena, int li tgħix 
u ssaltan flimkien mal-Missier u mal-Ispirtu s-Santu għal dejjem ta’ 
dejjem. Ammen.

Nota: Tagħrif dwar l-ittra Misericordiae Vultus u t-talba tal-Papa għall-
Ġublew huma meħuda mis-sit -  http://www.laikos.org

Sylvana Spiteri LL.D

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. Inwegħdtu 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.
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taż-żminijiet” (Gal 4:4), meta kollox kien imqiegħed fl-ordni skont il-pjan 
tiegħu ta’ salvazzjoni, Hu bagħat lil Ibnu mwieled mill-Verġni Marija biex 
jurina darba għal dejjem l-imħabba tiegħu.  Min jara lilU jara lill-Missier 
(ara Ġw 14:9).   Ġesù ta’ Nazareth bil-kelma tiegħu, bil-ġesti tiegħu u bil-
persuna sħiħa tiegħu juri l-ħniena ta’ Alla...

Inħennu bħall-Missier, allura, hu l-“motto” tas-Sena Mqaddsa.   Fil-
ħniena għandna l-prova ta’ kemm iħobbna Alla.   Hu jagħti lilu nnifsu 
kollu kemm hu, dejjem, b’xejn, u bla ma jitlob xejn lura.  Jaqbeż għalina 
meta nitolbuh l-għajnuna.   Kemm hi sabiħa t-talba ta’ kuljum li biha 
l-Knisja  tiftaħ il-ġurnata tagħha: “O Alla, ejja u  eħlisni.   Mulej, fittex 
għinni” (Salm 70:2).   L-għajnuna li nitolbu diġà hi l-ewwel pass tal-
ħniena ta’ Alla lejna.   Hu jiġi jeħlisna mill-kundizzjonijiet ta’ dgħufija li 
fihom qed ngħixu.  U l-għajnuna tiegħu tikkonsisti f’li jġagħalna nħossu 
l-preżenza tiegħu u kemm hu qrib tagħna.   Jum wara l-ieħor, imqanqla 
mill-kompassjoni tiegħu, nistgħu aħna wkoll nuru l-istess kompassjoni 
ma’ kulħadd...” 

Il-Papa Franġisku jgħid ukoll, “Hi xewqa kbira tiegħi li l-poplu Nisrani 
matul il-Ġublew jirrifletti fuq l-opri tal-ħniena korporali  u  spiritwali.   Dan 
ikun mod  kif nerġgħu nqajmu  l-kuxjenza tagħna spiss rieqda quddiem 
it-traġedja tal-faqar u biex nidħlu dejjem iżjed fil-qalba tal-Vanġelu, fejn 
il-foqra huma l-ipprivileġġjati tal-ħniena divina.   Il-predikazzjoni ta’ 
Ġesù tqegħdilna quddiem għajnejna dawn l-opri tal-ħniena biex nistgħu 
nifhmu jekk aħniex ngħixu jew le bħala dixxipli tiegħu.   Niskopru mill-
ġdid l-opri tal-ħniena korporali: nitimgħu lil min hu bil-ġuħ, nisqu lil min 
hu bil-għatx, illibbsu lil min hu għarwien, nilqgħu lil min hu bla dar, 
inżuru lill-marid, inżuru lill-ħabsi, nidfnu lill-mejtin.  U ma ninsewx l-opri 
tal-ħniena spiritwali: nagħtu parir tajjeb lill-ħosbien, ngħallmu lil min ma 
jafx, inwiddbu lill-midneb, infarrġu lill-imnikket, naħfru l-ħtijiet, nistabru 
b’min idejjaqna, nitolbu ’l Alla għall-ħajjin u għall-mejtin...” 

Ġuża Mifsud kien temmen f’dan li nkiteb hawn fuq?  Kienet 
tgħixu?  Naraw flimkien:

Fl-aħħar messaġġ li rrekkordjat Ġuża Mifsud, tant li l-cassette kien 
għadu fir-recorder, hija tgħid hekk, “Ix-xahar li ngħidulu tal-Milied,  ix-
xahar ta’ Diċembru, huwa x-xahar tal-kbira ħniena t’Alla u tal-maħbub 
Mulej Ġesu, ta’ meta ir-Reġina sidtna Marija ġabitu fid-dinja...  Ix-xahar 
ta’ Diċembru huwa x-xahar tal-ħniena infinita tal-Missier Etern li batilna 
lil Ibnu feddej, setgħan u kbir fid-dinja... Hija ġrajja ta’ mħabba, ġrajja 
ta’ paċi illi Ġesu ġie fid-dinja u ħa x-xbiha tagħna, permezz ta’ tarbija.  
Il-Mulej Ġesu f’ kollox għamel li jkun  sura ta’ bniedem.  Qabel il-sura  

tal-bniedem, imma, hemm il-Persuna divina ta’ Alla,   għaliex il-Mulej 
Ġesu kien Iben il-kbir Alla… Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċiti flimkien ma’ Ibnu 
Ġesu ta’ l-Ewkaristija nagħtuh kull ġieħ u nagħtuh kull qima lill-Mulej 
Alla ta’ l-Eżerċiti permezz ta’ Ibnu Ġesu fl-Ewkaristija.  Kemm qed jagħmel 
affarijiet ta’ kobor immens u ta’ ħniena u ta’ mħabba u ta’ paċenzja 
l-aktar kbira li joqgħod jistenna lilna midinbin, aħna fejn aħna, aħna kif 
aħna.   Kerha kemm hija kerha il-pożizzjoni tagħna,  immorru bil-qima u 
bil-qalb f’ħoġor l-artal, f’ħoġor it-tabernaklu, kullimkien jeżisti l-Mulej Ġesu 
ta’ l-Ewkaristija f’kemm knejjes hawn fil-paroċċi ta’ Malta u Għawdex u 
f’kemm knejjes hawn f’Malta u fid-dinja u kemm għarajjex hemm fl-artijiet 
tal-missjoni...  Għalhekk għandna napprezzawh lil Ġesu fl-Ewkaristija u 
nitolbuh bil-qima u bil-prudenza u b’qalbna nadifa u b’moħħna li nafu 
x’aħna ngħidu.  Il-Mulej Ġesu ta’ l-Ewkaristija kemm ħabbu lill-bniedem!...  

Nirringrazzjawh lill-Mulej Ġesu ta’ l-Ewkaristija u nirringrazzjawh bil-
kbir  għaliex tana ħafna affarijiet kbar biex jeħlisna mill-madmad kiefer li 
taf tati d-dinja: bil-bsaten,  bl-armi, bil-gwerer.  Ħa jkun il-madmad tagħna 
dak  ta’ Ġesu, madmad ħelu, madmad bil-qjies.   Il-Mulej Ġesu jistmana,   
iħobbna, qiegħed fit-tabernaklu għalina jistenina bil-kwiet u bis-sabar biex 
mill-ħajja ħażina iġagħalna ngħixu ħajja tajba, iressaqna lejn saċerdot ta’ 
rieda tajba biex nagħmlu qrara qaddisa u nibdew nirċievuh fl-Ewkaristija, 
biex jagħtina dawk id-doni u dawk il-grazzji li għandna bżonn, kemm 
spiritwali u kemm temporali…

 Nitolbu ħafna lil Alla biex ikollu ħniena minna hu, u għalhekk bil-
qalb nitolbu lill-kbir Alla Missier u setgħani u ta’ ħniena l-aktar kbira,     
u ngħidulu: “It-tifħir nagħtuk Mulejja, Alla u sidna nistqarruk, O Missier 
li int minn dejjem kemm hemm ħlejjaq ġieħ jagħtuk.  Jagħtuk ġieħ l-anġli 
tas-sema, is-smewwiet u l-qawwa tagħhom, kerubini u serafini  ta’ sikwit 
iberkuk magħhom...”

Rigward l-opri tal-ħniena korporali u spiritwali nista’ ngħid li sa minn 
ċkunitha ħajjet Ġuża kienet waħda miftuħa għall-oħrajn.  Għall-bosta snin 
hija kienet membru f’diversi għaqdiet tal-paroċċa.  Fosthom kienet membru 
tal-Azzjoni Kattolika u fi ħdan din l-għaqda hija tat sehem qawwi bħala 
delegata tal-morda.  F’messaġġ li nstema f’Settembru 1989 Ġuża tgħid, 
“Minn jaf kemm mort għand morda jiena, knistilhom, kienu jżommu 
t-tiġieġ magħhom fil-passat, tistgħu taħsbu intom.  Kont immur għand 
waħda miskina, xebba waħedha bħali, bħali, qisha povra qasba mar-riħ 
tixxejjer.  Tafu intom li fil-passat l-ebda naqra kumdita  ma kien ikollna.  
Kont naqlilha xi bajda biex tiekol tikka ħobż biha miskina u kienet il-ħin 
kollu tgħajjat, “Viva Kristu Re, viva Kristu Re, x’għamilli Kristu Re llum, 
ġab lil Ġuża llum, Ġuża toqgħodx taħdem, oqgħod bilqegħda.”  Għidtilha, 

“Jiena bilqegħda u nitkellmu ftit noqgħod, imma meta nagħmillek ftit 
xogħol hu.”  

U minn dawn il-kwalitajiet ta’ nies kien ikolli ħafna tafux.  Anka 
għand irġiel kont immur jiena għall-akbar glorja t’Alla.  Irġiel fis-sodda, 
kbar, nagħtihom daqqa t’id kif nista.  Nagħmlilhom il-borma, ġiet li anka 
sajjartilhom xi ftit ħut id-dar tiegħi u noħodulhom lest, u per eżempju 
nixkupalhom ftit id-dar u dan mhux talli biss ma kontx ngħid bihom jiena!  
Dawn ngħid ħuti fi Kristu, ħuti fil-Mulej għax min jgħid dawn l-affaarijiet 
ma tkunux timmeritaw.  Li kieku mortu u ma mortux kien ikun xorta jew 
aħjar ma mortu xejn milli mortu u qgħadtu tqasqsu u tonqsuh mill-karita.  
Għax min-nuqqas ta’ karita lejn il-proxxmu ma nistgħu nagħmlu xejn, 
ma nistgħu nieħdu l-ebda valur.  Ma nistgħux ikollna xi skop għad-dinja 
l-oħra li ħa jimmeritana għax ġja nkunu ħadnih il-mertu: tpaxxejna għax 
għidna bih.  Għidna, “kemm hu maħmuġ u kemm għandu mbarazz,” u 
miskin flok li għidna, “Miskin kemm jixtieq l-għajnuna tagħna dan il-
bniedem u kemm għandu bżonn l-għajnuna tagħna,” u tmorru tgħajjtu lil 
saċerdot biex tressquh lejn is-sagrament tal-qrar u tat-tqarbin u tagħmluh 
ħaġa waħda m’Alla u mhux li tgħidu bih.  Mhux sew li ngħidu bil-morda 
tagħna li jkunu abbandunati fi djarhom bħalma qegħda eżatt jien.”

Ma nistax ma nsemmix l-imħabba kbira li kellha lejn il-foqra, 
minkejja li anka hija stess kienet tgħix ħajja sempliċi u ta’ faqar, nieqsa 
minn kull kumdita.  Minn jaf kemm-il darba tak il-pensjoni tagħha lill-
missjoni jew lil min kien fil-bżonn.  Saħansitra darba waħda mar raġel 
għandha u ta’ donazzjoni ta’ ħdax-il elf lira Maltin, bl-iskop li tagħti 
mitt lira għall-missjoni u l-elf lira biex iddur id-dar u tagħmel dak li hu 
neċessarju.  Imma għalija ma żammet xejn, kollox qassmet lill-missjoni.

Niftakar ukoll f’dak l-eluf ta’ nies li żaruha f’darha, li kellmuha 
l-Girgenti jew anka permezz tat-telefon u hi dejjem tagħtihom kelma ta’ 
solliev, tfarraġhom, tgħinhom fil-bżonnijiet tagħħhom tar-ruħ u tal-ġisem...  
Niftakar qisu l-bieraħ tgħidilna biex ma nkunux egoisti fit-talb tagħhna, li 
għandna nitolbu għal kulħadd, anka għal min iweġġgħana bi lsienu jew 
b’għemilu, dawk li jagħmlulna xi nġusttizzji. Kienet tisħaq li aħna lkoll 
aħwa fi Kristu u li għalhekk għandna nitolbu għall-proxxmu kollu. Ukoll, 
kemm kienet titkellem fuq in-novissmi: mewt, ġudizzju, infern jew ġenna 
u tagħmel ħilitha biex trawwem f’dawk li kienu jisimgħuha il-ħeġġa biex 
nitolbu għall-mejtin.  Filfatt għada tidwi f’widnejja l-frażi li kienet tħobb 
tgħid, “Mulej agħti lill-erwieħ id-dawl ta’ dejjem u l-mistrieħ.”

Dawn huma biss ftit eżempji mill-ħajja qaddisa li kienet tgħix it-
twajba Ġuża.  F’ħarġiet oħra ta’ dan il-fuljett inkunu nistgħu nagħtu aktar 
dettalji.  Issa naqsam magħkom it-talba tal-Papa Franġisku għall-Ġublew 
tal-Ħniena.

Talba tal-Papa Franġisku għall-Ġublew tal-Ħniena (2015-2016)

Mulej Ġesù Kristu,  int li għallimtna nħennu bħalma ħanin hu Missierna 
tas-Sema, u għidtilna li min jara lilek jara lilu:  urina wiċċek u nkunu salvi.
Ħarstek mimlija mħabba ħelset lil Żakkew u ’l Mattew mill-jasar tal-flus;
lill-adultera u l-Maddalena milli jqiegħdu l-ferħ tagħhom biss fi ħlejqa;
bikkiet lil Pietru wara t-tradiment, u wiegħdet il-Ġenna lill-ħalliel niedem.
Agħmel li kull wieħed u waħda minna jisma’ tingħad lilu dik il-kelma li int 
lissint lis-Samaritana: Kieku kont taf id-don ta’ Alla!

Int il-wiċċ li jidher tal-Missier li ma jidhirx,
ta’ Alla li juri s-setgħa tiegħu fuq kollox bil-maħfra u l-ħniena:
agħmel li l-Knisja tkun fid-dinja l-wiċċ tiegħek li jidher,
int li int il-Mulej tagħha, rebbieħ fuq il-mewt u glorjuż.
Int ridt li l-ministri tiegħek ikunu huma wkoll imlibbsa bid-dgħufija biex 
jistgħu jħossu għal dawk li qegħdin fl-injoranza u l-iżball; agħmel li kull 
min jersaq lejn wieħed minnhom iħossu milqugħ, maħbub u maħfur minn 
Alla.

Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u kkonsagrana lkoll bid-dilka tiegħu biex dan il-
Ġublew tal-Ħniena jkun sena ta’ grazzja tal-Mulej u l-Knisja tiegħu b’ħeġġa 
mġedda tista’ twassal lill-foqra l-bxara t-tajba, tħabbar il-ħelsien lill-
imjassrin u l-maħqurin, u d-dawl mill-ġdid lill-għomja.

Dan nitolbuhulek bl-interċessjoni ta’ Marija, Omm il-Ħniena, int li tgħix 
u ssaltan flimkien mal-Missier u mal-Ispirtu s-Santu għal dejjem ta’ 
dejjem. Ammen.

Nota: Tagħrif dwar l-ittra Misericordiae Vultus u t-talba tal-Papa għall-
Ġublew huma meħuda mis-sit -  http://www.laikos.org

Sylvana Spiteri LL.D

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. Inwegħdtu 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.
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No. 106 April 2016  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 3 u 17 ta’ April  2016 fil-5.30p.m.
 Il-Ħadd 1 u 15 ta’ Mejju 2016 fis-6.00p.m.
 Il-Ħadd 5  ta’ Ġunju 2016 fis-6.30p.m. – Adorazzjoni Ewkaristika
 Il-Hadd 19 ta’ Gunju 2016 fis-6.30pm
 Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Lulju  2016 fis-6.30p.m.
 Il-laqgħa tal-1  ta’ Mejju 2016  li taħbat f’għeluq it-30  sena mit-

tqegħid ta’ l-istatwa tal-Madonna fil-Girgenti tibda bir-rużarju 
minn tarf it-triq il-qadima.

2. Dawk li qalgħu xi grazzja huma mħeġġa li jiktbulna l-grazzja u jagħtuna 
kemm jistgħu dettalji dwarha.  Tinsewx tiktbu isimkom, l-indirizz u 
n-numru tat-telefown.  Grazzji mingħajr isem sħiħ, indirizz u numru 
tat-telefown ma jiġux ikkunsidrati.  Jekk ma tkunux tridu li jidher 
isimkom fuq il-fuljett dan ma jiġix ippubblikat.  Huwa mportanti li, kemm 
jista’ jkun, ittuna ċ-ċertifikat tat-tabib fejn jiċċertifika l-fejqan tagħkom.

3. Inħeġġu lill-qarrejja biex jimlew il-formola ta’ sħubija fil-Moviment 
Madonna tal-Konsagrazzjoni.  Dawn il-formoli jistgħu jittieħdu mill-
Girgenti stess jew billi tiktbu lis-Segretarja, Dr. Sylvana Spiteri, 6,  Sqaq Nru. 
2, Triq il-Kbira, Siġġiewi, SGW 1320 jew email fuq ourladyofconsecration@
gmail.com.

4.  Min hu nteressat li jkun jaf aktar dwar il-ġrajjiet tal-Girgenti infakkrukom 
li matul is-snin ġew ippubblikati seba’ kotba bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż 
kif ukoll brochure b’informazzjoni ġenerali dwar Ġuża u l-Girgenti.  Dawn 
il-kotba u l-brochure jistgħu jinkisbu jew mill-Girgenti jew billi tiktbu lis-
Segretarja fl-indirizz  hawn fuq imsemmi.

5.  Wieħed jista’ jakkwista wkoll santi bit-talba ta’ interċessjoni ta’ Ġuża 
Mifsud (bil-Malti u bl-Ingliż) kif ukoll domni, keychains, u kuruni bix-
xbieha tal-Madonna tal-Konsagrazzjoni.  Dawn jinkisbu biss mill-Girgenti 
jew inkella mingħand xi membru tal-Kumitat.

6. L-indirizz tal-website tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni huwa 
dan li ġej: www.ourladyofconsecration.org

7. Facebook: Madonna tal Konsagrazzjoni u Youtube: Guza Mifsud

GRAZZJI MAQLUGĦA   
N.N. minn Ħal Qormi kitbet hekk:  Nirringrazzja lil Alla għall-grazzja li 
qlajt bl-interċessjoni tal-Madonna tal-Girgenti, Ġuża Mifsud u ta’ San Charbel 
Mahkfluf għall-fejqan tar-raġel t’oħti li kif daħħluh fl-ITU kien bejn ħajja u 
mewt.  Kellu respiratory arrest.  Għall-grazzja ta’ Alla wara kważi xahrejn ta’ 
kura, reġa’ jinsab magħna.  Aħna morna nirringrazzjaw lill-Madonna tal-
Girgenti bit-talba tar-rużarju.
   
M. Z. Mill-Mosta: Nirringrazzja lil Alla li bl-interċessjoni tal-Madonna tal-
Girgenti għadni kemm għamilt operazzjoni u għaddiet b’wiċċ il-ġid.

D. T. minn Marsacala: Ir-raġel kellu depression kbira u kien qiegħed fuq 
l-antidepressants.  Tlabt ħafna lill-Madonna tal-Girgenti li fiha nemmen 
ħafna u mil-lum għal għada għamel progress kbir.  Beda t-triq tal-fejqan.  
Jiena wiegħedt lill-Madonna li jekk ifiq nibghat ngħidilkom.  Il-bieraħ morna 
għand it-tabib u qalilna li fieq għal kollox.  Ta’ dan ngħid grazzi lill-Madonna.    

R. Vella mir-Rabat, Għawdex:     Kont id-dar u qabadni uġigħ kbir 
f’għajn waħda.  Saret ħamra ħafna u ma stajtx nissaporti l-uġigħ tant li 
għidt lir-raġel biex joħodni l-isptar.  Kelli santa tal-Madonna tal-Girgenti 
u għidtilha, “Madonna neħħili dan l-uġigħ għax ħa niġġennen.” Qbadt is-
santa u missejtha ma għajni u dak il-ħin stess marli l-uġigħ u anka l-ħmura 
– għajni ġiet normali.  Ta’ dan nirringrazzja lil Alla għall-grazzja li qlajt bl-
interċessjoni tal-Madonna tal-Girgenti. 

J. Borg Pisani kitbet hekk: Nixtieq ninfurmak illi jiena qlajt żewġ 
grazzji bl-interċessjoni ta’ Ġuża Mifsud.   Waħda hi li r-raġel kellu bżonn ta’ 
operazzjoni u din irnexxiet u kollox mar b’wiċċ il-ġid.  It-tieni waħda hija 
li wara sentejn nitħabat sibt xogħol  għal qalbi.   Nixtieq nirringrazzja lil 
Alla u lill-Madonna tal-Konsagrazzjoni u lil Ġuża Mifsud li daħlu għalina 
f’mumenti li kienu ftit jew wisq diffiċli.                                                                                                                             

Maria bagħtet din l-ittra:  Nirringrazzja lill-Madonna u lil Ġuża Mifsud 
li semgħu it-talb tiegħi.  Xagħrejn ilu lil oħti sabulha cancer fil-musrana.  
Tant hi dgħajfa bil-mard li għandha li tlabt lill-Madonna għax kont żgura 
li l-kimo u r-raġġi ma kinitx tiflaħ għalihom.  Il-bieraħ ħadtha għar-riżultat 
u l-konsulent qalilha li ma għandix bżonn la raġġi u lanqas kimo.   Dak 
il-ħin moħħi mar fuq Ġuża u l-Madonna u rringrazzjajthom minn qalbi.  
Vera nemmen f’Ġuża u l-Madonna u għalkemm qatt ma kelli x-xorti li niġi 
l-Girgenti, imma t-talba dejjem ngħidha.                                              

“…il-ħniena infinita tal-Missier Etern li 
batilna lil Ibnu feddej, setgħan u kbir 
fid-dinja... Hija ġrajja ta’ mħabba, 
ġrajja ta’ paċi… 

Nirringrazzjawh lill-Mulej Ġesu ta’ l-
Ewkaristija u nirringrazzjawh bil-kbir  
għaliex tana ħafna affarijiet kbar biex 
jeħlisna mill-madmad kiefer li taf tati 
d-dinja:

Kemm qed jagħmel affarijiet ta’ kobor 
immens u ta’ ħniena u ta’ mħabba u 
ta’ paċenzja l-aktar kbira li joqgħod 
jistenna lilna midinbin, aħna fejn 
aħna, aħna kif aħna…”

Ġuża Mifsud

IS-SENA TAL-ĦNIENA
Fl-ittra tiegħu Misericordiae Vultus, dwar il-ġublew straordinarju tal-ħniena, 
il-Papa Franġisku jsemmi ħafna punti interessanti iżda ser naqsam 
magħkom il-kliem li ġej:
“Ġesù Kristu hu wiċċ il-ħniena tal-Missier.  Il-misteru tal-fidi Nisranija donnu 
jsib f’din il-kelma l-ġabra sħiħa tiegħu.   Hi saret ħajja, viżibbli u laħqet 
il-quċċata tagħha f’Ġesù ta’ Nazaret.   Il-Missier, “għani fil-ħniena” (Efes 
2:4), wara li wera ismu lil Mosè bħala “Alla li jagħder u jħenn; tqil biex 
jagħdab u kbir fit-tjieba u l-fedeltà” (Eż 34:6), ma hediex, b’ħafna modi 
u f’bosta waqtiet tal-istorja, jgħarraf in-natura divina tiegħu.   Fil-“milja 

L-1 TA’ MEJJU 2016 – L-ANNIVERSARJU
Dak inhar niffesteġġjaw it-tletin sena minn meta Ġuża Mifsud tellgħet 
l-istatwa tal-Madonna fil-Girgenti.  Hija ħaġa sabiħa li dakinhar  
niltaqgħu ilkoll flimkien, nitolbu flimkien u nirringrazzjaw lis-sema 
flimkien. Inħeġġiġkom minn issa sabiex iżżommu dan l-appuntament 
mal-Madonna.  Hi qatt ma tonqos mill-għajnuna tagħha, ejjew aħna 
wkoll nagħtu s-sehem tagħna!

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

Ġuża Mifsud kienet magħrufa ma’ ħafna Siġġiwien għall-ammont kbir 
ta’ familji li kienet ħejjiet sabiex jagħmlu l-konsagrazzjoni tal-familja 
tagħhom.  Dawk li jixtiequ jagħmlu l-konsagrazzjoni tal-familja waqt 
il-laqgħa ta’ Mejju 2016 huma ġentilment mitluba jgħaddulna d-dettalji 
tagħhom: email: ourladyofconsecration@gmail.com jew Facebook jew 
ittra f’6, Sqaq 2, Triq il-Kbira, Siġġiewi jew ikellmu lil xi membru tal-
Kumitat.

IL-5 TA’ ĠUNJU 2016 - ADORAZZJONI
Adorazzjoni Ewkaristika fil-preżenza ta’ Ġesu Sagramentat. 

Ejjew ħalli flimkien infaħħru lil Ġesu u 
npattu għad-disprezzi li huwa jirċievi minn tant bnedmin.

Din l-Adorazzjoni Ewkaristika ser ssir bil-permess ta’
Monsinjur Arċisqof

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...
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