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No. 128                               Ottubru 2021  ĦARĠA ELETTRONIKA
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’ Ottubru 2021 fl-4.00p.m. - Facebook
 Il-Ħadd 7 u 21 ta’ Novembru 2021 fl-4.00pm. - Facebook
 Il-Ħadd 5 u 19 ta’ Diċembru 2021 fl-4.00pm - Facebook
 Il-Ħadd 2 u 16 ta’ Jannar 2022 fl-4.00pm - Facebook
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 Azzopardi, 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 kollha 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: OurLady  OfConsecration

u Guza Mifsud

25 SENA ILU25 SENA ILU
IL-MAĦBUBA ĠUŻA ĦALLIETNAIL-MAĦBUBA ĠUŻA ĦALLIETNA

Kienet ħasda għal kull min kien jaf lil Ġuża Mifsud meta nhar it-
Tnejn 28 ta’ Ottubru 1996, bdiet tixtered l-aħbar tal-mewt tagħha. Dak 
inhar hi għarfet li kien wasal iż-żmien li ma tistax tibqa’ d-dar waħedha 
għax saħħitha kienet marret lura ħafna. Fil-fatt meta xil-11.30a.m., jiena 
ċempiltilha biex nara kif inhi, Ġuża weġbitni li tinsab batuta ħafna. 

nies innoċenti kemm bil-gwerer 
kif ukoll bl-abort, id-dnubiet 
kontra l-imqaddsa purità, in-
nuqqas ta’ fidi u d-disprezzi li 
jirċievi Ġesu ta’ l-Ewkaristija 
b’mod speċjali waqt il-quddiesa 
s-sewda filwaqt li kienet tisħaq 
ħafna favur l-imħabba lejn is-
Santissima Trinità, l-Madonna 
u lejn il-proxxmu tagħna. Żgur 
li fost dawk li kienu jisimgħuha 
għadu jidwi l-appell tagħha biex 
ma nkunux egoisti fit-talb tagħna, 
biex naħdmu għall-vera paċi, li 
għandna noffru t-tbatijiet u l-mard 
tagħna għall-bżonnijiet tad-dinja 
u għall-konverżjoni tal-midinbin, 
biex napprezzaw it-tbatija li bata 
Kristu għalina u kemm għandna 
nirringrazzjawh talli ħallielna lilu 
nnifsu fl-Ewkaristija. 

I l - ħ e ġ ġ a ,  l - ħ l e w w a  u 
l-imħabba li kienet titkellem 
bihom meta ssemmi l-Ewkaristija 

żgur li jibqgħu imnaqxxin fil-qalb ta’ kull min semagħha. 
Kwalitajiet oħra li kienu jispikkaw fiha kienu l-umiltà, is-

sempliċità, il-modestja u l-fidi kbira f’Alla. Ħaġa oħra li kienet 
timpressjona lil kulħadd kienet it-tbissima li qatt ma għebet minn 
fuq fommha, xhieda tal-paċi li kellha f’qalbha.

Għalkemm Ġuża ma għadhiex magħna iżda kliemha għadu jidwi fil-
moħħ u l-qlub ta’ ħafna. Żgur li mis-sema qegħda titlob għalina sabiex 
dak li hi żergħet fl-inħawi tal-Ġirgenti ikompli jikber ħalli aktar erwieħ 
jersqu lejn Alla permezz tal-Verġni Marija u f’Malta u d-dinja ssaltan 
il-vera paċi tal-Mulej.

Sylvana Azzopardi LL.D.

L-ANNIVERSARJU MILL-MEWT L-ANNIVERSARJU MILL-MEWT 
TA’ ĠUŻA MIFSUDTA’ ĠUŻA MIFSUD

Fl-okkażżjoni tal-ħamsa u għoxrin anniversarju mill-mewt ta’ 
Ġuża Mifsud, ser tiġi ċelebrata quddiesa għar-ruħha 

fil-Knisja Arċipretali tas-Siġġiewi 
il-Ħamis 28 ta’ Ottubru 2021 fis-6.30p.m. 

TALBA  BL-INTERĊESSJONITALBA  BL-INTERĊESSJONI
TA' ĠUŻA MIFSUDTA' ĠUŻA MIFSUD

Sinjur Alla ta’ l-Eżerċiti ixħet il-ħarsa tiegħek fuqi, twarrabx idejk 
minni u żommni dejjem marbut/a mal-volontà mqaddsa tiegħek.
Mulej, nadurak, imbierkek u nfaħħrek u filwaqt li niżżik ħajr tad-doni 
u l-grazzji li inti tajt lil Ġuża Mifsud, nitolbok sabiex bl-interċessjoni 
tagħha u ta’ Ommi Marija Santissima, taqlagħli din il-grazzja li tant 
nixtieq. Ammen. Glorja lill-Missier...

Fir-Ritratt: Vigarju Emeritus Mons. C. Xuereb flimkien ma' Ġuża 
Mifsud waqt laqgħa ta' talb fil-Girgenti

" Ġ u ż a  l a q g ħ e t 
i l -mewt  b l -akbar 
s e r e n i t à ,  u  h i j a 
ħaġa ovvja, għaliex 
Ġuża  ma  ke l l i ex 
rabtiet mad-dinja. 
I l - q a d d i s i n  m a 
jkol lhomx rabtiet 
mad-dinja, m’huma 
s e r  i ħ a l l u  x e j n 
warajhom…"
Silta mill-omelija ta' Mons. 
Carmelo Xuereb waqt il-

funeral ta' Ġuża Mifsud

INFORMAZZJONIINFORMAZZJONI
RIGWARD LAQGĦAT TA' TALBRIGWARD LAQGĦAT TA' TALB

Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni javża li minħabba 
l-pandemija tal-Covid 19 il-laqgħat ta' talb kull l-ewwel u tielet Ħadd 
tax-xahar fil-Girgenti huma sospiżi.

Madankollu dawn il-laqgħat qed isiru fuq il-Facebook Page Madonna 
tal-Konsagrazzjoni fl-4.00pm.  Ara paġna 8.

Nitolbu skont l-intenzjonijiet tagħkom u ħafna talb ta' tifħir lil Alla 
u lill-Madonna.

Dan l-avviż jista' jinbidel skont id-direttivi maħruġa mid-
Dipartiment tas-Saħħa Pubblika.
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Talbitni nċempel lill-Perit Philip Azzopardi, President tal-Kumitat biex 
dan iċempel lil Little Sisters of the Poor sabiex tinġabar magħhom. Meta 
dan qabel xejn reġa’ ċempel lil Ġuża, din qaltlu wkoll biex iċempel lil 
Lourdes Axisa sabiex din tmur tgħinha ftit. Lourdes talbet lil Philip 
iċempel lili ħalli mmur għand Ġuża jien ukoll.

Meta jiena wasalt għand Ġuża għal ħabta ta’ nofsinhar u ħamsa sibt 
lil Ġuża fuq fil-kamra tas-sodda qegħda hi stess titkellem bit-telefon ma’ 
Mother Mary tal-Little Sisters of the Poor. Meta qatgħu Ġuża qadet ftit 
ħin ieħor fuq flimkien miegħi u Lourdes marret id-dar issajjar ftit brodu 
għal Ġuża fuq talba tagħha stess. Għal ħabta tas-2.00pm Ġuża niżlet 
minn fuq u daħlet fuq il-pultruna ħdejn l-artal tal-Madonna. Xis-2.30pm 
waslet it-telefonata li kkonfermat li l-Little Sisters kellhom kollox lest 
biex jilqgħu lil Ġuża.

Jiena bdejt inċempel lill-qraba ta’ Ġuza biex navżhom li Ġuża kienet 
sejra mal-Little Sisters. Sibt id-dar lil neputija minnhom, Miriam Far-
rugia li qalti li dalwaqt tasal wasla s’għand zijitha. Ġuża bdiet tgħidli 
fejn qegħdin l-affarijiet li kienet ser tieħu magħha, inklużi żewġ inkwadri 
tal-Madonna, wieħed għall-kamra tagħha u ieħor għas-Sisters. Sadanit-
tant waslu kemm Lourdes u anka Miriam.

Għat-3.30pm Ġuża marret fir-remissa (kamra fil-ġenb) filwaqt li 
jiena, Lourdes u Miriam konna fil-kċina. Smajna ħoss, u meta dħalna 
fir-remissa sibna lil Ġuża ma’ l-art mitlufa minn sensiha. Meta ġiet 
f’tagħha tellgħajnieha fuq is-sodda u fil-frattemp ċempilna għall-
ambulanza u t-tabib tagħha. Meta wasal Dr. Fenech, dan qalilna biex 

infittxu nġibu qassis, għaliex Ġuża kienet fl-aħħar mumenti. Il-qassis, 
Dun Danjel Schembri laħaqha meta kienet qegħda tieħu l-aħħar nifsijiet. 
Giet iċċertifikata mejta fl-3.45p.m. u l-kawża tal-mewt ġiet dikjarata 
bħala “Cerebral Embolism”.

Flimkien mat-tħejjijiet normali tal-funeral intalab ukoll permess lil-
Arċipriet Fr. Richard Borg sabiex Ġuża l-għada tkun esposta fil-kappella 
ta’ San Gwann li hemm fil-pjazza tas-Siġġiewi. Fil-fatt hekk ġara bil-
permess ta’ l-Arċisqof Mons. G. Mercieca.

Ħafna nies attendew kemm it-Tlieta kif ukoll l-Erbgħa. Il-Korteo 
lejn il-Knisja Arċipretali tas-Siggiewi telaq l-Erbgħa 30 ta’ Ottubru 1996 
fit-8.30am u fid-9.00am bdiet il-quddiesa ikkonċelebrata minn Mons. 
Carmelo Xuereb, Vigarju Emeritus, flimkien ma sittax- il saċerdot ieħor.

OMELIJA TA’ MONS. XUEREBOMELIJA TA’ MONS. XUEREB
Fost affarijiet oħra, fl-omelija, Mons. Xuereb qal hekk: “Meta nhar 

it-Tnejn li ghadda, 28 ta’ dan ix-xahar waslitni l-aħbar tal-mewt ta’ oħtna 
Ġuża, dlonk ġieni quddiemi l-kwadru li jinsab fil-Kurja ta’ l-Arċisqof 

fil-kappella ta’ San Kalċedonju impinġi minn Antonio Favrey, wieħed 
mill-pitturi kbar li kien hawn hawn Malta, pittura li tirrapreżenta l-mewt 
tal-patrijarka San Ġużepp. Pittura li turi s-serenita, il-kalma li biha San 
Ġużepp għadda mid-dinja għall-oħra, min-naħa Ġesu u min-naħa l-oħra 
l-Gran Verġni Marija. U dan il-kwadru ġieni quddiemi għaliex hekk 
hija l-mewt tal-qaddisin. Il-mewt tal-qaddisin hija serena, hija kalma, 

hija fil-paċi, jafu li ser imorru f’dar il-Missier tas-sema għaliex aħna 
ma għandniex għamara hawn li tibqa’ għal dejjem imma aħna pajżani 
tas-sema pajjiżna…

Ġuża kompliet sa l-aħħar bis-serenita kollha tistenna l-ġurnata li 
fiha, il-mument li fih kellu l-Mulej isejjħilha għal ħdanu, tant li dik il-

ġurnata stess filgħodu kienet qegħda tifhem illi s-saħħa qegħda tħalliha 
bil-mod il-mod, li ma kienx iżjed il-mument li tibqa’ waħedha u kienet 
qegħda tipproġetta biex tmur f’dar ta’ l-anzjani, u proprju meta kienet 
qegħda tipproġetta biex tmur f’dar tal-anzjani qisu l-Mulej riedha tibqa’ 
f’darha, proprju meta ser tmur il-Mulej sejħilha għal ħdanu, imma hi 
laqgħet il-mewt bl-akbar serenita, u hija ħaġa ovvja, għaliex Ġuża 
ma kelliex rabtiet mad-dinja. Il-qaddisin ma jkollhomx rabtiet mad-
dinja, il-qaddisin ma jkollhomx rabtiet mad-dinja, m’hu ser iħallu 
xejn warajhom…

Imma rridu jew ma rridux meta tiġi l-mewt, meta tiġi biex taħsadna 
minn din il-ħajja, aħna rridu nbaxxu rasna għall-ordni tagħha. Għalhekk 
il-qalb tagħna rridu noqogħdu attenti li ma nħalluha tintrabat ma’ xejn, 
tintrabat ma’ Alla, tintrabat mal-Madonna u dawn ir-rabtiet li kellha 
Ġuża, ir-rabta ma’ Alla. Niftakar li madwar għaxar snin ilu, fis-sena 
1987, kont Vigarju l-Kurja, Ġuża ġiet flimkien ma’ Monsinjur Grima 
biex tarani u biex naturalment nagħti s-siġill uffiċċjali tad-dehriet li 
kellha mill-Madonna, li kienet tallega li kellha mill-Madonna. Dan ma 

stajtx nagħmlu jien, dan ma tistax tagħmlu l-Knisja. Il-Knisja l-proċedura 
tagħha hija proċedura ta’ eżami rqiq, ta’ eżami fin qabel ma tasal għad-
deċiżjoniet tagħha. Pero jiena għedtilha biex tkompli tkabbar in-numru 
ta’ dawk l-erwieħ li jridu jitqaddsu, jersqu lejn Ġesu permezz ta’ Marija 
Santissima. Ħarġet hi u kellimni Mons. Grima waħdi u qalli: “Ilni ħafna 
nidderiġi erwieħ, imma ruħ mistika bħalma kienet ta’ Ġuża, bħalma hi 
ta’ Ġuza qatt ma ltqajt magħha.” Kellu din l-idea sublimi ta’ din ir-ruħ 
marbuta intimament ma’ Alla, marbuta kompletament u intimament 
mal-Mulej…

Bħalma kellha rabta kbira ma’ Ġesu , Ġuża kellha rabta kbira ma’ 
Ommna Marija Santissima, u lkoll aħna xhieda ta’ kemm mexxiet id-
devozzjoni, ta’ kemm ħabirket biex l-erwieħ jikkonsagraw irwieħhom 
lill-Marija Santissima u permezz tal-Madonna lil Ġesu, għaliex dan huwa 
t-tagħlim tal-Knisja, ad Jesum per Mariam, għal għand Ġesu permezz 
tal-Madonna…

Lejn Ommna Marija Santissima Ġuża tgħid li kellha u ċertament 
kellha magħha intimita kbira u rrid nifhem jiena illi llum twettqet ix-
xewqa kbira tagħha. Meta mort naraha fil-kappella hawnhekk fil-viċin 
xtaqt illi nkantaw flimkien “O kemm nixtieq narak, O ħelwa tiegħi 
Marija.”…

Kemm tixtieq tara l-Madonna, u llum ċerti li tinsab ħdejn il-
Madonna. J’Alla tiġi l-ġurnata li flimkien, bħal Ġuża, għaliex inkunu 
ħabbejna lil Marija Santissima ningħaqdu magħha u mal-qaddisin fis-
sema, fejn Alla l-imbierek ikun il-feliċita tal-qalb tagħna għal dejjem. 
Hekk Ikun.”

KONKLUŻJONIKONKLUŻJONI
Ġuża ġiet midfuna f’qabar għaliha (nru. 265) fiċ-Cimiterju tal-Ma-

donna tal-Karmnu fis-Siġġiewi fejn sal-ġurnata tallum, diversi persuni 
għadhom iżuru l-qabar tagħha. Id-devozzjoni lejha, lejn il-Madonna u 
lejn dak li ħadmet għalih baqgħet b’saħħitha. Dan jixduħ is-santi u af-
farijiet devozzjonali oħra li jintalbu. 

Ilkoll għadna ngawdu mill-wirt li ħallitilna Ġuża Mifsud, mhux 
biss dak materjali – id-dar tas-Siġġiewi u l-post tal-Girgenti, imma 
wirt ferm importanti li wieħed isib fit-tagħlim li kienet twassal, it-
tagħlim tal-evanġelju. Ġuża kienet tikkundanna l-mibegħda, il-qtil ta’ 
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Talbitni nċempel lill-Perit Philip Azzopardi, President tal-Kumitat biex 
dan iċempel lil Little Sisters of the Poor sabiex tinġabar magħhom. Meta 
dan qabel xejn reġa’ ċempel lil Ġuża, din qaltlu wkoll biex iċempel lil 
Lourdes Axisa sabiex din tmur tgħinha ftit. Lourdes talbet lil Philip 
iċempel lili ħalli mmur għand Ġuża jien ukoll.

Meta jiena wasalt għand Ġuża għal ħabta ta’ nofsinhar u ħamsa sibt 
lil Ġuża fuq fil-kamra tas-sodda qegħda hi stess titkellem bit-telefon ma’ 
Mother Mary tal-Little Sisters of the Poor. Meta qatgħu Ġuża qadet ftit 
ħin ieħor fuq flimkien miegħi u Lourdes marret id-dar issajjar ftit brodu 
għal Ġuża fuq talba tagħha stess. Għal ħabta tas-2.00pm Ġuża niżlet 
minn fuq u daħlet fuq il-pultruna ħdejn l-artal tal-Madonna. Xis-2.30pm 
waslet it-telefonata li kkonfermat li l-Little Sisters kellhom kollox lest 
biex jilqgħu lil Ġuża.

Jiena bdejt inċempel lill-qraba ta’ Ġuza biex navżhom li Ġuża kienet 
sejra mal-Little Sisters. Sibt id-dar lil neputija minnhom, Miriam Far-
rugia li qalti li dalwaqt tasal wasla s’għand zijitha. Ġuża bdiet tgħidli 
fejn qegħdin l-affarijiet li kienet ser tieħu magħha, inklużi żewġ inkwadri 
tal-Madonna, wieħed għall-kamra tagħha u ieħor għas-Sisters. Sadanit-
tant waslu kemm Lourdes u anka Miriam.

Għat-3.30pm Ġuża marret fir-remissa (kamra fil-ġenb) filwaqt li 
jiena, Lourdes u Miriam konna fil-kċina. Smajna ħoss, u meta dħalna 
fir-remissa sibna lil Ġuża ma’ l-art mitlufa minn sensiha. Meta ġiet 
f’tagħha tellgħajnieha fuq is-sodda u fil-frattemp ċempilna għall-
ambulanza u t-tabib tagħha. Meta wasal Dr. Fenech, dan qalilna biex 

infittxu nġibu qassis, għaliex Ġuża kienet fl-aħħar mumenti. Il-qassis, 
Dun Danjel Schembri laħaqha meta kienet qegħda tieħu l-aħħar nifsijiet. 
Giet iċċertifikata mejta fl-3.45p.m. u l-kawża tal-mewt ġiet dikjarata 
bħala “Cerebral Embolism”.

Flimkien mat-tħejjijiet normali tal-funeral intalab ukoll permess lil-
Arċipriet Fr. Richard Borg sabiex Ġuża l-għada tkun esposta fil-kappella 
ta’ San Gwann li hemm fil-pjazza tas-Siġġiewi. Fil-fatt hekk ġara bil-
permess ta’ l-Arċisqof Mons. G. Mercieca.

Ħafna nies attendew kemm it-Tlieta kif ukoll l-Erbgħa. Il-Korteo 
lejn il-Knisja Arċipretali tas-Siggiewi telaq l-Erbgħa 30 ta’ Ottubru 1996 
fit-8.30am u fid-9.00am bdiet il-quddiesa ikkonċelebrata minn Mons. 
Carmelo Xuereb, Vigarju Emeritus, flimkien ma sittax- il saċerdot ieħor.

OMELIJA TA’ MONS. XUEREBOMELIJA TA’ MONS. XUEREB
Fost affarijiet oħra, fl-omelija, Mons. Xuereb qal hekk: “Meta nhar 

it-Tnejn li ghadda, 28 ta’ dan ix-xahar waslitni l-aħbar tal-mewt ta’ oħtna 
Ġuża, dlonk ġieni quddiemi l-kwadru li jinsab fil-Kurja ta’ l-Arċisqof 

fil-kappella ta’ San Kalċedonju impinġi minn Antonio Favrey, wieħed 
mill-pitturi kbar li kien hawn hawn Malta, pittura li tirrapreżenta l-mewt 
tal-patrijarka San Ġużepp. Pittura li turi s-serenita, il-kalma li biha San 
Ġużepp għadda mid-dinja għall-oħra, min-naħa Ġesu u min-naħa l-oħra 
l-Gran Verġni Marija. U dan il-kwadru ġieni quddiemi għaliex hekk 
hija l-mewt tal-qaddisin. Il-mewt tal-qaddisin hija serena, hija kalma, 

hija fil-paċi, jafu li ser imorru f’dar il-Missier tas-sema għaliex aħna 
ma għandniex għamara hawn li tibqa’ għal dejjem imma aħna pajżani 
tas-sema pajjiżna…

Ġuża kompliet sa l-aħħar bis-serenita kollha tistenna l-ġurnata li 
fiha, il-mument li fih kellu l-Mulej isejjħilha għal ħdanu, tant li dik il-

ġurnata stess filgħodu kienet qegħda tifhem illi s-saħħa qegħda tħalliha 
bil-mod il-mod, li ma kienx iżjed il-mument li tibqa’ waħedha u kienet 
qegħda tipproġetta biex tmur f’dar ta’ l-anzjani, u proprju meta kienet 
qegħda tipproġetta biex tmur f’dar tal-anzjani qisu l-Mulej riedha tibqa’ 
f’darha, proprju meta ser tmur il-Mulej sejħilha għal ħdanu, imma hi 
laqgħet il-mewt bl-akbar serenita, u hija ħaġa ovvja, għaliex Ġuża 
ma kelliex rabtiet mad-dinja. Il-qaddisin ma jkollhomx rabtiet mad-
dinja, il-qaddisin ma jkollhomx rabtiet mad-dinja, m’hu ser iħallu 
xejn warajhom…

Imma rridu jew ma rridux meta tiġi l-mewt, meta tiġi biex taħsadna 
minn din il-ħajja, aħna rridu nbaxxu rasna għall-ordni tagħha. Għalhekk 
il-qalb tagħna rridu noqogħdu attenti li ma nħalluha tintrabat ma’ xejn, 
tintrabat ma’ Alla, tintrabat mal-Madonna u dawn ir-rabtiet li kellha 
Ġuża, ir-rabta ma’ Alla. Niftakar li madwar għaxar snin ilu, fis-sena 
1987, kont Vigarju l-Kurja, Ġuża ġiet flimkien ma’ Monsinjur Grima 
biex tarani u biex naturalment nagħti s-siġill uffiċċjali tad-dehriet li 
kellha mill-Madonna, li kienet tallega li kellha mill-Madonna. Dan ma 

stajtx nagħmlu jien, dan ma tistax tagħmlu l-Knisja. Il-Knisja l-proċedura 
tagħha hija proċedura ta’ eżami rqiq, ta’ eżami fin qabel ma tasal għad-
deċiżjoniet tagħha. Pero jiena għedtilha biex tkompli tkabbar in-numru 
ta’ dawk l-erwieħ li jridu jitqaddsu, jersqu lejn Ġesu permezz ta’ Marija 
Santissima. Ħarġet hi u kellimni Mons. Grima waħdi u qalli: “Ilni ħafna 
nidderiġi erwieħ, imma ruħ mistika bħalma kienet ta’ Ġuża, bħalma hi 
ta’ Ġuza qatt ma ltqajt magħha.” Kellu din l-idea sublimi ta’ din ir-ruħ 
marbuta intimament ma’ Alla, marbuta kompletament u intimament 
mal-Mulej…

Bħalma kellha rabta kbira ma’ Ġesu , Ġuża kellha rabta kbira ma’ 
Ommna Marija Santissima, u lkoll aħna xhieda ta’ kemm mexxiet id-
devozzjoni, ta’ kemm ħabirket biex l-erwieħ jikkonsagraw irwieħhom 
lill-Marija Santissima u permezz tal-Madonna lil Ġesu, għaliex dan huwa 
t-tagħlim tal-Knisja, ad Jesum per Mariam, għal għand Ġesu permezz 
tal-Madonna…

Lejn Ommna Marija Santissima Ġuża tgħid li kellha u ċertament 
kellha magħha intimita kbira u rrid nifhem jiena illi llum twettqet ix-
xewqa kbira tagħha. Meta mort naraha fil-kappella hawnhekk fil-viċin 
xtaqt illi nkantaw flimkien “O kemm nixtieq narak, O ħelwa tiegħi 
Marija.”…

Kemm tixtieq tara l-Madonna, u llum ċerti li tinsab ħdejn il-
Madonna. J’Alla tiġi l-ġurnata li flimkien, bħal Ġuża, għaliex inkunu 
ħabbejna lil Marija Santissima ningħaqdu magħha u mal-qaddisin fis-
sema, fejn Alla l-imbierek ikun il-feliċita tal-qalb tagħna għal dejjem. 
Hekk Ikun.”

KONKLUŻJONIKONKLUŻJONI
Ġuża ġiet midfuna f’qabar għaliha (nru. 265) fiċ-Cimiterju tal-Ma-

donna tal-Karmnu fis-Siġġiewi fejn sal-ġurnata tallum, diversi persuni 
għadhom iżuru l-qabar tagħha. Id-devozzjoni lejha, lejn il-Madonna u 
lejn dak li ħadmet għalih baqgħet b’saħħitha. Dan jixduħ is-santi u af-
farijiet devozzjonali oħra li jintalbu. 

Ilkoll għadna ngawdu mill-wirt li ħallitilna Ġuża Mifsud, mhux 
biss dak materjali – id-dar tas-Siġġiewi u l-post tal-Girgenti, imma 
wirt ferm importanti li wieħed isib fit-tagħlim li kienet twassal, it-
tagħlim tal-evanġelju. Ġuża kienet tikkundanna l-mibegħda, il-qtil ta’ 
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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.

1.  Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Ottubru 2021 fl-4.00p.m. - Facebook
 Il-Ħadd 7 u 21 ta’ Novembru 2021 fl-4.00pm. - Facebook
 Il-Ħadd 5 u 19 ta’ Diċembru 2021 fl-4.00pm - Facebook
 Il-Ħadd 2 u 16 ta’ Jannar 2022 fl-4.00pm - Facebook
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 Azzopardi, 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 kollha 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: OurLady  OfConsecration

u Guza Mifsud

25 SENA ILU25 SENA ILU
IL-MAĦBUBA ĠUŻA ĦALLIETNAIL-MAĦBUBA ĠUŻA ĦALLIETNA

Kienet ħasda għal kull min kien jaf lil Ġuża Mifsud meta nhar it-
Tnejn 28 ta’ Ottubru 1996, bdiet tixtered l-aħbar tal-mewt tagħha. Dak 
inhar hi għarfet li kien wasal iż-żmien li ma tistax tibqa’ d-dar waħedha 
għax saħħitha kienet marret lura ħafna. Fil-fatt meta xil-11.30a.m., jiena 
ċempiltilha biex nara kif inhi, Ġuża weġbitni li tinsab batuta ħafna. 

nies innoċenti kemm bil-gwerer 
kif ukoll bl-abort, id-dnubiet 
kontra l-imqaddsa purità, in-
nuqqas ta’ fidi u d-disprezzi li 
jirċievi Ġesu ta’ l-Ewkaristija 
b’mod speċjali waqt il-quddiesa 
s-sewda filwaqt li kienet tisħaq 
ħafna favur l-imħabba lejn is-
Santissima Trinità, l-Madonna 
u lejn il-proxxmu tagħna. Żgur 
li fost dawk li kienu jisimgħuha 
għadu jidwi l-appell tagħha biex 
ma nkunux egoisti fit-talb tagħna, 
biex naħdmu għall-vera paċi, li 
għandna noffru t-tbatijiet u l-mard 
tagħna għall-bżonnijiet tad-dinja 
u għall-konverżjoni tal-midinbin, 
biex napprezzaw it-tbatija li bata 
Kristu għalina u kemm għandna 
nirringrazzjawh talli ħallielna lilu 
nnifsu fl-Ewkaristija. 

I l - ħ e ġ ġ a ,  l - ħ l e w w a  u 
l-imħabba li kienet titkellem 
bihom meta ssemmi l-Ewkaristija 

żgur li jibqgħu imnaqxxin fil-qalb ta’ kull min semagħha. 
Kwalitajiet oħra li kienu jispikkaw fiha kienu l-umiltà, is-

sempliċità, il-modestja u l-fidi kbira f’Alla. Ħaġa oħra li kienet 
timpressjona lil kulħadd kienet it-tbissima li qatt ma għebet minn 
fuq fommha, xhieda tal-paċi li kellha f’qalbha.

Għalkemm Ġuża ma għadhiex magħna iżda kliemha għadu jidwi fil-
moħħ u l-qlub ta’ ħafna. Żgur li mis-sema qegħda titlob għalina sabiex 
dak li hi żergħet fl-inħawi tal-Ġirgenti ikompli jikber ħalli aktar erwieħ 
jersqu lejn Alla permezz tal-Verġni Marija u f’Malta u d-dinja ssaltan 
il-vera paċi tal-Mulej.

Sylvana Azzopardi LL.D.

L-ANNIVERSARJU MILL-MEWT L-ANNIVERSARJU MILL-MEWT 
TA’ ĠUŻA MIFSUDTA’ ĠUŻA MIFSUD

Fl-okkażżjoni tal-ħamsa u għoxrin anniversarju mill-mewt ta’ 
Ġuża Mifsud, ser tiġi ċelebrata quddiesa għar-ruħha 

fil-Knisja Arċipretali tas-Siġġiewi 
il-Ħamis 28 ta’ Ottubru 2021 fis-6.30p.m. 

TALBA  BL-INTERĊESSJONITALBA  BL-INTERĊESSJONI
TA' ĠUŻA MIFSUDTA' ĠUŻA MIFSUD

Sinjur Alla ta’ l-Eżerċiti ixħet il-ħarsa tiegħek fuqi, twarrabx idejk 
minni u żommni dejjem marbut/a mal-volontà mqaddsa tiegħek.
Mulej, nadurak, imbierkek u nfaħħrek u filwaqt li niżżik ħajr tad-doni 
u l-grazzji li inti tajt lil Ġuża Mifsud, nitolbok sabiex bl-interċessjoni 
tagħha u ta’ Ommi Marija Santissima, taqlagħli din il-grazzja li tant 
nixtieq. Ammen. Glorja lill-Missier...

Fir-Ritratt: Vigarju Emeritus Mons. C. Xuereb flimkien ma' Ġuża 
Mifsud waqt laqgħa ta' talb fil-Girgenti

" Ġ u ż a  l a q g ħ e t 
i l -mewt  b l -akbar 
s e r e n i t à ,  u  h i j a 
ħaġa ovvja, għaliex 
Ġuża  ma  ke l l i ex 
rabtiet mad-dinja. 
I l - q a d d i s i n  m a 
jkol lhomx rabtiet 
mad-dinja, m’huma 
s e r  i ħ a l l u  x e j n 
warajhom…"
Silta mill-omelija ta' Mons. 
Carmelo Xuereb waqt il-

funeral ta' Ġuża Mifsud

INFORMAZZJONIINFORMAZZJONI
RIGWARD LAQGĦAT TA' TALBRIGWARD LAQGĦAT TA' TALB

Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni javża li minħabba 
l-pandemija tal-Covid 19 il-laqgħat ta' talb kull l-ewwel u tielet Ħadd 
tax-xahar fil-Girgenti huma sospiżi.

Madankollu dawn il-laqgħat qed isiru fuq il-Facebook Page Madonna 
tal-Konsagrazzjoni fl-4.00pm.  Ara paġna 8.

Nitolbu skont l-intenzjonijiet tagħkom u ħafna talb ta' tifħir lil Alla 
u lill-Madonna.

Dan l-avviż jista' jinbidel skont id-direttivi maħruġa mid-
Dipartiment tas-Saħħa Pubblika.


