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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.

TISLIMA LILL-ISQOF A. MICALLEF
L-Isqof Adeodato Micallef, Tereżjan, ħalla din id-dinja biex mar jiltaqa' 

mal-Ħallieq fit-3 ta' Jannar 2018.  Apparti li lqajt miegħu kemm-il darba u 
mill-ewwel għaraft kemm kien bniedem umli, qrajt ukoll fuq il-ġurnal 'il-
Leħen' li "kien bniedem sempliċi, dejjem lest jgħin anke fl-iktar ħidma umli 
tal-kunvent.  Il-motto tiegħu kien Magnus Deus Noster, kbir hu Alla tagħna."  
Żgur li jibqa' magħruf ukoll għall-ħidma tiegħu fil-Kuwajt meta fl-1981, 

"Issa dina (il-Madonna), 
kkonsagrat lilha nnifsa u 
tixtieq li dan it-titolu illi 
hija ħolqot, jieħu aktar 
konsistenza u sinifikat, 
nistudjaw fil-profondita 
is-sinifikat  ta’ din i l-
kelma 'Il-Madonna tal-
Konsagrazzjoni'... 

I s s a  m e t a  n g ħ i d u 
konsagrazzjoni, anki jiena, 
anki intom, kull wieħed 
u kull waħda minnkom 
skont l-istat tagħkom, intom 
iddedikati, ikkonsagrati lil 
Alla ... nappartjenu lil Alla, 
Alla għandu dritt fuqna."

Isqof Adeodato Micallef

INSELLMU LIL CARMEL ZAHRA
Carmel Zahra, jew Charlie l-mastrudaxxa kif kien magħruf minna lkoll, kien 

benefattur kbir tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni.  Kien ilu snin twal 
jiffrekkwenta l-Girgenti u jagħti saħħtu u ħinu anke biex issir manutenzjoni 
kemm fid-dar ta' Ġuża Mifsud kif ukoll fil-Girgenti.

Kien Charlie li ħadem l-ewwel tinda tal-injam li saret il-Girgenti fl-1996 u 
għoxrin sena wara reġa ħadem replika tagħha.  Tlestiet f'Lulju 2016 u ħadem 
fuqha b'mod volontarju.  Għamel ukoll manutenzjoni fuq is-salib u l-aperturi 
l-oħra li hemm il-Girgenti.  Kien ħafna kuntent meta ħelishom, għaliħ kienu 
qishom rigal li xtaq jagħti lill-Madonna u lil Ġuża.  Kemm lil Ġuża kif ukoll lill-
Madonna kien iħobbhom wisq.

Il-Mulej sejjaħlu ħdejh fid-9 ta' Jannar 2018 fl-eta ta' 63 sena. Għalkemm 
bħala bnedmin inħossu n-nuqqas tiegħu imma ċerta li qiegħed ħdejn dawk li tant 
kien iħobb.  Grazzi Charlie ta' ħidmitek u kompli itlob għalina.  Il-Mulej jagħtik 
il-mistrieħ ta' dejjem...

Il-Kumitat u l-membri tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni jagħtu 
l-kondoljanzi lil martu Carmen, uliedu Diane, Stephan u Janice u l-familja kollha 
tiegħu.

TALBA
Sinjur Alla tal-Eżerċiti ixħet il-ħarsa tiegħek fuqi, twarrabx idejk minni u 

żommni dejjem marbut/a mal-volontà mqaddsa tiegħek.
Mulej, nadurak, imbierkek u nfaħħrek u filwaqt li niżżik ħajr tad-doni u 

l-grazzji li inti tajt lil Ġuża Mifsud, nitolbok sabiex bl-interċessjoni tagħha 
u ta’ Ommi Marija Santissima, taqlagħli din il-grazzja li tant nixtieq. Amen. 
Glorja lill-Missier...

GRAZZJA MAQLUGĦA
M.M. mir-Rabat kitbet hekk: Jiena għandi wisq fiduċja f'Ġuża u fil-Madonna 
tal-Konsagrazzjoni. Kulma nitlobhom dejjem jinterċedu għalija u naqla l-grazzji 
li  jkolli bżonn.   Għandi nepputi ta' dsatax-il xahar u kien għadu ma bediex 
jimxi.  It-tobba qalu lill-ġenituri tiegħu li kienu ser jagħmlulu xi testijiet ħmistax 
oħra.  Jiena tlabt lil Ġuża u t-tifel beda jimxi waħdu.  Kemm jiena li niġi n-nanna, 
kif ukoll il-ġenituri tiegħu fraħna ħafna.  Jiena kuljum ngħid it-talba u nħoss li 
Ġuża u l-Madonna jifmuni ħafna fil-bżonnijiet tiegħi. Ta' dan nirringrazzja lil 
Alla għall-grazzja li qlajt bl-interċessjoni tal-Madonna u ta' Ġuża Mifsud.

RINGRAZZJAMENT
Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni jirringrazzja lil dawk 
il-qarrejja li jibagħtu xi donazzjoni sabiex itaffu ftit mill-ispejjeż ta’ dan il-
fuljett. Għalkemm il-fuljett jitqassam bla ħlas imma l-ispejjeż tal-istampar u 
tal-posta huma sostanzjali u għaldaqstant kull donazzjoni hija ferm apprezzata. 
Inwegħdu t-talb tagħna lil dawn il-benefatturi. Il-Mulej iberrikkom, il-Madonna 
iżżommkom taħt il-protezzjoni tagħha u Ġuża Mifsud tinterċedi għalikom fil-
bżonnijiet tagħkom.

     L-Isqof Micallef fil-Girgenti

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

BLA TEBGĦA TA’ MARIJA
Ġuża Mifsud kienet magħrufa ma’ ħafna Siġġiwin għall-ammont 

kbir ta’ familji li kienet ħejjiet sabiex jagħmlu l-konsagrazzjoni tal-familja 
tagħhom.  Dawk li jixtiequ jagħmlu l-konsagrazzjoni tal-familja waqt il-
laqgħa tas-6 ta' Mejju 2018 huma ġentilment mitluba jgħaddulna d-dettalji 
tagħhom: email: ourladyofconsecration@gmail.com jew Facebook (Madonna 
tal-Konsagrazzjoni) jew ittra f’6, Sqaq 2, Triq il-Kbira, Siġġiewi jew ikellmu 
lill-membri tal-Kumitat.

NIXTIEQ NILTAQA' MAGĦKOM
Kienu ħafna dawk in-nies li kienu jafu lil Ġuża mill-viċin.  Hemm min  

jifakarha taħdem fir-raba u tagħti sehemha fl-għaqdiet tal-paroċċa.  Hemm 
oħrajn li saru jafuha fis-snin tmenin u disgħin meta fetħet darha biex tilqa' 
eluf ta' nies.

Għenet ħafna nies bit-talb tagħha, bil-pariri tagħha, bl-imġieba tagħha.  
Hemm min qala grazzji u sallum żammhom mistura.  Hemm min Ġuża għenitu 
fil-ħajja tiegħu imma s'issa ma kellux il-kuraġġ li jitkellem.

Nappellalkom biex tagħmlu kuraġġ.  Jiena qegħda niltaqa' ma' nies li kienu 
jafu sew lil Ġuża, li jistgħu jagħtu tagħrif dwar il-virtujiet u l-qdusija tagħha.  
Ġuża għamlet ħafna ma bosta nies.  Ejjew issa nagħtuha ftit lura.

Jiena lesta li niltaqa' magħkom ukoll.  Nitkellmu flimkien, inġeddu l-memorji 
flimkien u naraw x'ġid jista' joħroġ.  Kollox bil-permess tagħkom.

Min kien jafha żgur li għandu x'jikkontribwixxi u ma għandux jibqa' lura. 
Tistgħu tikkuntattjawni fuq ourladyofconsecration@gmail.com jew ibgħatuli 
nota f'6, Sqaq 2, Triq il-Kbira, s-Siġġiewi bin-numru tat-telefown tagħkom u 
nċemplilkom lura. 

Sylvana Spiteri

1.  Il-Ħadd 1 u 15 ta’ April  2018 fil-5.30p.m.
    Il-Ħadd 6 u 20 ta’ Mejju 2018 fis-6.00p.m.
    Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Ġunju 2018 fis-6.30p.m.
    Il-Ħadd 1 u 15 ta’ Lulju 2018 fis-6.30p.m.
    Il-laqgha tas-6 ta' Mejju tibda bir-rużarju min tarf it-triq il-qadima.
2. Dawk li qalgħu xi grazzja huma mħeġġa li jiktbulna l-grazzja u jagħtuna 

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

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

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

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

6. Kopji antiki ta’ dan il-fuljett jistgħu jinqraw minn fuq il-website.
7. L-indirizz tal-website tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni huwa dan 

li ġej: www.ourladyofconsecration.org
8. Facebook: Madonna tal Konsagrazzjoni u Youtube: Guza Mifsud
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il-Papa Ġwanni Pawlu II ħatru bħala t-tielet Vigarju Appostoliku.  L-Isqof 
Micallef baqa' l-Kuwajt anke meta fl-1990 l-Iraq invada dan il-pajjiż.  Meta 
ntemm il-kunflitt kulħadd faħħru għal dan l-att kuraġġuż tiegħu.

Il-Girgenti kien ħafna għal qalb l-Isqof Micallef.  Bi pjaċir kien jilqa' 
l-istediniet tal-Kumitat biex jitla' jippresidi l-laqgħat hemmhekk.  Filfatt hu 
mexxa l-laqgħat ta' Mejju 2009 sa 2011, kif ukoll l-Adorazzjonijiet Ewkaristiċi 
ta' Ġunju 2008 sa 2010.  Kien biss meta saħħtu ma kinitx tippermetti iżjed li ma 
baqax jitla'.  Madankollu, hu xorta kien inkoraġġini ħafna sabiex niġbor kemm 
nista' materjal fuq il-konsagrazzjoni ta' Marija. Mhux l-ewwel darba li anke 
ċempilli d-dar sabiex jagħtini tagħrif jew xi referenza dwar il-konsagrazzjoni 
tal-Verġni Mbierka li kien ikun iltaqa' magħhom hu stess.  L-iskop tiegħu kien 
biex dan l-istudju jkun bħala bażi għat-titolu ġdid Madonna tal-Konsagrazzjoni.

Ikun xieraq li nagħtu tislima lill-Isqof Micallef billi nġib hawnhekk xi 
siltiet mid-diskorsi li kien għamel fil-Girgenti.

MEJJU 2009
“Ikun imfaħħar Ġesù Kristu.  Għadna kif kantajna l-Innu “Ismagħha 

l-Għanja” u għidna dawn il-kelmiet, “f’kull naħa mwarrba tal-gżira tagħna 
hemm l-isem tiegħek fil-blat miktub.”  X’isem tajniha hawnhekk lill-Madonna?  
Min tagħna dan l-isem?  Hija stess.  Mela hawnhekk qegħdin f’dana l-post 
imwarrab, sa ċertu punt, fil-gżira tagħha fejn hawn miktub l-isem tal-Madonna 
taħt it-titolu “Il-Madonna tal-Konsagrazzjoni.”  U dana t-titolu talbitu hija 
stess mhux hekk?  

Tafu xi tfisser il-kelma konsagrazzjoni?  ...Kristu Ġesù ġie kkonsagrat, 
ġie ddedikat, jiġifieri jinsab kollu kemm huwa, f’idejn Alla l-imbierek, offra 
lilu innifsu lil Alla l-Missier imbagħad sar għodda f’idejn Alla l-Missier 
biex ikun jista’ jagħmel dak li hu kien batu jagħmel fid-dinja.  U għalhekk 
il-konsagrazzjoni tiegħu nistgħu inqabbluha wkoll mal-konsagrazzjoni tal-
Madonna, il-għaliex il-Madonna wkoll tat lilha nfisha kollha kemm hija lil 
Alla l-imbierek, ... hija wkoll offriet lilha nfisha bħala persuna kkonsagrata 
lil Alla, ddedikata lil Alla, il-għaliex hija ġiet imdaħħla minn Alla l-imbierek 
permezz tal-anġlu li ħabbrielha li kellha ssir omm Alla u hija aċċettat meta 
qalet, “hawn jien il-qaddejja tal-Mulej ikun minni skont kelmtek.”  Mela daħlet 
għal din ir-responsabilta, il-committment tal-ħajja tagħha kollha kemm hija, illi 
hija tagħmel il-volontà u r-rieda ta’ Alla l-Missier u kienet ħaġa waħda ma' 
binha Ġesù, għaliex kemm fil-konċepiment fil-ġuf verġinali tagħha, fit-twelid 
tal-Bambin Ġesù, fil-ħajja moħbija ta’ Ġesù ġewwa Nażaret - dawk kienu 
ġrajjiet kollha li għaddiet minnhom il-familja ta’ Nażaret, hi flimkien ma’ 
Ġużeppi u mat-tfajjel Ġesù, biex imbagħad hija tasal ukoll fil-mument l-aktar 

solenni tal-missjoni ta’ binha Ġesù meta fuq il-Kalvarju huwa ta l-aħħar qatra 
ta’ demmu għalina u  hemmhekk il-Madonna kienet ħaġa waħda f’dan kollu 
li għamel binha Ġesù.

Issa meta aħna nersqu lejn il-Madonna bħalma nagħmlu kull meta aħna 
b’xi mod jew ieħor bħalma qegħdin nagħmlu f’dina llejla, ġejna hawnhekk 
biex inġeddu anke l-imħabba tagħna lejn Alla, biex nigglorifikaw lil Alla u 
nitolbu, aħna qegħdin nitolbu lill-Madonna biex hija tgħinna ħalli bħalma hija 
gglorifikat lil Alla bil-ħajja tagħha qaddisa hekk ukoll aħna nigglorifikaw bil-
ħajja tagħna qaddisa.  U għalhekk il-Madonna lilna twassalna dejjem eqreb 
lejn Ġesù.  Mela aħna niġu hawn jew immorru f’xi santwarju Malta jew xi 
mkien ġewwa Malta fejn isiru dawn il-laqgħat jew inkella nsiefru - ħafna 
minnkom isiefru u jmorru per eżempju Lourdes jew Fatima jew Medjugorje, 
imorru hemmhekk għalfejn?   Biex nersqu aktar lejn Ġesù.

Issa dina kkonsagrat lilha nnifsa u tixtieq li dan it-titolu illi hija ħolqot 
jieħu aktar konsistenza u sinifikat, nistudjaw fil-profondità is-sinifikat ta’ din 
il-kelma “Il-Madonna tal-Konsagrazzjoni”.  Issa kull wieħed u waħda minna 
hawnhekk miġburin, aħna kkonsagrati lil Alla bil-magħmudija u għalhekk aħna 
ta’ kull sena nġeddu  l-wegħdiet tagħna tal-magħmudija, u kull darba li b’xi 
mod jew ieħor nattendu s-sagrament tal-magħmudija, dawk li jkunu preżenti 
wkoll inġeddu l-fidi tagħna.

Issa meta ngħidu konsagrazzjoni, anke jiena, anke intom, kull wieħed u 
kull waħda minnkom skont l-istat tagħkom, intom iddedikati, ikkonsagrati lil 
Alla ... nappartjenu lil Alla, Alla għandu dritt fuqna.  U d-dritt li għandu fuqna 
aħna rridu nonorawh u nonorawh kemm-il darba aħna nagħmlu l-volontà tiegħu 
fuqna u nkunu nistgħu inwettqu d-doveri tal-istat tagħna.  Jiġifieri din hi l-veru 
devozzjoni lejn il-Madonna, mhux biss bil-kelma li ngħidu, affarijiet sbieħ u 
rridu nagħmluhom dawn, imma l-aktar bil-ħajja tagħna biex nuru verament li 
aħna ulied Alla l-imbierek li huwa għalina Missier, aħna ulied adottivi tiegħu, 
li aħna aħwa fi Kristu, li Kristu huwa ħuwna l-kbir u li aħna anke it-tfal tal-
Madonna."

MEJJU 2011
“Hija okkażżjoni sabiħa li qegħdin infakkru l-ħamsa u għoxrin sena minn 

mindu fuq talba tal-istess Omm t’Alla u Ommna, l-Madonna, li nqdiet b’din 
is-serva ta’ Alla, il-qaddejja ta’ Alla, Ġuża, ix-xbieha tagħha tiġi hawnhekk 
esposta.  Aħna ma nadurawx lill-Madonna, aħna inqimu lill-Madonna, aħna 
ma nadurawx lill-qaddisin imma inqimu lill-qaddisin.  Aħna naduraw lil Alla, 
naduraw lis-Sinjur tagħna Ġesù Kristu li hu Iben Alla...

Meta nitkellmu fuq l-imħabba t’Alla lejna, nistgħu niġbru dak kollu li Alla 

għamel u għadu jagħmel biex jurina l-imħabba kbira tiegħu lejna fil-kliem 
tal-Appostlu Missierna San Pawl meta jgħid li Alla hekk ħabb lid-dinja li 
bagħat lill-istess Ibnu biex dak illi jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja 
ta’ dejjem...  

Illum qegħdin infakkru l-Ħadd tal-Ħniena Divina illi kien is-Sinjur Tagħna 
Ġesù Kristu illi inqeda' b’soru umli, soru mingħajr ebda pretenzjoni... u qalilha 
biex tgħid lilna s-saċerdoti illi nkomplu nsostnu u nfakkru lill-bnedmin kollha 
kemm hi kbira l-imħabba kollha ħniena ta’ Alla l-imbierek lejn il-bnedmin, u 
kemm hija wkoll kbira il-ħniena tiegħu kollha mħabba.

U dan kienet tgħidu u għixitu wkoll qabilha...  Santa Tereża tal-Bambin 
Ġesù li kienet ukoll qaddisa ta’ umiltà kbira...  Hija kienet tgħid, “Jiena nafda 
f’Alla l-imbierek.  Dak li jrid minni huwa, jiena nkun irridu wkoll.”  Pero darba 
minnhom qalet ukoll Santa Tereża tal-Bambin Ġesù dawn il-kelmiet, “imiss 
lilna li aħna nfarġġu lill-Mulej xi kultant u mhux ikun hu li dejjem ifarraġna.”

Ħuti fi Kristu, qegħdin  hawnhekk illejla sabiex infakkru xi ħaġa li saret, li 
ġrat, imma wara dik il-ġrajja li aħna qegħdin infakkru hemm messaġġ.  Hemm 
messaġġ min-naħa ta’ Alla l-imbierek permezz tal-Madonna, u l-Madonna 
permezz ta’ Ġuża, illi aħna rridu niftakru wkoll f’dik li hija l-konsagrazzjoni 
tagħna lil Alla, lil għaliex aħna qegħdin inqimu lill-Madonna taħt it-titolu li 
hija riedet “Il-Madonna tal-Konsagrazzjoni”.

Meta nitkellmu fit-teoloġija, jiġifieri fl-istudji tagħna s-saċerdoti fuq dik li 
hija konsagrazzjoni, aħna nifhmu jew ninterpretaw dak li tkellmu fuqha ħafna 
drabi l-qaddisin,  illi aħna kollna kemm aħna ta’ Alla l-imbierek.  Ma jistax 
ikun li l-bniedem ma jkunx kollu kemm hu ta’ Alla l-imbierek, il-għaliex dak 
kollu li għandu fih il-bniedem ġej minn Alla -  ibda mil-ħajja li rċieva mingħand 
Alla l-imbierek u anka l-fatt li  Alla l-imbierek ħolqu sabiex jagħrfu u jħobbu 
f’din id-dinja u wara din id-dinja igawdih għall-eternità.  

Il-Madonna għixitha din il-prerogattiva hekk sabiħa li hija kienet kollha 
kemm hija ta’ Alla l-imbierek, ikkonsagrat anke lilha nfisha lil Alla l-imbierek 
sabiex hija tkun il-qaddejja tiegħu.  Huwa kien għażilha proprju għall-missjoni 
kbira, dik li tkun l-Omm tal-Iben Tiegħu magħmul bniedem.

Imma aħna llum qegħdin nikkonċentraw pjuttost fuq l-Omm ta’ Alla 
l-imbierek taħt it-titolu tal-Verġni tal-Konsagrazzjoni sabiex aħna niftakru 
wkoll illi hawnhekk aħna bħala devoti tal-Madonna, irridu wkoll inqimuha 
taħt dan it-titolu, nagħtuha anke b’xi mod jew ieħor il-kontribut tagħna.  U 
dana nistgħu nagħmluh aħna bix-xhieda li aħna nagħtu ta’ kif aħna ngħixu 
l-vokazzjoni tagħna bħala nsara.  Jalla l-Madonna tkompli tgħinna, il-qaddisin 
protetturi tagħna jkomplu jgħinuna sabiex aħna verament lil Alla l-imbierek 
inżommuh bħala ċ-ċentru tal-ħajja tagħna u ma nwarrbuħx...

IL-LAQGĦA TAS-6 TA’ MEJJU 2018
Kien sewwa sew il-5 ta’ Mejju 1986, tnejn u tletin sena ilu, illi 

b’tant kuraġġ u rieda soda Ġuża tellgħet l-istatwa tal-Madonna fil-Girgenti.  
Il-Madonna tatna rigal, tatna post ieħor fejn nistgħu mmorru sabiex 
nagħtu glorja lil Alla, nitolbuh il-bżonnijiet tagħna u fl-istess ħin ukoll 
nirringrazzjawh għal dak kollu li tana u għad irid jagħtina.

Hija ħaġa ferm sabiħa li n-nies jitilgħu il-Girgenti f’kull ħin tal-
ġurnata jiftħu qalbhom ma’ dik l-omm li tana Ġesù stess fuq is-salib, iżda 
jkun ħafna u ħafna xieraq li apparti dan niddedikaw il-lejla tal-Ħadd 6 ta’ 
Mejju lil Ommna Marija.  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!

It - 3 TA’ ĠUNJU 2018 - ADORAZZJONI
Adorazzjoni Ewkaristika fil-preżenza ta’ 

Ġesù Sagramentat.  
Ejjew ħalli flimkien infaħħru lil Ġesù u npattu għad-

disprezzi li huwa jirċievi minn tant bnedmin.
Din l-Adorazzjoni Ewkaristika ser ssir bil-permess ta’

Monsinjur Arċisqof

Aħna lill-Madonna dejjem insibuha ad jesum per Maria, kif kien jgħid il-
qaddis li kien tant devot tal-Madonna, San Luigi Marija Grignion de Montfort.  
Il-Madonna trid twassalna għand binha Ġesù u Ġesù jwassalna għand Alla 
l-Missier.  Ikun imfaħħar Ġesù Kristu.”

Lill-Isqof Micallef kelli l-grazzja li mort rajtu l-isptar ftit qabel ma miet.  
Hu  għarafni mill-ewwel u berikni u fuq talba tiegħu stess għidna wkoll Ave 
Marija flimkien. Nitolbok Monsinjur biex tkompli titlob għalina, sabiex it-titolu 
Madonna tal-Konsagrazzjoni li tant kien għal qalbek ikompli jsir magħruf u 
anke rikonoxxut. 

Sylvana Spiteri LL.D.
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il-Papa Ġwanni Pawlu II ħatru bħala t-tielet Vigarju Appostoliku.  L-Isqof 
Micallef baqa' l-Kuwajt anke meta fl-1990 l-Iraq invada dan il-pajjiż.  Meta 
ntemm il-kunflitt kulħadd faħħru għal dan l-att kuraġġuż tiegħu.

Il-Girgenti kien ħafna għal qalb l-Isqof Micallef.  Bi pjaċir kien jilqa' 
l-istediniet tal-Kumitat biex jitla' jippresidi l-laqgħat hemmhekk.  Filfatt hu 
mexxa l-laqgħat ta' Mejju 2009 sa 2011, kif ukoll l-Adorazzjonijiet Ewkaristiċi 
ta' Ġunju 2008 sa 2010.  Kien biss meta saħħtu ma kinitx tippermetti iżjed li ma 
baqax jitla'.  Madankollu, hu xorta kien inkoraġġini ħafna sabiex niġbor kemm 
nista' materjal fuq il-konsagrazzjoni ta' Marija. Mhux l-ewwel darba li anke 
ċempilli d-dar sabiex jagħtini tagħrif jew xi referenza dwar il-konsagrazzjoni 
tal-Verġni Mbierka li kien ikun iltaqa' magħhom hu stess.  L-iskop tiegħu kien 
biex dan l-istudju jkun bħala bażi għat-titolu ġdid Madonna tal-Konsagrazzjoni.

Ikun xieraq li nagħtu tislima lill-Isqof Micallef billi nġib hawnhekk xi 
siltiet mid-diskorsi li kien għamel fil-Girgenti.

MEJJU 2009
“Ikun imfaħħar Ġesù Kristu.  Għadna kif kantajna l-Innu “Ismagħha 

l-Għanja” u għidna dawn il-kelmiet, “f’kull naħa mwarrba tal-gżira tagħna 
hemm l-isem tiegħek fil-blat miktub.”  X’isem tajniha hawnhekk lill-Madonna?  
Min tagħna dan l-isem?  Hija stess.  Mela hawnhekk qegħdin f’dana l-post 
imwarrab, sa ċertu punt, fil-gżira tagħha fejn hawn miktub l-isem tal-Madonna 
taħt it-titolu “Il-Madonna tal-Konsagrazzjoni.”  U dana t-titolu talbitu hija 
stess mhux hekk?  

Tafu xi tfisser il-kelma konsagrazzjoni?  ...Kristu Ġesù ġie kkonsagrat, 
ġie ddedikat, jiġifieri jinsab kollu kemm huwa, f’idejn Alla l-imbierek, offra 
lilu innifsu lil Alla l-Missier imbagħad sar għodda f’idejn Alla l-Missier 
biex ikun jista’ jagħmel dak li hu kien batu jagħmel fid-dinja.  U għalhekk 
il-konsagrazzjoni tiegħu nistgħu inqabbluha wkoll mal-konsagrazzjoni tal-
Madonna, il-għaliex il-Madonna wkoll tat lilha nfisha kollha kemm hija lil 
Alla l-imbierek, ... hija wkoll offriet lilha nfisha bħala persuna kkonsagrata 
lil Alla, ddedikata lil Alla, il-għaliex hija ġiet imdaħħla minn Alla l-imbierek 
permezz tal-anġlu li ħabbrielha li kellha ssir omm Alla u hija aċċettat meta 
qalet, “hawn jien il-qaddejja tal-Mulej ikun minni skont kelmtek.”  Mela daħlet 
għal din ir-responsabilta, il-committment tal-ħajja tagħha kollha kemm hija, illi 
hija tagħmel il-volontà u r-rieda ta’ Alla l-Missier u kienet ħaġa waħda ma' 
binha Ġesù, għaliex kemm fil-konċepiment fil-ġuf verġinali tagħha, fit-twelid 
tal-Bambin Ġesù, fil-ħajja moħbija ta’ Ġesù ġewwa Nażaret - dawk kienu 
ġrajjiet kollha li għaddiet minnhom il-familja ta’ Nażaret, hi flimkien ma’ 
Ġużeppi u mat-tfajjel Ġesù, biex imbagħad hija tasal ukoll fil-mument l-aktar 

solenni tal-missjoni ta’ binha Ġesù meta fuq il-Kalvarju huwa ta l-aħħar qatra 
ta’ demmu għalina u  hemmhekk il-Madonna kienet ħaġa waħda f’dan kollu 
li għamel binha Ġesù.

Issa meta aħna nersqu lejn il-Madonna bħalma nagħmlu kull meta aħna 
b’xi mod jew ieħor bħalma qegħdin nagħmlu f’dina llejla, ġejna hawnhekk 
biex inġeddu anke l-imħabba tagħna lejn Alla, biex nigglorifikaw lil Alla u 
nitolbu, aħna qegħdin nitolbu lill-Madonna biex hija tgħinna ħalli bħalma hija 
gglorifikat lil Alla bil-ħajja tagħha qaddisa hekk ukoll aħna nigglorifikaw bil-
ħajja tagħna qaddisa.  U għalhekk il-Madonna lilna twassalna dejjem eqreb 
lejn Ġesù.  Mela aħna niġu hawn jew immorru f’xi santwarju Malta jew xi 
mkien ġewwa Malta fejn isiru dawn il-laqgħat jew inkella nsiefru - ħafna 
minnkom isiefru u jmorru per eżempju Lourdes jew Fatima jew Medjugorje, 
imorru hemmhekk għalfejn?   Biex nersqu aktar lejn Ġesù.

Issa dina kkonsagrat lilha nnifsa u tixtieq li dan it-titolu illi hija ħolqot 
jieħu aktar konsistenza u sinifikat, nistudjaw fil-profondità is-sinifikat ta’ din 
il-kelma “Il-Madonna tal-Konsagrazzjoni”.  Issa kull wieħed u waħda minna 
hawnhekk miġburin, aħna kkonsagrati lil Alla bil-magħmudija u għalhekk aħna 
ta’ kull sena nġeddu  l-wegħdiet tagħna tal-magħmudija, u kull darba li b’xi 
mod jew ieħor nattendu s-sagrament tal-magħmudija, dawk li jkunu preżenti 
wkoll inġeddu l-fidi tagħna.

Issa meta ngħidu konsagrazzjoni, anke jiena, anke intom, kull wieħed u 
kull waħda minnkom skont l-istat tagħkom, intom iddedikati, ikkonsagrati lil 
Alla ... nappartjenu lil Alla, Alla għandu dritt fuqna.  U d-dritt li għandu fuqna 
aħna rridu nonorawh u nonorawh kemm-il darba aħna nagħmlu l-volontà tiegħu 
fuqna u nkunu nistgħu inwettqu d-doveri tal-istat tagħna.  Jiġifieri din hi l-veru 
devozzjoni lejn il-Madonna, mhux biss bil-kelma li ngħidu, affarijiet sbieħ u 
rridu nagħmluhom dawn, imma l-aktar bil-ħajja tagħna biex nuru verament li 
aħna ulied Alla l-imbierek li huwa għalina Missier, aħna ulied adottivi tiegħu, 
li aħna aħwa fi Kristu, li Kristu huwa ħuwna l-kbir u li aħna anke it-tfal tal-
Madonna."

MEJJU 2011
“Hija okkażżjoni sabiħa li qegħdin infakkru l-ħamsa u għoxrin sena minn 

mindu fuq talba tal-istess Omm t’Alla u Ommna, l-Madonna, li nqdiet b’din 
is-serva ta’ Alla, il-qaddejja ta’ Alla, Ġuża, ix-xbieha tagħha tiġi hawnhekk 
esposta.  Aħna ma nadurawx lill-Madonna, aħna inqimu lill-Madonna, aħna 
ma nadurawx lill-qaddisin imma inqimu lill-qaddisin.  Aħna naduraw lil Alla, 
naduraw lis-Sinjur tagħna Ġesù Kristu li hu Iben Alla...

Meta nitkellmu fuq l-imħabba t’Alla lejna, nistgħu niġbru dak kollu li Alla 

għamel u għadu jagħmel biex jurina l-imħabba kbira tiegħu lejna fil-kliem 
tal-Appostlu Missierna San Pawl meta jgħid li Alla hekk ħabb lid-dinja li 
bagħat lill-istess Ibnu biex dak illi jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja 
ta’ dejjem...  

Illum qegħdin infakkru l-Ħadd tal-Ħniena Divina illi kien is-Sinjur Tagħna 
Ġesù Kristu illi inqeda' b’soru umli, soru mingħajr ebda pretenzjoni... u qalilha 
biex tgħid lilna s-saċerdoti illi nkomplu nsostnu u nfakkru lill-bnedmin kollha 
kemm hi kbira l-imħabba kollha ħniena ta’ Alla l-imbierek lejn il-bnedmin, u 
kemm hija wkoll kbira il-ħniena tiegħu kollha mħabba.

U dan kienet tgħidu u għixitu wkoll qabilha...  Santa Tereża tal-Bambin 
Ġesù li kienet ukoll qaddisa ta’ umiltà kbira...  Hija kienet tgħid, “Jiena nafda 
f’Alla l-imbierek.  Dak li jrid minni huwa, jiena nkun irridu wkoll.”  Pero darba 
minnhom qalet ukoll Santa Tereża tal-Bambin Ġesù dawn il-kelmiet, “imiss 
lilna li aħna nfarġġu lill-Mulej xi kultant u mhux ikun hu li dejjem ifarraġna.”

Ħuti fi Kristu, qegħdin  hawnhekk illejla sabiex infakkru xi ħaġa li saret, li 
ġrat, imma wara dik il-ġrajja li aħna qegħdin infakkru hemm messaġġ.  Hemm 
messaġġ min-naħa ta’ Alla l-imbierek permezz tal-Madonna, u l-Madonna 
permezz ta’ Ġuża, illi aħna rridu niftakru wkoll f’dik li hija l-konsagrazzjoni 
tagħna lil Alla, lil għaliex aħna qegħdin inqimu lill-Madonna taħt it-titolu li 
hija riedet “Il-Madonna tal-Konsagrazzjoni”.

Meta nitkellmu fit-teoloġija, jiġifieri fl-istudji tagħna s-saċerdoti fuq dik li 
hija konsagrazzjoni, aħna nifhmu jew ninterpretaw dak li tkellmu fuqha ħafna 
drabi l-qaddisin,  illi aħna kollna kemm aħna ta’ Alla l-imbierek.  Ma jistax 
ikun li l-bniedem ma jkunx kollu kemm hu ta’ Alla l-imbierek, il-għaliex dak 
kollu li għandu fih il-bniedem ġej minn Alla -  ibda mil-ħajja li rċieva mingħand 
Alla l-imbierek u anka l-fatt li  Alla l-imbierek ħolqu sabiex jagħrfu u jħobbu 
f’din id-dinja u wara din id-dinja igawdih għall-eternità.  

Il-Madonna għixitha din il-prerogattiva hekk sabiħa li hija kienet kollha 
kemm hija ta’ Alla l-imbierek, ikkonsagrat anke lilha nfisha lil Alla l-imbierek 
sabiex hija tkun il-qaddejja tiegħu.  Huwa kien għażilha proprju għall-missjoni 
kbira, dik li tkun l-Omm tal-Iben Tiegħu magħmul bniedem.

Imma aħna llum qegħdin nikkonċentraw pjuttost fuq l-Omm ta’ Alla 
l-imbierek taħt it-titolu tal-Verġni tal-Konsagrazzjoni sabiex aħna niftakru 
wkoll illi hawnhekk aħna bħala devoti tal-Madonna, irridu wkoll inqimuha 
taħt dan it-titolu, nagħtuha anke b’xi mod jew ieħor il-kontribut tagħna.  U 
dana nistgħu nagħmluh aħna bix-xhieda li aħna nagħtu ta’ kif aħna ngħixu 
l-vokazzjoni tagħna bħala nsara.  Jalla l-Madonna tkompli tgħinna, il-qaddisin 
protetturi tagħna jkomplu jgħinuna sabiex aħna verament lil Alla l-imbierek 
inżommuh bħala ċ-ċentru tal-ħajja tagħna u ma nwarrbuħx...

IL-LAQGĦA TAS-6 TA’ MEJJU 2018
Kien sewwa sew il-5 ta’ Mejju 1986, tnejn u tletin sena ilu, illi 

b’tant kuraġġ u rieda soda Ġuża tellgħet l-istatwa tal-Madonna fil-Girgenti.  
Il-Madonna tatna rigal, tatna post ieħor fejn nistgħu mmorru sabiex 
nagħtu glorja lil Alla, nitolbuh il-bżonnijiet tagħna u fl-istess ħin ukoll 
nirringrazzjawh għal dak kollu li tana u għad irid jagħtina.

Hija ħaġa ferm sabiħa li n-nies jitilgħu il-Girgenti f’kull ħin tal-
ġurnata jiftħu qalbhom ma’ dik l-omm li tana Ġesù stess fuq is-salib, iżda 
jkun ħafna u ħafna xieraq li apparti dan niddedikaw il-lejla tal-Ħadd 6 ta’ 
Mejju lil Ommna Marija.  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!

It - 3 TA’ ĠUNJU 2018 - ADORAZZJONI
Adorazzjoni Ewkaristika fil-preżenza ta’ 

Ġesù Sagramentat.  
Ejjew ħalli flimkien infaħħru lil Ġesù u npattu għad-

disprezzi li huwa jirċievi minn tant bnedmin.
Din l-Adorazzjoni Ewkaristika ser ssir bil-permess ta’

Monsinjur Arċisqof

Aħna lill-Madonna dejjem insibuha ad jesum per Maria, kif kien jgħid il-
qaddis li kien tant devot tal-Madonna, San Luigi Marija Grignion de Montfort.  
Il-Madonna trid twassalna għand binha Ġesù u Ġesù jwassalna għand Alla 
l-Missier.  Ikun imfaħħar Ġesù Kristu.”

Lill-Isqof Micallef kelli l-grazzja li mort rajtu l-isptar ftit qabel ma miet.  
Hu  għarafni mill-ewwel u berikni u fuq talba tiegħu stess għidna wkoll Ave 
Marija flimkien. Nitolbok Monsinjur biex tkompli titlob għalina, sabiex it-titolu 
Madonna tal-Konsagrazzjoni li tant kien għal qalbek ikompli jsir magħruf u 
anke rikonoxxut. 

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.

TISLIMA LILL-ISQOF A. MICALLEF
L-Isqof Adeodato Micallef, Tereżjan, ħalla din id-dinja biex mar jiltaqa' 

mal-Ħallieq fit-3 ta' Jannar 2018.  Apparti li lqajt miegħu kemm-il darba u 
mill-ewwel għaraft kemm kien bniedem umli, qrajt ukoll fuq il-ġurnal 'il-
Leħen' li "kien bniedem sempliċi, dejjem lest jgħin anke fl-iktar ħidma umli 
tal-kunvent.  Il-motto tiegħu kien Magnus Deus Noster, kbir hu Alla tagħna."  
Żgur li jibqa' magħruf ukoll għall-ħidma tiegħu fil-Kuwajt meta fl-1981, 

"Issa dina (il-Madonna), 
kkonsagrat lilha nnifsa u 
tixtieq li dan it-titolu illi 
hija ħolqot, jieħu aktar 
konsistenza u sinifikat, 
nistudjaw fil-profondita 
is-sinifikat  ta’ din i l-
kelma 'Il-Madonna tal-
Konsagrazzjoni'... 

I s s a  m e t a  n g ħ i d u 
konsagrazzjoni, anki jiena, 
anki intom, kull wieħed 
u kull waħda minnkom 
skont l-istat tagħkom, intom 
iddedikati, ikkonsagrati lil 
Alla ... nappartjenu lil Alla, 
Alla għandu dritt fuqna."

Isqof Adeodato Micallef

INSELLMU LIL CARMEL ZAHRA
Carmel Zahra, jew Charlie l-mastrudaxxa kif kien magħruf minna lkoll, kien 

benefattur kbir tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni.  Kien ilu snin twal 
jiffrekkwenta l-Girgenti u jagħti saħħtu u ħinu anke biex issir manutenzjoni 
kemm fid-dar ta' Ġuża Mifsud kif ukoll fil-Girgenti.

Kien Charlie li ħadem l-ewwel tinda tal-injam li saret il-Girgenti fl-1996 u 
għoxrin sena wara reġa ħadem replika tagħha.  Tlestiet f'Lulju 2016 u ħadem 
fuqha b'mod volontarju.  Għamel ukoll manutenzjoni fuq is-salib u l-aperturi 
l-oħra li hemm il-Girgenti.  Kien ħafna kuntent meta ħelishom, għaliħ kienu 
qishom rigal li xtaq jagħti lill-Madonna u lil Ġuża.  Kemm lil Ġuża kif ukoll lill-
Madonna kien iħobbhom wisq.

Il-Mulej sejjaħlu ħdejh fid-9 ta' Jannar 2018 fl-eta ta' 63 sena. Għalkemm 
bħala bnedmin inħossu n-nuqqas tiegħu imma ċerta li qiegħed ħdejn dawk li tant 
kien iħobb.  Grazzi Charlie ta' ħidmitek u kompli itlob għalina.  Il-Mulej jagħtik 
il-mistrieħ ta' dejjem...

Il-Kumitat u l-membri tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni jagħtu 
l-kondoljanzi lil martu Carmen, uliedu Diane, Stephan u Janice u l-familja kollha 
tiegħu.

TALBA
Sinjur Alla tal-Eżerċiti ixħet il-ħarsa tiegħek fuqi, twarrabx idejk minni u 

żommni dejjem marbut/a mal-volontà mqaddsa tiegħek.
Mulej, nadurak, imbierkek u nfaħħrek u filwaqt li niżżik ħajr tad-doni u 

l-grazzji li inti tajt lil Ġuża Mifsud, nitolbok sabiex bl-interċessjoni tagħha 
u ta’ Ommi Marija Santissima, taqlagħli din il-grazzja li tant nixtieq. Amen. 
Glorja lill-Missier...

GRAZZJA MAQLUGĦA
M.M. mir-Rabat kitbet hekk: Jiena għandi wisq fiduċja f'Ġuża u fil-Madonna 
tal-Konsagrazzjoni. Kulma nitlobhom dejjem jinterċedu għalija u naqla l-grazzji 
li  jkolli bżonn.   Għandi nepputi ta' dsatax-il xahar u kien għadu ma bediex 
jimxi.  It-tobba qalu lill-ġenituri tiegħu li kienu ser jagħmlulu xi testijiet ħmistax 
oħra.  Jiena tlabt lil Ġuża u t-tifel beda jimxi waħdu.  Kemm jiena li niġi n-nanna, 
kif ukoll il-ġenituri tiegħu fraħna ħafna.  Jiena kuljum ngħid it-talba u nħoss li 
Ġuża u l-Madonna jifmuni ħafna fil-bżonnijiet tiegħi. Ta' dan nirringrazzja lil 
Alla għall-grazzja li qlajt bl-interċessjoni tal-Madonna u ta' Ġuża Mifsud.

RINGRAZZJAMENT
Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni jirringrazzja lil dawk 
il-qarrejja li jibagħtu xi donazzjoni sabiex itaffu ftit mill-ispejjeż ta’ dan il-
fuljett. Għalkemm il-fuljett jitqassam bla ħlas imma l-ispejjeż tal-istampar u 
tal-posta huma sostanzjali u għaldaqstant kull donazzjoni hija ferm apprezzata. 
Inwegħdu t-talb tagħna lil dawn il-benefatturi. Il-Mulej iberrikkom, il-Madonna 
iżżommkom taħt il-protezzjoni tagħha u Ġuża Mifsud tinterċedi għalikom fil-
bżonnijiet tagħkom.

     L-Isqof Micallef fil-Girgenti

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

BLA TEBGĦA TA’ MARIJA
Ġuża Mifsud kienet magħrufa ma’ ħafna Siġġiwin għall-ammont 

kbir ta’ familji li kienet ħejjiet sabiex jagħmlu l-konsagrazzjoni tal-familja 
tagħhom.  Dawk li jixtiequ jagħmlu l-konsagrazzjoni tal-familja waqt il-
laqgħa tas-6 ta' Mejju 2018 huma ġentilment mitluba jgħaddulna d-dettalji 
tagħhom: email: ourladyofconsecration@gmail.com jew Facebook (Madonna 
tal-Konsagrazzjoni) jew ittra f’6, Sqaq 2, Triq il-Kbira, Siġġiewi jew ikellmu 
lill-membri tal-Kumitat.

NIXTIEQ NILTAQA' MAGĦKOM
Kienu ħafna dawk in-nies li kienu jafu lil Ġuża mill-viċin.  Hemm min  

jifakarha taħdem fir-raba u tagħti sehemha fl-għaqdiet tal-paroċċa.  Hemm 
oħrajn li saru jafuha fis-snin tmenin u disgħin meta fetħet darha biex tilqa' 
eluf ta' nies.

Għenet ħafna nies bit-talb tagħha, bil-pariri tagħha, bl-imġieba tagħha.  
Hemm min qala grazzji u sallum żammhom mistura.  Hemm min Ġuża għenitu 
fil-ħajja tiegħu imma s'issa ma kellux il-kuraġġ li jitkellem.

Nappellalkom biex tagħmlu kuraġġ.  Jiena qegħda niltaqa' ma' nies li kienu 
jafu sew lil Ġuża, li jistgħu jagħtu tagħrif dwar il-virtujiet u l-qdusija tagħha.  
Ġuża għamlet ħafna ma bosta nies.  Ejjew issa nagħtuha ftit lura.

Jiena lesta li niltaqa' magħkom ukoll.  Nitkellmu flimkien, inġeddu l-memorji 
flimkien u naraw x'ġid jista' joħroġ.  Kollox bil-permess tagħkom.

Min kien jafha żgur li għandu x'jikkontribwixxi u ma għandux jibqa' lura. 
Tistgħu tikkuntattjawni fuq ourladyofconsecration@gmail.com jew ibgħatuli 
nota f'6, Sqaq 2, Triq il-Kbira, s-Siġġiewi bin-numru tat-telefown tagħkom u 
nċemplilkom lura. 

Sylvana Spiteri

1.  Il-Ħadd 1 u 15 ta’ April  2018 fil-5.30p.m.
    Il-Ħadd 6 u 20 ta’ Mejju 2018 fis-6.00p.m.
    Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Ġunju 2018 fis-6.30p.m.
    Il-Ħadd 1 u 15 ta’ Lulju 2018 fis-6.30p.m.
    Il-laqgha tas-6 ta' Mejju tibda bir-rużarju min tarf it-triq il-qadima.
2. Dawk li qalgħu xi grazzja huma mħeġġa li jiktbulna l-grazzja u jagħtuna 

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

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

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

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

6. Kopji antiki ta’ dan il-fuljett jistgħu jinqraw minn fuq il-website.
7. L-indirizz tal-website tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni huwa dan 

li ġej: www.ourladyofconsecration.org
8. Facebook: Madonna tal Konsagrazzjoni u Youtube: Guza Mifsud
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