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No. 129                                Jannar 2022  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.

Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni
jixtieq iwassal l-isbaħ xewqat tiegħu

għas-sena 2022
lill-membri kollha tal-Moviment,

lill-qarrejja ta’ dan il-fuljett,
lill-Maltin u l-Għawdxin kollha u ‘l proxxmu kollu.
Mulej ibgħat il-paċi Tiegħek fuq id-dinja kollha, 

għaqqad il-ġnus f’imħabbtek u agħti s-serħan lil min qiegħed ibati.

1.  Il-Ħadd 2 u 16 ta’ Jannar 2022 fl-4.00p.m. - Facebook
    Il-Ħadd 6 u 20 ta’ Frar 2022 fl-4.00p.m. - Facebook
    Il-Ħadd 6 u 20 ta’ Marzu 2022 fl-4.00p.m. - Facebook
    Il-Ħadd 3 u 17 ta’ April 2022 fl-4.00p.m. - 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 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

kors.  Nispera li din 
il-ġimgħa nkun nista’ 
neħlisa dik il-biċċa 
xogħol.  Irrid ngħidlek 
ukoll li jiena nħoss li 
l-ittra tiegħek kif inhi 
qegħda, jidhirli li hija 
twila wisq, għalhekk 
jiena bil-ħsieb li niġbor 
i s - sos tanza  tagħha 
u ni t t raduċi  l i lha .  
Nagħmel attenzjoni 
kbira biex ma nħalli 
xejn minn dak li hemm 
spjegat fl-ittra tiegħek."

Ġuża kemm-il darba 
stqarret li meta kienet 
tipprepara l-familji għall-
att tal-konsagrazzjoni, 
kien ikun hemm xi 
wħud mill-membri li 
kienu jistħu jqerru għand 
xi ħadd is-Siġġiewi u 

għalhekk kienet tagħmlilhom appuntament il-Belt.  Bla dubju wieħed 
mis-saċerdoti li kien jaqdiha f’din il-missjoni kien Dun Salv.  Xhud ta’ 
dan huma diversi ittri dwar dan is-suġġett.  Fl-ittra tat-2 ta’ April 1952 
jikteb hekk:

Jiddispjaċini ngħarrfek li għada, l-Ħamis, ma nkunx nista’ niltaqa’ 
ma dak ir-raġel kif konna rranġajna, għax għada jaħbat lejliet l-ewwel 
Ġimgħa u lejliet id-Duluri u jkolli ħafna qrar iż-Żejtun.   Allura, jekk 
jogħġbok, għidlu jieħu ftit paċenzja u flok għada jiġi ġurnata oħra 
meta  ngħidlu jien...”

(Ikompli f'ħarġa oħra)

Dr. Sylvana Azzopardi

TALBATALBA
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...

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.
F'dawn il-laqgħat nitolbu skont l-intenzjonijiet tagħkom.  Ikun 
hemm ukoll messaġġ minn Ġuża Mifsud kif ukoll ħafna talb ta' 
tifħir lil Alla u lill-Madonna, kant, eċċ.
Tajjeb jingħad li għalkemm il-laqgħa tidher fuq il-paġna ta' 
Facebook fl-4.00pm, iżda wara dak il-ħin wieħed ikun jista' jsegwi 
l-laqgħa kumdita tiegħu.
Dan l-avviż jista' jinbidel skont id-direttivi maħruġa mid-
Dipartiment tas-Saħħa Pubblika.

"Ġejt mistoqsi fuq 
Ġuża Mifsud rigward 
it-titoli tal-Madonna 
tal-Konsagrazzjoni u 
Madonna tal-Girgenti.  
Jiena, bħala konfessur 
tagħha, nista’ ngħid li 
hi ġenwina ħafna u ta’ 
min jorbot fuqha..."

Mons. Salvatore Grima
3 ta' Ottubru 1985
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INSIRU NAFU AKTAR LIL INSIRU NAFU AKTAR LIL 
ĠUŻA MIFSUDĠUŻA MIFSUD

Mill-ittri ta' Mons. Salvatore GrimaMill-ittri ta' Mons. Salvatore Grima
(L-ewwel parti)(L-ewwel parti)

Il-laqgħa ta’ Ġuża ma’ Mons. Salv Grima saret permezz tal-ħabiba 
tagħha Sr. Roża Balzan li min-naħa tagħha kienet iltaqgħet miegħu waqt 
il-Missjoni l-Kbira li kienet saret fis-Siġġiewi fis-snin ħamsin.  Fil fatt 
Sr. Roza tgħid, “Jiena ma kontx nafu, qatt ma rajt konfessur bħalu, qatt 
ma ltqajt ma’ konfessur bħalu, għax il-Bambin qalli, ‘hawn irridek,’ għax 
tant ħassejt grazzja kbira, ħassejt qegħda għand qaddis.  Kien bil-kuruna 
f’idu... u beda jgħidli affarijiet li qisu diġa jafhom fuqi dan.  Imbagħad 
insomma qalli, “issa jekk trid tiġi ta, jiena nkun fil-knisja tal-Ġiżwiti.”   
Imbagħad jiena meta ltqajt ma’ Ġuza għidtilha, ‘aqta’ x’konfessur sibt’.  
U b’hekk ġiet tqerr għandu għax aħna konna nafdaw ħafna spiritwalment 
f’dawn l-affarijiet.

Konna morna l-Belt.  Imbagħad darba minnhom ma sibniħx...   konna 
morna l-Knisja tal-Ġiżwiti, u qalulna, ‘diġa mar,’ għax hu dak iż-żmien 
kien l-Universita, jgħallem l-Universita kien.  U tant kemm kellna dik 
il-ġibda li mmorru għandu, ma stħajna xejn u minn ġor-raba morna 

l-Universita, Marija, biex mbasta nkellmuh jew jagħmlilna appuntament.  
U konna sibnih...   Konna mmorru nqerru flimkien...”

Konferma li  d-direzzjoni spiritwali bejn Ġuża u Mons. Grima 
bdiet fil-bidu tas-snin ħamsin huma diversi ittri li nstabu d-dar tagħha.  
L-aktar ittra bikrija li sibt hija ddata l-11 ta’ Frar 1951.  Jidher li Ġuża 
dak iż-żmien kellha xi problemi dwar saħħitha u kienet tistħi tkellem 
tobba, eċċ.  Apparti minn hekk jidher li kienet qegħda tbati minn ħafna 
tentazzjonijiet, għaliex fl-ittra gja msemmija, wara li għarrafha li ma kienx 
irrispondiha qabel għall-ittra tagħha għax kien imħabbat ħafna bl-irtiri, 
kompla jgħidilha hekk:

“Nixtieqek ħafna li tmur għand il-professur meta tkun tiflaħ ħalli 
jara x’għandek u jagħmillek dak li għandek bżonn.  It-tbatija u 
l-mistħija li ssofri, ħallathom mal-mistħija u t-tbatija li sofra Ġesù fil-
Passjoni tiegħu u offrihom għall-konverżjoni tal-midinbin.  Pero qis li 
tibża’ għall-saħħtek għax inkella ma tkunx tista’ taqdi dik il-missjoni 
li għażlek għalija Ġesù.

Rigward it-tentazzjonijiet, jiena nixtieqek li ma titlifx il-kalma.  
Tikkonfondix bihom għaliex dawk ma humiex dnubiet.  Santa 
Katerina minn Siena kienet tkun ittentata ħafna u frattant Ġesù kien 
iħobba ħafna u kien jgħidilha li kien jieħu gost jaraha tikkumbatti 
għall-imħabba tiegħu.  U jiena naħseb li bik ukoll qiegħed jieħu gost 
jarak tikkumbatti u naħseb li tagħtih glorja kbira kull darba li ġġib 
rebħa fuqhom.  Waħda qaddisa taf x’kienet tgħid?  Kienet tgħid li 
t-tentazzjonijiet tikkonsidrhom bħala telefonati ta’ Ġesù għax f’kull 
tentazzjoni kienet tirrikorri lejh bit-talb.  Agħmel il-kuraġġ, ħobb ħafna 
lilu u tibżax mill-ebda tentazzjoni.  It-Tqarbin tfalliħx u qis li ma tmurx 
tħallih għax tkun ittentata.  Aktar ma tkun ittentata, aktar għandek 
titqarben għax aktar ikollok bżonn ta’ l-għajnuna tat-Tqarbin.  Taf 
meta għandek tħallih?  Meta tkun ma tiflaħx imma ‘l bqija tqarben 
dejjem... Nibgħat inselli għalik ħafna u nitlob lil Ġesù biex idaħħlek 
fil-Pjaga tal-Kustat Tiegħu u jagħmlek qaddisa.  Għoddni b’qaddej 
tiegħek fil-Qalb ta’ Ġesù, Dun Salv Grima.”

Fl-ittra sussegwenti, jiġifieri dik datata 25 ta’ Frar 1951, wara li qalilha 

li kien irċievha l-ittra tagħha u biex darba oħra ma toqgħodx tibgħat bolla 
ġdida (naturalment għar-risposta tiegħu), hu kompla jgħidilha:

“Rigward nhar il-Ħamis, jiena nixtieqek li tmur għand il-Professur 
u tagħmel dak li jkun hemm bżonn.  Dana għalik huwa sagrifiċċju 
kbir imma nixtieqek li tagħmlu u tagħmlu bil-qalb għall-imħabba 
t’Alla.  Ftakar daqsxejn fil-għaxar stazzjon tal-Via Sagra u itlob lil 
Ġesu jagħtik l-għajnuna biex tagħmel dejjem u f’kollox il-volontà 
mqaddsa tiegħu.  Nixtieqek li inti ma titħawwadx u la fir-ruħ u anqas 
fil-ġisem.  Nixtieqek ukoll li tibqa’ titqarben jiġrilek x’jiġrilek għax 
f’dawn il-maltempati li għaddejja minnhom it-tqarbin għandek bżonnu 
ħafna u ma tistax tgħaddi mingħajru.

Dawk il-karti li tajtni l-aħħar li ġejt il-Belt, għoġbuni ħafna u meta 
niltaqa’ l-ewwel darba miegħek nipprova inġibhomlok.  Issa meta inkun 
ftit ħafif mix-xogħol, nerġa niġi s-Siġġiewi u nisimgħek għand is-
sorijiet.  Inħoss pero li għandi ngħidlek biex fuq l-istat tar-ruħ tiegħek 
isserraħ moħħok għax kullma għaddej minnek kollu Alla qiegħed 
jippermettih.  Inti ma għandekx tagħmel ħaġa oħra ħlief toqgħodlu 
għal dak li jibgħatlek.

Għada, t-Tnejn sejjer nibda kors ta’ Eżerċizzji lix-xebbiet tal-Figlie 
di Maria tal-Ħamrun u nixtieqek titlob għalija biex Ġesu jilluminani 
x’għandi ngħidilhom.”

Minn dawn iż-żewġ ittri joħroġ ċar li Ġuża kienet ukoll titkellem 
mal-Monsinjur dwar l-esperjenzi straordinarji tagħha.  Fl-ewwel ittra 
jgħidilha biex tibża’ għal saħħitha,  “għax inkella ma tkunx tista’ taqdi dik 
il-missjoni li għażlek għalija Ġesù,”  filwaqt li fit-tieni ittra jikkonferma 
dak li kemm il-darba qalet Ġuża stess li hi kienet tgħaddilu bil-miktub 
il-kliem li kienet tgħidilha l-Madonna biex hu kien jaqrahom u wara 
jerġa jagħtihomla lura.  Naraw ukoll il-prudenza ta’ Ġuża meta bagħtitlu 
l-bolla għar-risposta tiegħu, kif ukoll l-umilta’ ta’ Mons. Grima li talabha 
titlob għalih lil Ġesù biex jilluminah waqt l-eżerċizzji u fl-istess ħin 
naraw ukoll il-fiduċja li kellu fiha.  Professur ta’ l-Universita jitlob lil 
Ġuża, bniedma sempliċi, bla skola biex tinterċedi għalih!  Sinjal li fiha 
kien jara xi ħaġa straordinarja.

Fl-ittra ta’ l-1 ta’ April 1951, hemm l-ewwel referenza għall-
konsagrazzjonijiet meta kitbitilha hekk:

“Fl-aħħar priedka li għamilt lill-morda, ipprovajt inkellimhom fuq il-
konsagrazzjoni tad-djar lil Qalb ta’ Ġesù u ta’ Marija.  Żmien dakinhar 
ma kellix imma issa l-ewwel darba li jmissni nispjega l-Vanġelu fuq 
ir-Redifusion, bil-ħsieb li nitkellem aktar fit-tul fuq dil-ħaġa.  Għax 
jiena persważ li tant Ġesù  kemm ukoll Marija din il-ħaġa iriduha.

Inti kif inti?  Jiena mill-miżerja tiegħi niftakar fik fit-talb tiegħi u 
niftakar ukoll fil-ħabiba tiegħek.

Jiena nħoss li Ġesù kuntent bikom it-tnejn u jixtieq li ma titilfu 
ebda tqarbina.  Oqogħdu fuq il-kelma tiegħi li meta tirċievu lil Ġesù, 
tkunu tagħtuh glorja kbira għax kull darba li jiġi għandkom, isib irpos 
kbir fil-qalb tagħkom.  Dana li qiegħed ngħidilkom, qed ngħidulkom 
għan-nom ta’ Ġesù stess u għalhekk nixtieqkom li tisimgħu dan id-
diskors bħallikieku qiegħed jgħidulkom Ġesù stess...”

Fl-ittra tat-23 ta’ Marzu 1952, Dun Salv kiteb hekk:

“Jiena rċivejt l-ittra tiegħek u anke dik l-ittra li jiena rrid nittraduċi 
bl-Ingliż .  F’din ta’ l-aħħar għadni ma stajtx ngħaqdik peress li 
kelli żewġ korsi ta’ Eżerċizzi li ma ħallewli ebda mument  żmien.  
Illejla spiċċajt it-tieni kors u għada bil-għajnuna t’Alla, nibda it-tielet 
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t-tentazzjonijiet tikkonsidrhom bħala telefonati ta’ Ġesù għax f’kull 
tentazzjoni kienet tirrikorri lejh bit-talb.  Agħmel il-kuraġġ, ħobb ħafna 
lilu u tibżax mill-ebda tentazzjoni.  It-Tqarbin tfalliħx u qis li ma tmurx 
tħallih għax tkun ittentata.  Aktar ma tkun ittentata, aktar għandek 
titqarben għax aktar ikollok bżonn ta’ l-għajnuna tat-Tqarbin.  Taf 
meta għandek tħallih?  Meta tkun ma tiflaħx imma ‘l bqija tqarben 
dejjem... Nibgħat inselli għalik ħafna u nitlob lil Ġesù biex idaħħlek 
fil-Pjaga tal-Kustat Tiegħu u jagħmlek qaddisa.  Għoddni b’qaddej 
tiegħek fil-Qalb ta’ Ġesù, Dun Salv Grima.”

Fl-ittra sussegwenti, jiġifieri dik datata 25 ta’ Frar 1951, wara li qalilha 

li kien irċievha l-ittra tagħha u biex darba oħra ma toqgħodx tibgħat bolla 
ġdida (naturalment għar-risposta tiegħu), hu kompla jgħidilha:

“Rigward nhar il-Ħamis, jiena nixtieqek li tmur għand il-Professur 
u tagħmel dak li jkun hemm bżonn.  Dana għalik huwa sagrifiċċju 
kbir imma nixtieqek li tagħmlu u tagħmlu bil-qalb għall-imħabba 
t’Alla.  Ftakar daqsxejn fil-għaxar stazzjon tal-Via Sagra u itlob lil 
Ġesu jagħtik l-għajnuna biex tagħmel dejjem u f’kollox il-volontà 
mqaddsa tiegħu.  Nixtieqek li inti ma titħawwadx u la fir-ruħ u anqas 
fil-ġisem.  Nixtieqek ukoll li tibqa’ titqarben jiġrilek x’jiġrilek għax 
f’dawn il-maltempati li għaddejja minnhom it-tqarbin għandek bżonnu 
ħafna u ma tistax tgħaddi mingħajru.

Dawk il-karti li tajtni l-aħħar li ġejt il-Belt, għoġbuni ħafna u meta 
niltaqa’ l-ewwel darba miegħek nipprova inġibhomlok.  Issa meta inkun 
ftit ħafif mix-xogħol, nerġa niġi s-Siġġiewi u nisimgħek għand is-
sorijiet.  Inħoss pero li għandi ngħidlek biex fuq l-istat tar-ruħ tiegħek 
isserraħ moħħok għax kullma għaddej minnek kollu Alla qiegħed 
jippermettih.  Inti ma għandekx tagħmel ħaġa oħra ħlief toqgħodlu 
għal dak li jibgħatlek.

Għada, t-Tnejn sejjer nibda kors ta’ Eżerċizzji lix-xebbiet tal-Figlie 
di Maria tal-Ħamrun u nixtieqek titlob għalija biex Ġesu jilluminani 
x’għandi ngħidilhom.”

Minn dawn iż-żewġ ittri joħroġ ċar li Ġuża kienet ukoll titkellem 
mal-Monsinjur dwar l-esperjenzi straordinarji tagħha.  Fl-ewwel ittra 
jgħidilha biex tibża’ għal saħħitha,  “għax inkella ma tkunx tista’ taqdi dik 
il-missjoni li għażlek għalija Ġesù,”  filwaqt li fit-tieni ittra jikkonferma 
dak li kemm il-darba qalet Ġuża stess li hi kienet tgħaddilu bil-miktub 
il-kliem li kienet tgħidilha l-Madonna biex hu kien jaqrahom u wara 
jerġa jagħtihomla lura.  Naraw ukoll il-prudenza ta’ Ġuża meta bagħtitlu 
l-bolla għar-risposta tiegħu, kif ukoll l-umilta’ ta’ Mons. Grima li talabha 
titlob għalih lil Ġesù biex jilluminah waqt l-eżerċizzji u fl-istess ħin 
naraw ukoll il-fiduċja li kellu fiha.  Professur ta’ l-Universita jitlob lil 
Ġuża, bniedma sempliċi, bla skola biex tinterċedi għalih!  Sinjal li fiha 
kien jara xi ħaġa straordinarja.

Fl-ittra ta’ l-1 ta’ April 1951, hemm l-ewwel referenza għall-
konsagrazzjonijiet meta kitbitilha hekk:

“Fl-aħħar priedka li għamilt lill-morda, ipprovajt inkellimhom fuq il-
konsagrazzjoni tad-djar lil Qalb ta’ Ġesù u ta’ Marija.  Żmien dakinhar 
ma kellix imma issa l-ewwel darba li jmissni nispjega l-Vanġelu fuq 
ir-Redifusion, bil-ħsieb li nitkellem aktar fit-tul fuq dil-ħaġa.  Għax 
jiena persważ li tant Ġesù  kemm ukoll Marija din il-ħaġa iriduha.

Inti kif inti?  Jiena mill-miżerja tiegħi niftakar fik fit-talb tiegħi u 
niftakar ukoll fil-ħabiba tiegħek.

Jiena nħoss li Ġesù kuntent bikom it-tnejn u jixtieq li ma titilfu 
ebda tqarbina.  Oqogħdu fuq il-kelma tiegħi li meta tirċievu lil Ġesù, 
tkunu tagħtuh glorja kbira għax kull darba li jiġi għandkom, isib irpos 
kbir fil-qalb tagħkom.  Dana li qiegħed ngħidilkom, qed ngħidulkom 
għan-nom ta’ Ġesù stess u għalhekk nixtieqkom li tisimgħu dan id-
diskors bħallikieku qiegħed jgħidulkom Ġesù stess...”

Fl-ittra tat-23 ta’ Marzu 1952, Dun Salv kiteb hekk:

“Jiena rċivejt l-ittra tiegħek u anke dik l-ittra li jiena rrid nittraduċi 
bl-Ingliż .  F’din ta’ l-aħħar għadni ma stajtx ngħaqdik peress li 
kelli żewġ korsi ta’ Eżerċizzi li ma ħallewli ebda mument  żmien.  
Illejla spiċċajt it-tieni kors u għada bil-għajnuna t’Alla, nibda it-tielet 
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DIKJARAZZJONI: Il-Bord Editorjali ta’ dan il-fuljett jiddikjara li, 
bl-ebda mod, ma jrid jgħaddi ġudizzju fuq dak li hu soprannaturali 
fil-fatti msemmija hawnhekk. Dan il-ġudizzju jistennieh mill-Awtorità 
tal-Knisja.

Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni
jixtieq iwassal l-isbaħ xewqat tiegħu

għas-sena 2022
lill-membri kollha tal-Moviment,

lill-qarrejja ta’ dan il-fuljett,
lill-Maltin u l-Għawdxin kollha u ‘l proxxmu kollu.
Mulej ibgħat il-paċi Tiegħek fuq id-dinja kollha, 

għaqqad il-ġnus f’imħabbtek u agħti s-serħan lil min qiegħed ibati.

1.  Il-Ħadd 2 u 16 ta’ Jannar 2022 fl-4.00p.m. - Facebook
    Il-Ħadd 6 u 20 ta’ Frar 2022 fl-4.00p.m. - Facebook
    Il-Ħadd 6 u 20 ta’ Marzu 2022 fl-4.00p.m. - Facebook
    Il-Ħadd 3 u 17 ta’ April 2022 fl-4.00p.m. - 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 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

kors.  Nispera li din 
il-ġimgħa nkun nista’ 
neħlisa dik il-biċċa 
xogħol.  Irrid ngħidlek 
ukoll li jiena nħoss li 
l-ittra tiegħek kif inhi 
qegħda, jidhirli li hija 
twila wisq, għalhekk 
jiena bil-ħsieb li niġbor 
i s - sos tanza  tagħha 
u ni t t raduċi  l i lha .  
Nagħmel attenzjoni 
kbira biex ma nħalli 
xejn minn dak li hemm 
spjegat fl-ittra tiegħek."

Ġuża kemm-il darba 
stqarret li meta kienet 
tipprepara l-familji għall-
att tal-konsagrazzjoni, 
kien ikun hemm xi 
wħud mill-membri li 
kienu jistħu jqerru għand 
xi ħadd is-Siġġiewi u 

għalhekk kienet tagħmlilhom appuntament il-Belt.  Bla dubju wieħed 
mis-saċerdoti li kien jaqdiha f’din il-missjoni kien Dun Salv.  Xhud ta’ 
dan huma diversi ittri dwar dan is-suġġett.  Fl-ittra tat-2 ta’ April 1952 
jikteb hekk:

Jiddispjaċini ngħarrfek li għada, l-Ħamis, ma nkunx nista’ niltaqa’ 
ma dak ir-raġel kif konna rranġajna, għax għada jaħbat lejliet l-ewwel 
Ġimgħa u lejliet id-Duluri u jkolli ħafna qrar iż-Żejtun.   Allura, jekk 
jogħġbok, għidlu jieħu ftit paċenzja u flok għada jiġi ġurnata oħra 
meta  ngħidlu jien...”

(Ikompli f'ħarġa oħra)

Dr. Sylvana Azzopardi

TALBATALBA
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...

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.
F'dawn il-laqgħat nitolbu skont l-intenzjonijiet tagħkom.  Ikun 
hemm ukoll messaġġ minn Ġuża Mifsud kif ukoll ħafna talb ta' 
tifħir lil Alla u lill-Madonna, kant, eċċ.
Tajjeb jingħad li għalkemm il-laqgħa tidher fuq il-paġna ta' 
Facebook fl-4.00pm, iżda wara dak il-ħin wieħed ikun jista' jsegwi 
l-laqgħa kumdita tiegħu.
Dan l-avviż jista' jinbidel skont id-direttivi maħruġa mid-
Dipartiment tas-Saħħa Pubblika.

"Ġejt mistoqsi fuq 
Ġuża Mifsud rigward 
it-titoli tal-Madonna 
tal-Konsagrazzjoni u 
Madonna tal-Girgenti.  
Jiena, bħala konfessur 
tagħha, nista’ ngħid li 
hi ġenwina ħafna u ta’ 
min jorbot fuqha..."

Mons. Salvatore Grima
3 ta' Ottubru 1985


